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Bu çalıĢmada,  nane (Mentha piperita) uçucu yağı, kaplama materyali olarak 2-hidroksipropil beta-

siklodekstrin (HP-β-SD) kullanılarak yoğurma tekniği yardımıyla enkapsüle edilmiĢtir.  Elde edilen 

inklüzyon komplekslerinin enkapsülasyon etkinliği, partikül büyüklüğü ve morfolojisi, Diferansiyel 

taramalı kalorimetre (DSC) analizleri ve faz çözünürlüğü çalıĢmalarıyla HP-β-SD ile nane uçucu yağı 

arasındaki termodinamik olaylar araĢtırılmıĢtır. Ayrıca inklüzyon kompleksi ve doğal nane uçucu yağında 

antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde analizleri yapılarak mikroenkapsülasyon iĢleminin bu 

özelliklere olumlu veya olumsuz bir etkisinin olup olmadığı da araĢtırılmıĢtır.  

 

Mikrokapsüllerin mentol tutma etkinliği %72.81±3.637 olarak bulunmuĢtur. Mikrokapsüllerin ortalama 

büyüklüğü 194,23±3,062 nm ve PDI değeri 0,141±0,017 olarak belirlenmiĢtir. TEM görüntülerinde 

partiküllerin küresel yapıda oldukları saptanmıĢtır. DSC analizi ile nane uçucu yağının HP-β-SD 

kavitesinde korunduğu belirlenmiĢtir. Faz çözünürlüğü çalıĢmalarında kullanılan bütün sıcaklıklarda elde 

edilen termogramlar doğrusaldır. Doğal ve enkapsüle edilmiĢ nane uçucu yağının DPPH radikali 

yakalama aktivitesi sırasıyla 28,51±1,682 ve 45,30±1,761 olarak bulunmuĢtur. Ġstatistik değerlendirme 

sonucunda bu değerler arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiĢtir (p<0.05). Toplam 

fenolik madde miktarı; doğal nane uçucu yağında 0,08±0,003 mg GAE/100 mg yağ iken, enkapsüle 

edilmiĢ nane uçucu yağında 0,56±0,019 mg GAE/100 mg yağ olmuĢtur. Mikrokapsül ve yağın toplam 

fenolik madde miktarları arasındaki farkın istatistik olarak önemli olduğu belirlenmiĢtir (p<0.05). 

 

ġubat 2015, sayfa 57 

 

Anahtar Kelimeler: Nane uçucu yağı, mentol, mikroenkapsülasyon, yoğurma tekniği, inklüzyon 

kompleksi. 
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Supervisor: Prof. Dr. Ali BAYRAK 

 

In this study, mint essential oil was encapsulated by kneading method using hydroxypropyl beta-

cyclodextrine (HP-β-CD). Entrapment efficiency, particle size, morphology and Differential scanning 

calorimetry (DSC) analysis of inclusion complexes were determined. The thermodynamics between HP-

β-CD and mint essential oil was described by phase solubility studies. Antioxidant activity and total 

phenolic content analysis were carried out for inclusion complex and natural mint essential oil and 

whether possitive or negative effect of microencapsulation process on these characteristics were 

determined. 

 

The entrapment efficiency of encapsulated particles was %72.81±3.637. The average particle size was 

194.23±3.062 nm and PDI was 0.141±0.017. All particles showed a spherical shape in Transmission 

electron microscopy (TEM) analysis. Mint  essential oil was preserved in the cavity of HP-β-CD in DSC 

analysis. The thermograms of phase solubility studies were linear for all temperatures. DPPH scavenging 

activity of natural mint essential oil and encapsulated particles were 28.51±1.682 and 45.30±1.761, 

respectively. The difference between these values was statistically important (p<0.05). Total phenolic 

content of free mint essential oil was 0.08±0.003 mg GAE/100 mg oil while total phenolic content of 

particles was 0.56±0.019 mg GAE/100 mg oil. The difference between these values was statistically 

significant (p<0.05). 
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1. GĠRĠġ 

 

Nane (Menta)  bitkisi önemli miktarda uçucu yağ içerir. Bu yağın en önemli bileĢeni 

mentol ve diğer bileĢenlerdir. Tıbbi bitkiler sınıfında yer alan nanenin yenen kısmı 

yaprağıdır. Ülkemizde yemeklerde, salatalarda, turĢularda taze ve kuru olarak bol 

miktarda kullanılan nane, aynı zamanda çay olarak da tüketilmektedir (Kocabıyık ve 

Demirtürk 2008). Nanenin farklı türleri vardır ve bunlar insanlar üzerinde 

antimikrobiyal, antispazmodik, koleretik, karminatif gibi çeĢitli fizyolojik etkilere 

sahiptirler. Bu nedenle eski çağlardan beri gerek halk hekimliğinde, gerekse ilaç, gıda, 

parfümeri ve kozmetik endüstrisinde kullanılmaktadır. Nane türlerinin endüstriyel 

kullanıma neden olan etken maddesi mentoldür (Sezik vd. 2006).  

 

Uçucu yağlar, doğada kendiliğinden yetiĢen yabani bitkilerden veya kültürü yapılan 

aromatik bitkilerden elde edilir. Bunlar gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan 

hammaddelerdir. Her ne kadar bazı uçucu yağların biyoteknolojik yöntemler 

kullanılarak biyoreaktörlerde üretilmesine yönelik araĢtırmalar ve hatta bazı ticari 

uygulamalar bulunmakta ise de, esas olarak bu maddeler bitki materyalinden ekstrakte 

edilerek sağlanabilmektedir. Dolayısıyla bu bitkilerin yetiĢtiriciliği büyük önem 

taĢımaktadır. Uçucu yağların %65‟lik bir bölümü çalı-odunsu, çok yıllık bitki türlerine 

(yasemin, gül, turunçgiller vb.) ait olmakla birlikte, otsu bitkiler arasında uçucu yağları 

elde edilen nane, ilk sıradadır (Sezik vd. 2006).  

 

Nane yağı, dünya piyasalarında önemli bir ticaret hacmine sahiptir. Dünya uçucu yağ 

ticaretinde turunçgil uçucu yağlarından sonra ikinci sırada gelir (BaĢer 1993). En çok 

nane yağı üreten ülkeler ABD, Fransa, Brezilya, Arjantin, Batı Avrupa Ülkeleri, Çin, 

Peru, Tayland ve Kore‟dir. Bu ülkelerden nane yağı ithal eden ilk sıradaki ülkeler 

Avrupa Birliği ülkeleridir (Ceylan vd. 1994). Akdeniz iklim kuĢağında yaygın olarak 

yetiĢtirilen nane ülkemizde bütün bölgelerde küçük çaplı yetiĢtiricilik Ģeklinde 

yapılmasına karĢılık Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ticari olarak üretimi 

gerçekleĢtirilmektedir (Doymaz 2006). Ülkemizin nane üretimi 2006 yılı TUĠK 

verilerine göre 9591 ton civarındadır. 
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Nane ülkemizde oldukça fazla tüketilen bir baharattır. Baharat gruplarının tropikal ve 

subtropikal ülkelerde yetiĢmesi sonucunda hasat, kurutma, taĢıma, depolama gibi 

iĢlemler sırasında hijyen kurallarının gereğince yerine getirilememesi nedeniyle çok 

fazla mikroorganizma yükü taĢırlar. Yüksek miktarda mikroorganizma içeren baharat 

çeĢitlerinin yemeklere ilave edilmesi sonucu gıda zehirlenmeleri meydana 

gelebilmektedir. Ayrıca bu baharat grupları konserve ve et ürünlerinde bozulmaya 

neden olup, önemli miktarda ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. Baharat 

gruplarının daha kolay kontamine olabilmeleri, depolama sıkıntısı ve toksik madde 

içerme riski nedeniyle tane veya öğütülmüĢ baharat yerine antimikrobiyal etkisi bilinen 

ve mikroorganizma yükü olmayan uçucu yağlarının kullanımı daha güvenilirdir. Ancak 

uçucu yağlar uygun koĢullarda depolanmazsa kimyasal bileĢiminde ve organoleptik 

özelliklerinde değiĢiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle uçucu yağların 

muhafazasında mikroenkapsülasyon tekniği kullanılması çok yararlı bir uygulamadır.  

 

Mikroenkapsülasyon teknolojisinin avantajlarından dolayı günümüzde gıda 

endüstrisinde kullanılmaktadır ve bu teknolojinin kullanılabilirliğine yönelik çalıĢmalar 

gün geçtikçe artmaktadır. Mikroenkapsülasyon teknikleri çeĢitlilik gösterse de bütün 

yöntemler arasında, uçucu bileĢenlerin korunması için inklüzyon kompleksi 

oluĢturulması iĢlemi en etkili olandır. Ġnklüzyon kompleksi oluĢturulması için de çeĢitli 

yöntemler mevcuttur. Ancak kuru karıĢtırma yöntemi olan yoğurma yöntemi özellikle 

yağlar ve sıvılar için uygun olan basit, ucuz ve kolay bir yöntemdir. Bu yöntemin ilk 

yatırım maliyeti çok azdır ve fiziksel bir tekniktir. Ġnklüzyon kompleksi oluĢturmada 

kaplama materyali olarak siklodekstrinler kullanılmaktadır. Siklodekstrinlerin en önemli 

kullanım amacı kompleks oluĢumunda çözünürlüğü az olan bileĢiklerin sudaki 

çözünürlüğünü artırmaktır. Ayrıca molekülleri çevresel faktörlere karĢı koruyarak raf 

ömürlerinin uzamasını, istenmeyen koku ve tatların maskelenmesini, uçucu maddelerin 

buharlaĢma hızlarını azaltarak daha kontrollü ve kademeli salınmasını sağlamalarıdır 

(Desai ve Park 2005, Akçakoca ve Atav 2006, Avcı ve Dönmez 2010, Gökmen vd. 

2012). 

 

Siklodekstrinler toksik olmayan, GRAS (Generally recognized as safe) listesinde yer 

alan niĢasta türevleridir (Szente ve Szejtli 2004). α, β ve γ-siklodekstrinler endüstriyel 
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olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır. Siklodekstrin molekülünün dıĢ yüzeyi 

hidrofilikken, kavitesi hidrofobiktir ve hidrofobik moleküller ile kavite arasında 

inklüzyon kompleksi oluĢabilmektedir (Avcı ve Dönmez 2010). Siklodekstrinler 

modifiye edilerek çözünürlükleri artırılabilir. 2-hidroksipropil-β-siklodekstrin, β-

siklodekstrin türevidir ve suda çözünürlüğü az olan konuk moleküllerle inklüzyon 

kompleksi oluĢturmak için uygundur (Pinho vd. 2014). 

 

Bu çalıĢmanın amacı; nane uçucu yağının modifiye niĢasta türevi olan 2-hidroksipropil-

β-siklodekstrin (HP-β-SD) ile mikroenkapsüle edilerek katma değeri yüksek teknolojik 

bir ürüne dönüĢtürülmesi, elde edilen mikrokapsüllerin nane uçucu yağının aktif 

maddesi olan mentolü tutma etkinliğinin araĢtırılması ve yapısal özelliklerinin 

incelenmesidir. Ayrıca mikroenkapsülasyon iĢleminin antioksidan aktivite ve toplam 

fenolik madde miktarı üzerine etkisinin incelenmesi yanında, faz çözünürlüğü 

çalıĢmalarıyla HP-β-SD ile nane uçucu yağı arasındaki termodinamik olayların 

araĢtırılması da amaçlanmıĢtır. 
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ  

 

2.1 Nanenin Kökeni ve YayılıĢı 

 

Anavatanı Orta Avrupa ve Asya olan nane, çok çeĢitlilik gösterir ve geniĢ bir yayılıĢ 

alanına sahiptir. Çoğunlukla Avrupa ve Asya'da yetiĢen 90 türü bulunmaktadır. 

Ülkemizde ise ılıman iklimlerde 7 türe ait 12 takson yayılıĢ göstermektedir. Ülkemizde 

bulunan türler; M. pulegium, M. arvensis, M. aguatica, M. piperita, M. longifolia, M. 

suaveolens, M. spicata‟dır. Bunlardan M. longifolia, M. rotundifolia, M. pulegium, M. 

aquatica, Batı Anadolu‟da yayılmıĢtır (Öztürk vd. 2002). Nane çok eski bir kültür 

bitkisidir. Botanikçi Ray‟ın (1921) tavsiyelerinden sonra, tıbbi bitkiler arasına girmiĢtir. 

 

2.2 Nane Türleri  

 

Nane türleri oldukça fazladır. Bunlardan bazıları mentol, karvon, menton ve pulegon 

gibi etken bileĢenleri içeren uçucu yağa sahiptir (Phatak vd. 2002). Dünyada kültürü 

yapılan nanenin üç türü vardır. Bunlar Mentha piperita (Ġngiliz nanesi), Mentha 

arvensis (Japon nanesi), Mentha spicata (Bahçe nanesi) dır. Bu üç önemli nane 

türünden baĢka içerdikleri özel bileĢenlerden dolayı bergamot veya limon nanesi 

(Mentha citrata), su nanesi veya kıvırcık nane (Mentha aquatica), elma nanesi veya 

kırmızı nane (Mentha gentilis), ananas nanesi (Mentha gentilis var. Variegata) gibi daha 

pek çok nane türü bulunmaktadır (Baydar 2005).  

 

2.2.1 Mentha piperita (Bahçe nanesi, tıbbi nane) 

 

Güney Avrupa kökenli, çok yıllık otsu, 30-100 cm boylu, tüysüz, karĢılıklı dik dallı bir 

bitkidir. Sulak yerleri sever, ılıman iklimlerde, Amerika, Avrupa ve Asya‟da yetiĢtirilir. 

BaĢlıca iki varyete önemlidir; var. officinalis pallens (beyaz) ve var. officinalis 

rubescens (siyah). Birincide gövde yeĢil, çiçekler beyaz; ikincisinde gövde kırmızımsı, 

çiçekler leylak renklidir. Tohum vermediği için stolon sürgün veya ayırmayla çoğaltılır. 
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Çiçek açma dönemindeki taze bitkiden, %0.5-2 verimle, su buharı destilasyonuyla 

renksiz-açık sarı sıvı halinde uçucu yağ elde edilir. Siyah naneden elde edilen uçucu 

yağa “mitcham esansı” da denir. Özgül ağırlığı (25 °C) 0.896-0.908, çevirme (optik) 

açısı (20 °C) -18°/-32°, kırılma indisi (20 ºC) 1.459-1.465, mentol olarak toplam alkol 

en az %50, mentil asetat olarak toplam ester en az %52‟dir. Uçucu yağın baĢlıca 

bileĢenleri; mentol (%30-60), menton (%10-30), mentofuran (%1-10), mentil asetat 

(%3-10), γ-terpinen (%3-10), α- ve β- pinen, 1,8-sineol, limonen, linalol, etil 

amilkarbinol, pulegon ve piperitondur (Akgül 1993). 

 

Dünyada en çok nane uçucu yağı bu türden elde edilir. Bu türün üç önemli kültür 

varyetesi vardır. Bunlar M. piperita var. vulgaris, M. piperita var. officinalis, M. 

piperita var. piperita‟dır. Tüm nane yağları içerisinde en iyi yağ var. officinalis türü 

bitkilerinden elde edilir ve Ġngiltere‟de en çok üretilen nane varyeteleri bu gruptandır. 

ABD‟de ise en çok var. piperita kültürü yapılmaktadır. Diğer bir varyetesi var. 

vulgaris, koyu kırmızı saplı, koyu yeĢil yapraklı ve yüksek yağ verimlidir (Baydar 

2005).  

 

 

 

ġekil 2.1 Mentha piperita 

 

2.2.2 Mentha arvensis (Tarla nanesi) 

 

Japonya‟da kültür yapılan çok yıllık, otsu, çiçekler yaprak koltuklarında ve salkım 

halinde olan bir türdür. En yaygın iki varyetesi; piperascens Holm. ve glabrata 

Holm.‟dur. Özgül ağırlığı (20 ºC) 0.897-0.905, çevirme (optik) açısı (20 °C) -26°/-29°, 

kırılma indisi (20 ºC) 1.4609-1.4628, mentol olarak toplam alkol %62.5-67.6, menton 
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olarak toplam keton yaklaĢık %15, mentil asetat olarak toplam ester %7.8-11.1‟dir. Bu 

bitkiden elde edilen uçucu yağ %90 oranında mentol içerir. Bu uçucu yağ, mentol elde 

ediliĢinde kullanılır. Doğal mentol, Mentha arvensis uçucu yağının soğukta 

kristallendirilmesi ile elde edilebilir. Verimi yükseltmek için ilk kristallendirmeden 

sonra kalan yağın, fraksiyonlu destilasyon ile ayrılması ve yeniden kristallendirilmesi 

gerekmektedir (Tanker ve Tanker 1976). BaĢlıca bileĢenler; l-mentol, menton, limonen, 

mentil asetat, piperiton, mentol ve menton izomerleri, mentofuran, pulegon ve 

monoterpenlerdir (Akgül 1993). 

 

 

 

ġekil 2.2 Mentha arvensis 

 

2.2.3 Mentha spicata (YeĢil nane) 

 

M. piperita‟ya benzer, çok yıllık, otsu; daha kısa boylu, parlak yeĢil renkli, soluk mavi 

çiçekli, çiçekler dalların ucunda ve baĢak Ģeklinde bir arada olan türdür. Özgül ağırlığı 

(25 ºC) 0.917-0.934, çevirme (optik) açısı (20 ºC) -48°/-59°, kırılma indisi (20 ºC) 

1.484-1.491, çözünürlük (%80 etanol) 1 hacim, karvon olarak toplam keton en az 

%55‟tir. Uçucu yağ, çiçekli taze bitkiden, su buharı destilasyonuyla, ortalama % 0.6 

verimle elde edilir. BaĢlıca bileĢenler; l-karvon (%40-70), limonen (%20), karveoller, 

karvon izomerleri, karvil asetatlar, ayrıca mentol, borneol, linalol, menton, jasmon, 

perilalkol, monoterpenler ve seskiterpenlerdir (Akgül 1993). 
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ġekil 2.3 Mentha spicata 

 

2.3 Türkiye’de YetiĢen Nane Türleri  

 

Türkiye‟de doğal olarak yetiĢen Mentha türleri arasında en yaygın olanları M. pulegium 

(yarpuz), M. rotundifolia, M. longifolia ve M. aquatica‟dır. Bu türler mentol taĢımazlar.  

M. pulegium, pulegon adı verilen monoterpenik, monosiklik yapıda ve bir çift bağ 

taĢıyan bir keton içerir. Pulegon nane kokusunda bir maddedir, fakat etki ve koku 

bakımından mentolden farklı olduğundan mentol yerine kullanılmaz ve kristallenmez. 

Pulegon bir monoterpen olup hepatotoksik ve pneumotoksik etkilere sahiptir. Bununla 

beraber, M. pulegium‟un uçucu yağı, Anadolu‟da halk arasında aynı amaçlarla nane 

yağı olarak kullanılır. Ayrıca, batı ve güney Anadolu‟da yetiĢmekte olan bitkilerden 

elde edilen yağ ihraç edilmektedir. Pulegon, basınç altında katalizörle ve hidrojenle 

redükliyerek mentole dönüĢmesinin eczacılıkta önemi büyüktür. Burada keton grubu 

alkol grubuna dönüĢmekte, pulegonda bulunan çifte bağ ise doyarak mentol elde 

edilmektedir. Yapay mentol elde ediliĢinde uygulanan yöntemlerden biri de budur 

(Tanker ve Tanker 1976, Ertürk vd. 2010). 

 

M. rotundifolia ve M. longifolia Türkiye‟de kültürü yapılan nane türleridir. Bu türlerden 

toplanan yapraklar kurutulduktan sonra “nane” adı altında satılmaktadır. Bu 

yapraklardan elde edilen uçucu yağda da mentol yoktur ve baĢlıca, piperiton ve 

piperitenon ile bunların oksitlerini taĢımaktadırlar.  Piperiton monosiklik, monoterpenik 

monoetlenik bir ketondur. Bu bileĢenin pulegondan farkı ise çifte bağın yeri 

bakımındandır. Piperiton ve pipertenon ile bunların oksitlerinin kokusu naneyi 
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andırmakta, fakat mentol kokusuna benzememektedir. Ayrıca etki bakımından da 

farklılık göstermektedir. Bu uçucu yağlar da, yine redükleme yoluyla mentole 

dönüĢtürülmektedir (Tanker ve Tanker 1976). 

 

M. aquatica, su nanesi adıyla bilinmekte ve doğal olarak Anadolu‟nun birçok 

bölgesinde yetiĢmektedir. M. aquatica‟nın uçucu yağı mentofuran bakımından 

zengindir ancak bu bileĢenin miktarı mevsime, iklime ve bitkinin yapısına göre 

değiĢmektedir. (Tanker ve Tanker 1976, Jagetia ve Baliga 2002). 

 

2.4. Nane Uçucu Yağının BileĢimi 

 

Nanenin ticari yetiĢtiriciliğinin ana nedenlerinden biri baharat olarak kullanılması ve 

uçucu yağının elde edilerek kullanılmasıdır. Uçucu yağının en önemli bileĢeni doğal 

mentoldür. Bunun yanında menton, metil asetat, terpenler gibi diğer kimyasal bileĢenler 

de ekonomik öneme sahiptir. Bu bileĢenler gıda, eczacılık, kozmetik ve tıbbi amaçlarla 

kullanılmaktadır. Son yıllarda uluslararası marketlerde nane ürünlerine yani nane yağına 

ve yağ fraksiyonlarına talep gittikçe artmaktadır (Chattopadhyay vd. 2011). 

 

Farklı lokasyonlarda denemeye alınan M.arvensis ve M. piperita genotiplerinin uçucu 

yağ içeriği ve veriminin genotip ve çevreden önemli derecede etkilendiği, uçucu yağ 

oranının sırasıyla % 0.44 ve % 1.54, dekara uçucu yağ veriminin ise 0.68 ve 3.06 1/da 

arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. M. piperita‟nın mentol oranı (%6.23-40.47), M. arvensis 

(%66.20-72.29) e göre daha düĢük bulunmuĢtur (Özgüven vd. 1999).  

 

M. piperita L. ve M. spicata L.‟nin mineral madde içeriği, uçucu yağ bileĢimi, 

antimikrobiyel ve antioksidan aktivitesi araĢtırılmıĢ ve bu türlerde sırasıyla mentol 

(%35.64) ve karvon (%50.33) en çok bulunan bileĢen olmuĢtur. M. piperita‟nın mineral 

madde içeriği mg/kg olarak; Ca 12150, Cd 0.210, Cr 5.410, Cu 11.520, Fe 531.5, Mg 

3602, Mn 70.82, P 1102 ve Zn 12.64 iken, M. spicata‟nın mineral içeriği; Ca 4369, Cd 

0.220, Cr 1.585, Cu 1.757, Mg 760.3, Mn 2.367, P 289.1 ve Se 4.654 olarak 

bulunmuĢtur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeĢil bitkilerde bulunmasına izin verilen 
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Cd, Cr, ve Cu miktarlarını sırasıyla en çok 0.3, 2 ve 20 mg/kg olarak belirlemektedir 

(HaĢimi vd. 2010). 

 

Aromatik bitkilerin kimyasal bileĢiminde terapötik özellik taĢıyan bileĢenler 

olduğundan bu bitkilerin insan sağlığına pozitif etkileri de bilinen gerçektir. Bitkilerden 

elde edilen uçucu yağların ve bunların bileĢenlerinin birçok biyolojik aktivitesi 

bilinmektedir. Özellikle antimikrobiyel, antimikotik ve antioksidan etkileri üzerinde 

oldukça fazla çalıĢma yapılmıĢtır. Fas‟n Meknes bölgesinden toplanan M. piperita 

uçucu yağının kimyasal bileĢimi GC-MS ile incelenmiĢ, uçucu yağda % olarak en çok 

menton (29.01), mentol (5.58), metil asetat (3.34), mentofuran (3.01),  1,8-sineol (2.40), 

izomenton (2.12), limonen (2.10), α-pinen (1.56), germakren-D (1.50), β-pinen (1.25), 

sabinen (1.13) ve pulegon (1.12) bulunmuĢtur (Derwich vd. 2010). 

 

Bassole vd. (2010) tarafından M. piperita uçucu yağının 17 bileĢeni tanımlanmıĢ ve bu 

bileĢenler toplam yağın %93.4‟ünü oluĢturduğu anlaĢılmıĢtır. Mentol (%39.3) ve 

menton (%25.2) en önemli bileĢenleri, mentofuran (%6.8), mentil asetat (%6.7), iso-

menton (%5.3), 1,8-sineol (%4.1) ve pulegon (%1.4) minör bileĢenleri oluĢturmaktadır.  

 

Dört farklı ticari kaynaktan sağlanan M. piperita uçucu yağlarının (Evcin Company A, 

Adana/Türkiye; Jet-Farms Yakima B, WA; Mari-Linn Farms C, Oregon ; ErdoğmuĢ 

Perfume Industry D, Hindistan) GC-MC analiz sonuçlarına göre, en önemli 

bileĢenlerden mentol %28-42 arasında ve menton %18-28 arasında olduğu bildirilmiĢtir. 

En az menton D örneğinin bileĢiminde, en çok mentol B örneğinin bileĢiminde 

bulunmuĢtur (ĠĢcan vd. 2002).  

 

L-mentol, tarla nanesi yağında yüksek konsantrasyonlarda bulunan bir siklik terpen 

alkoldür. Doğada yaygın olarak bulunur ve özellikle koku özelliğine sahiptir. Bu 

nedenle L-mentol, tıpta, kozmetikte ve gıdalarda yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. L-

mentol genellikle kristal veya granül formda olup, 41-43 
o
C sıcaklıkta eritilerek 

kullanılır. Ancak yüksek uçuculuğa sahip olması, kullanımında ve raf ömründe problem 

oluĢturmaktadır (Soottitantawat vd. 2005). 
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Nanenin α-mentol, neomentol, isomentol, d-mentol, isomenton, mentofuran, 

mentilasetat, karyomenton, sineol, limonen, piperiton, β-pinen, karvakrol, α-pinen, 

dipenten gibi terpenleri içerdiği ancak bu bileĢenlerin mevsime, iklime ve bitkinin 

yapısına göre değiĢtiği rapor edilmiĢtir. Bunun yanında nanenin kuvarsetin, mentosit ve 

isoroifolin, K vitamini, timol ve öjenol gibi flavonoitleri de içerdiği kaydedilmiĢtir. 

Bütün bu bileĢenlerin antioksidatif ve serbest radikalleri önleyici etkisinin olduğu, 

ayrıca bu flavanoitlerin antioksidan enzim potansiyelini artırdığı bildirilmiĢtir (Jagetia 

ve Baliga 2002).  

 

2.5 Nane ve Ürünlerinin Kullanıldığı Alanlar  

 

Nane bitkisi, tıbbi açıdan spazm, gaz giderici, mide rahatlatıcı, mide ağrısını yatıĢtırıcı 

ve kusmayı, bulantıyı önlemek için, damla halinde kullanılır. Karminatif özelliği de 

vardır. Nane yağından bir Ģurup ve nane suyu (Aqua Menthae piperitae, TF) 

hazırlanmaktadır. Ayrıca serinletici, uyarıcı ve diüretik etkilere sahip olup, baharat ve 

bitki çayları Ģeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Nane yağının ilaç, gıda ve 

kozmetik sanayinde geniĢ bir uygulama alanı vardır. Bu anlamda en yaygın kullanılan 

baharatlardan biridir (Tanker ve Tanker 1976, Özgüven ve Kırıcı 1999). 

 

Baharat olarak özellikle çorba, salata, kızartma ve sıcak yemeklere iĢtah açmak, aroma 

ve lezzet vermek için kullanılmaktadır. Eczacılıkta esas olarak antiseptik, anestezik, 

serinletici, yatıĢtırıcı, gaz söktürücü, bulantı kesici ve önleyici ilaçların yapımında 

kullanılmaktadır. Mentolce zengin nane yağı, nane Ģekeri ve çiklet üretiminde çok tercih 

edilmektedir. Ayrıca ağız bakım suları, diĢ macunu, sabun, krem, losyon ve parfüm 

sanayinin önemli hammaddelerindendir. Halk hekimliğinde, burun açıcı olarak ve cilt 

enfeksiyonlarına karĢı da kullanılır (Baydar 2005, Nascimento vd. 2009). 

 

Ġlaç olarak kullanılan mentol doğal yoldan ya da yapay olarak elde edilmektedir. Doğal 

olanı levojir, yapay olanı rasemiktir. Doğal mentol M. arvensis‟in iki varyetesinden 

destile edilen uçucu yağlardan, kristallendirme yoluyla elde edilmektedir. Uçucu yağın 

%50‟si kristallenerek mentol halinde ayrılır, geri kalan uçucu yağ yine koku verici 
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olarak kullanılır. Yapay mentol ise timol, pulegon, piperiton veya mentonun 

redüklenmesiyle elde edilmektedir. Sitronellalden hareketle mentol elde etmek için de 

bir yöntem geliĢtirilmiĢtir (Tanker ve Tanker 1976). 

 

Mentol sinir uçlarında, hafif lokal anestezik bir etki gösterir. Bu nedenle, kaĢıntı ile 

beliren çeĢitli deri hastalıklarında antipirütik (kaĢıntıya karĢı) olarak, geniĢ uygulama 

alanı bulmuĢ bir ilaçtır. Losyon, emülsiyon, pomat ve kremlerin içine % 0.25-1 

oranında katılarak kullanılır. Ayrıca % 50‟lik çözeltisi, sivilce ve çıbanlarda iritasyona 

karĢı kullanılmaktadır. Mentol, nefes yoluyla solunum sistemi antiseptiği olarak da 

kullanılır. Sıvı vazelindeki çözeltisi burun damlası Ģeklinde, burundaki konjestiyonu 

azaltır (Tanker ve Tanker 1976).  

 

2.6 Mikroenkapsülasyon 

 

Mikroenkapsülasyon katı, sıvı veya gaz haldeki gıda bileĢenlerinin, enzimlerin, 

hücrelerin ve buna benzer diğer maddelerin protein veya karbonhidrat kaynaklı bir veya 

daha fazla kaplama materyali ile sarılarak hapsedilmesi olarak tanımlanabilir (Desai ve 

Park 2005, Koç vd. 2010, Gökmen vd. 2012). Mikrometre ile milimetre aralığında 

büyüklüğe sahip kapsüllerin (mikrokapsül) üretilmesinde kullanılan bir teknolojidir 

(Koç vd. 2010). 

 

Mikrokapsüllerin boyutları ve Ģekilleri mikroenkapsülasyonda kullanılan materyal ve 

yönteme göre değiĢiklik gösterir (Desai ve Park 2005). Ancak mikrokapsüller genellikle 

küre Ģeklinde olup, kapsüllerin çevresinde de homojen bir duvar bulunmaktadır (Koç 

vd. 2010). Mikrokapsül içerisindeki materyal çekirdek, iç faz, aktif materyal veya dolgu 

olarak ifade edilirken, dıĢ kısımda yer alan duvar ise kabuk, kaplama, duvar materyali, 

membran, taĢıyıcı madde veya dıĢ faz olarak adlandırılır (Koç vd. 2010, Zuidam ve 

Nedovic 2010, Gökmen vd. 2012). Mikroenkapsülasyonda kullanılan taĢıyıcı madde 

gıda saflığında olmalı ve çekirdek materyalini iyi Ģekilde muhafaza etmelidir (Zuidam 

ve Nedovic 2010). TaĢıyıcı materyal olarak genellikle niĢasta, maltodekstrin, pullulan, 
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sakkaroz, maltoz gibi karbonhidratlar, jelatin, peynir altı suyu proteinleri, kazein ve 

kazeinatlar gibi proteinler ve gam arabik gibi gamlar kullanılmaktadır (Koç vd. 2010). 

Gıda endüstrisinde mikroenkapsülasyon teknolojisi aĢağıda verilen yararlarından dolayı 

kullanılmaktadır (Desai ve Park 2005, Zuidam ve Nedovic 2010). 

 

 Çekirdek materyalinin fiziksel özellikleri modifiye edilerek uygun bir forma 

dönüĢtürülüp iĢlenmesi kolaylaĢtırılabilmektedir (örneğin sıvı bir maddenin 

mikroenkapsüle edilerek toz haline dönüĢtürülmesi). 

 Çekirdek materyalinin parçacık boyutu, yapısı, yağdaki ve sudaki çözünürlüğü, 

rengi gibi özellikleri enkapsülasyonla ayarlanabilmektedir. 

 Çekirdek materyalinin çevresel faktörlere (sıcaklık, nem, hava, ıĢık gibi) karĢı 

reaktifliği azaltılarak bozulması engellenebilmektedir. 

 Çekirdek materyaline ihtiyaç duyulan miktar çok az olsa bile seyreltilmesi 

kolaylaĢmakta ve madde ana faz içerisinde homojen bir Ģekilde dağılabilmektedir. 

 Kötü kokular ve aroma maskelenebilmektedir. 

 Güvenliği sağlamada yarar sağlayabilmektedir (örneğin uçucu maddelerin 

yanabilirliğini azaltmak). 

 Son üründe ve proses süresince stabiliteyi sağlar (örneğin uçucu maddelerin 

buharlaĢmasının ve/veya gıda ürünlerindeki oksijen su gibi diğer bileĢenlerle 

reaksiyona girmesinin ve bozulmasının engellenmesi). 

 Ürüne görsel ve tekstürel olarak hoĢa giden bir özellik kazandırılabilmektedir. 

 Besin maddesi kayıpları engellenebilmekte, hassas gıdalar daha iyi muhafaza edilip, 

duyarlı gıda bileĢenlerinden yararlanma düzeyi artırılabilmektedir.  

 Mikroenkapsülasyonun kazandırdığı en önemli fonksiyonel özellik kontrollü 

salınımdır. Gıda bileĢenlerinin doğru yerde ve doğru zamanda salınımı 

mikroenkapsülasyonla sağlanabilmekte, böylece gıda katkılarının etkinliği 

geliĢmekte, en uygun doza eriĢilebilmekte ve gıda üreticileri için maliyet verimliliği 

iyileĢtirilebilmektedir. 

 

Bütün bu yararlar yanında bazı olumsuzlukları da getirmektedir. Üretici için bu yeni 

teknoloji ek masraf anlamına gelir. Üretimde ve tedarik zincirinde karıĢıklık artabilir ve 

ürünlere tüketici rağbet göstermeyebilir. Bu muhtemel olumsuzluklardan dolayı 
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mikroenkapsülasyon gıda formülasyonlarının hazırlanmasında ilk seçenek olarak 

düĢünülmemektedir. Genellikle sıradan seçenekler baĢarısız olduğunda ancak o zaman 

enkapsülasyona baĢvurulabilir. Ama yine de enkapsülasyon daha sağlıklı, daha lezzetli, 

daha verimli ve formülasyona daha uygun ürünler sağladığı için enkapsülasyona olan 

talep son yıllarda giderek artmaktadır (Zuidam ve Nedovic 2010). 

 

2.7 Mikroenkapsülasyon Teknikleri 

 

Mikroenkapsülasyon yönteminin seçimi kesinlikle deneme yanılma yoluyla olmamalı, 

öncelikle mikroenkapsülasyon uygulamasının istenilen özellikleri sağlayabilecek en 

uygun yöntem olup olmadığına karar verilmelidir. Arzu edilen özellikler, tüketici 

taleplerine uygunluk, besleyicilik değeri, gıda iĢleme ve depolama stabilitesi, gıda 

fonksiyonelliğini geliĢtirme ve iyileĢtirmeye yönelik olmalıdır. Daha sonra hedefe 

ulaĢmada en uygun kaplama yöntemi ve materyali belirlenerek, yasal düzenlemelere 

uygun olarak üretim yapılmalıdır (Gökmen vd. 2012). 

 

2.7.1 Püskürterek kurutma 

 

Püskürterek veya sprey kurutma yöntemi, su aktivitesinin azaltılması ile ürünlerin 

mikrobiyolojik stabilitesinin sağlanması, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmaların 

önlenmesi, depolama ve taĢıma maliyetlerinin azaltılması ve ürünlerin spesifik 

özelliklerinin korunması amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Kaplama 

materyali olarak jelatin, modifiye niĢasta, dekstrin gibi hidrokolloitler kullanılmaktadır. 

Donanım temini kolay ve iĢlem maliyeti diğer yöntemlere göre daha düĢüktür (Özcan 

ve Altun 2013). Ancak bu yöntemin olumsuzlukları arasında yapıĢma tehlikesi, 

oksidasyon, renk ve aroma değiĢimi bulunmaktadır (Gökmen vd. 2012).  

 

Bu yöntemde aktif materyal, taĢıyıcı materyalin sulu çözeltisinde çözülür, emülsiyonu 

veya dispersiyonu hazırlanır. Hazırlanan bu çözelti atomizer yardımı ile çok küçük 

damlacıklar halinde sıcak odaya püskürtülür. Isınan hava dekanter santrifüj yardımıyla 

alınarak kurutulur. Bu iĢlem sırasında daha küçük olan su molekülleri buharlaĢırken, 
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daha büyük olan aktif molekül damlacıklarının yüzeyinde koruyucu film oluĢur 

(Zuidam ve Nedovic 2010, Gökmen vd. 2012).  

 

2.7.2 Püskürterek soğutma ve dondurma 

 

Püskürterek soğutma ve dondurma yönteminde kaplama materyali olarak genellikle 

erime noktaları 32-42 °C arasında olan bitkisel yağlar ve türevleri kullanılmaktadır 

(Desai ve Park 2005). Bu yöntem püskürterek kurutma yöntemine göre 30-50 kat daha 

maliyetli olsa da aroma kaybının çok düĢük olması, elde edilen ürünün rekonstitüsyon 

özelliklerinin iyi olması gibi avantajları bulunmaktadır (Özcan ve Altun 2013). 

 

Püskürterek soğutma ve dondurma yönteminde çekirdek ve duvar materyali atomize 

edilerek soğutulmuĢ veya dondurulmuĢ havaya püskürtülür. Böylece kaplama materyali 

çekirdek etrafında katılaĢır. Püskürterek soğutma ve dondurma yöntemi ile elde edilen 

mikrokapsüller yağ ile kaplandıklarından suda çözünmezler. Dolayısıyla bu yöntem 

mineraller, suda çözünen vitaminler, enzimler, asitliği düzenleyici maddeler ve bazı 

aroma maddeleri gibi suda çözünebilen çekirdek materyallerin 

mikroenkapsülasyonunda tercih edilmektedir (Desai ve Park 2005). 

 

2.7.3 Dondurarak kurutma 

 

Dondurarak kurutma yöntemi, aroma maddelerini de içeren bütün ısıya duyarlı 

materyallerin mikroenkapsülasyonunda kullanılan bir yöntemdir. Proses düĢük basınç 

ve düĢük sıcaklıkta gerçekleĢtiğinden uçucu bileĢenlerin büyük oranda korunabildiği 

düĢünülmektedir (Gökmen vd. 2012). 

 

Dondurarak kurutma yönteminde dondurma, birinci ve ikinci kurutma aĢaması olmak 

üzere üç temel aĢama vardır. Dondurma aĢamasında Ģoklama veya derin dondurucuda 

gıdadaki su, buz kristalleri haline dönüĢtürülür. Birinci kurutma aĢamasında buz 

kristalleri süblimasyonla üründen uzaklaĢtırılır. Ġkinci kurutma aĢamasında ise gıdada 
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bulunan bağlı su uzaklaĢtırılır. Dondurarak kurutma yönteminin aroma kaybının düĢük 

olması, elde edilen ürünün rekonstitüsyon özelliklerinin iyi olması ve çözünen 

maddelerin gıda içerisindeki hareketi dolayısıyla kayıpların minimum olması gibi 

avantajları vardır. Ancak maliyeti yüksektir ve iĢlem süresi uzundur (Koç vd. 2010). 

 

2.7.4 AkıĢkan yatak kaplama 

 

AkıĢkan yatak kaplama yöntemi Wurster tarafından 1950‟lerde keĢfedilmiĢtir. Wurster 

iĢlemi veya hava süspansiyon kaplama yöntemi olarak da bilinir. Eczacılık sektöründe 

uzun zamandır ilaçların kaplanması sırasında film oluĢturma, tat maskeleme, elde edilen 

ürünlerin stabilitesini artırma ve istenilen bölgede etki gösterme amaçlarıyla kullanılan 

bir yöntemdir. Pahalı bir yöntem olduğundan gıda endüstrisinde çok kullanılmasa da 

son yıllarda akıĢkan yatak sistemlerinin ortaya çıkmasıyla üretim maliyetleri azalmıĢ ve 

gıda ürünlerinin kaplanmasında alternatif bir yöntem olarak yerini almıĢtır (Koç vd. 

2010, Gökmen vd. 2012). 

 

AkıĢkan yatak kaplama yönteminde katı çekirdek materyali partikülleri, ısıtılmıĢ veya 

soğutulmuĢ hava ile kaplama odasına alt kısımdan verilir ve hareket halindeki hava ile 

odanın üst kısmına taĢınır. Çözelti halindeki kaplama materyali hava odasına bir sis 

bulutu oluĢturacak Ģekilde atomize edilir ve havada asılı partiküllerin kaplanması 

sağlanır. Odanın alt kısmından verilen hava akımı ile yukarı doğru hareket eden 

partiküller üniform Ģekilde kaplanabilmektedir. Hava odasından alınan son ürün ılık bir 

hale getirilerek ambalajlamadan önce son bir kurutma iĢlemine tabi tutulur (Gökmen vd. 

2012). 

 

2.7.5 Ekstrüzyon-Emülsiyon 

 

Ekstrüzyon yöntemi düĢük sıcaklıkta uygulanan, bu nedenle uçucu ve ısı stabilitesi 

düĢük olan aroma maddelerinin mikroenkapsülasyonunda kullanılan, ucuz, basit, 

verimli, ancak yavaĢ olduğu için endüstriyel üretime uygun olmayan bir yöntemdir. 

Kaplama materyali olarak genellikle hidrokolloitler (aljinat ve karragenan) kullanılır. 
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Ekstrüzyon yönteminde çekirdek ve kaplama materyali karıĢımından oluĢan kolloit 

çözelti Ģırınga ile serbest düĢme yapan damlacıklar oluĢacak Ģekilde sertleĢtirici çözelti 

(kalsiyum klorür) içerisine enjekte edilir ve damlacıkların mikrokapsül haline gelmesi 

sağlanır (Özcan ve Altun 2013). Aroma maddelerinin ekstrüzyon yöntemi ile 

mikroenkapsülasyonu sonucunda elde edilen kapsüller oksidasyona oldukça 

dayanıklıdır, raf ömürleri uzundur (Koç vd. 2010). 

 

Emülsiyon yönteminde ise polimer çözeltisi, soya, ayçiçeği, kanola ve mısır yağı gibi 

sıvı yağlara katılmaktadır. Hazırlanan bu karıĢım yağda su emülsiyonu oluĢması için 

homojenize edilmektedir. Suda çözünen polimer çözeltisinin yağ içerisinde çözünmeyen 

küçük jel formuna dönüĢmesi için hazırlanan emülsiyon bir süre bekletilir. Emülsiyonun 

iç faz partikül boyutu ne kadar küçük olursa oluĢan mikrokapsüller de o kadar küçük 

olmaktadır. Elde edilen kapsüller filtrasyonla sıvı çözeltiden ayrılmaktadır (Gökmen vd. 

2012). 

 

2.7.6 Santrifüjlü ekstrüzyon 

 

Bu yöntem bir çeĢit sıvı ekstrüzyon yöntemidir. Proseste nozüller içeren döner 

ekstrüzyon baĢlığı kullanılır. Besleme tüpünden kaplama ve çekirdek materyalleri 

cihazın karĢılıklı yüzeylerine yerleĢtirilen nozüllere pompalanmakta ve baĢlık dikey 

eksende bir mile bağlı olarak dönmektedir. Ekstrüzyon baĢlığı döndükçe çekirdek ve 

kaplama materyalleri nozüllerin ağızlarından geçmekte, kaplama materyali çekirdek 

materyalini sararak hapsetmekte ve santrifüjün neden olduğu merkezkaç kuvveti ile 

küçük küresel partiküller oluĢmaktadır. Yüzey geriliminin etkisiyle çekirdek kapsüle 

edilmekte ve kaplama materyali de çözücü evaporasyonu ile sertleĢtirilmektedir 

(Gökmen vd. 2012). 

 

2.7.7 Koaservasyon 

 

Koaservasyon yönteminde kaplama materyali olarak suda çözünen polimerler 

kullanılmaktadır. Polimer özellik gösteren kaplama materyali çözeltisinden sıvı fazın 
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ayrılması ve bu fazın asılı çekirdek partiküllerinin etrafını üniform bir tabaka halinde 

sarmasıyla koaservasyon gerçekleĢmektedir (Özcan ve Altun 2013).  Kaplama materyali 

ısıl iĢlem, çarpraz bağlanma veya çözücünün giderilmesi yöntemleriyle sertleĢtirilmekte 

ve mikrokapsüller oluĢmaktadır. ĠĢlem bittikten sonra mikrokapsüller filtrasyon veya 

santrifüjleme gibi ayırma tekniklerinden biri kullanılarak ortamdan ayrılıp, uygun bir 

çözücüyle yıkanmakta ve daha sonra da standart yöntemlerden biriyle kurutulmaktadır 

(Desai ve Park 2005, Özcan ve Altun 2013). Çekirdek materyal, polimer ile uyumlu 

olup koaservasyon ortamında çözünmemelidir. Koaservasyon yönteminin gıda 

endüstrisinde sık kullanılmamasının nedeni iĢlemin çok karmaĢık olması ve maliyetinin 

yüksek olmasıdır (Koç vd. 2010). 

 

2.7.8 Rotasyonal süspansiyonlu ayırma 

 

Rotasyonal süspansiyonlu ayırma yöntemi hızlı, verimli ve özellikle aroma 

maddelerinin uzun süre depolanmasında oluĢabilecek uçucu bileĢik kaybını önlemek 

amacıyla tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntemde çekirdek materyali ve sıvı kaplama 

materyali süspanse edilerek döner disk atomizerden geçirilmektedir. Soğutma veya 

kurutma kulesinin üst kısmına yerleĢtirilen atomizerden büyük çekirdek materyalini 

saran kaplama materyali ve daha küçük çekirdek içeren saf kaplama materyali olacak 

Ģekilde iki farklı tip ve boyutta enkapsüle materyal elde edilir. Moleküller yörünge 

hareketi ile atomizerden ayrılarak kule içerisinde katılaĢırlar (Gökmen vd. 2012). 

 

2.7.9 Ko-kristalizasyon 

 

Ko-kristalizasyon, kaplama materyali olarak sakarozun kullanıldığı bir uygulamadır. 

Sakaroz olmayan çekirdek materyalinin sakaroz kristalleri arasında veya içerisinde 

sürüklenmesi sırasında 3-30 µm arasında değiĢen mikro kristallerin oluĢtuğu spontan bir 

kristalizasyondur (Gökmen vd. 2012). Bu yöntemde sakaroz Ģurubu süper doygun 

konsantrasyonda hazırlanmakta ve sıcaklık kristalizasyonu önleyecek derecede 

ayarlanmaktadır. Miktarı önceden belirlenen çekirdek materyali kuvvetlice karıĢtırılan 

Ģurup içerisine ilave edilmekte, karıĢtırma iĢlemine devam edilmesiyle de sakaroz ve 
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çekirdek materyali iç içe geçerek mikrokapsüller oluĢmaktadır. OluĢan mikrokapsüller 

uygun nem içeriğine kurutulmaktadır (Desai ve Park 2005, Koç vd. 2010). 

 

2.7.10 Lipozom ile kaplama 

 

Lipozomlar fosfolipit bazlı membran yardımıyla tamamen çevrelenmiĢ sıvı fazdan 

meydana gelen ve fosfolipitler sulu fazda dağıldıklarında kendiliğinden oluĢan 

küreciklerdir. Lipozomlar bir veya daha fazla yağ katmanından oluĢur, gıdalar için 

uygundur ve toksik değildir. Lipit ve sulu faza sahip olduğundan suda çözünen, yağda 

çözünen ve amfilik çekirdek materyallerinin enkapsülasyonunda kaplama materyali 

olarak tercih edilebilir. AĢılar, hormonlar, enzimler ve vitaminler için kullanılmaktadır. 

Mikrokapsüllerin geçirgenliği, stabilitesi, yüzey aktivitesi ve afinitesi partikül boyutuna 

ve yağ bileĢimine bağlı olarak değiĢmektedir. Lipozom ile kaplanan materyal uzun süre 

saklanabilmekte ve salınım oranı kontrol edilebilmektedir. Lipozomlar günümüzde 

ilaçlarda yaygın olarak kullanılsa da gıdalarda kullanımı sınırlıdır ve geliĢmesi için 

çalıĢmalar devam etmektedir (Desai ve Park 2005, Zuidam ve Nedovic 2010, Gökmen 

vd. 2012, Özcan ve Altun 2013).  

 

2.7.11 Ġnklüzyon kompleksi oluĢturma 

 

Ġnklüzyon kompleksi oluĢturma yönteminde moleküler düzeyde enkapsülasyon 

gerçekleĢmekte ve enkapsülasyon ortamı olarak da siklodekstrinler kullanılmaktadır 

(Gökmen vd. 2012). Siklodekstrinler gıdalarda doğal olarak bulunmazlar. Ancak bazı 

ülkelerde, aroma ve renk maddelerinin kapsüle edilmesi ve kötü kokuların 

maskelenmesi için gıdalarda kullanılmalarına izin verilmiĢtir. Aromatik maddelerin 

kapsüle edilmesinde en uygun olan siklodekstrin, sıvı ortamlarda aromatik maddeler ile 

bağ yapabilen -siklodekstrindir (Bayrak 2006). 

 

Siklodekstrinler, niĢasta türevlerinin özel bir tipi olup, siklodektrin glikozil transferaz 

enziminin niĢastaya etkisi sonunda meydana gelirler (Bayrak 2006).Yapıları içi boĢ olan 

üst kısmı kesik bir koniye benzer (Gökmen vd. 2012). Siklodekstrinin doku araları polar 
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olmamasına karĢın yüzeyi polardır. Bu durumu hidroksil grupları tayin eder (Bayrak 

2006). Koni Ģeklindeki yapının alt ve üst yüzeylerinde bulunan glikoz monomerlerinin 

hidroksil grupları suyla etkileĢerek siklodekstrinlere suda çözünebilme kabiliyeti 

kazandırır. Molekülün iç yüzeyi ise yapıdaki hidrojen atomları ve glikozidik oksijen 

köprülerinden dolayı hidrofobik karakterdedir. Bu yapı molekülün çeĢitli organik 

materyallerle interaksiyona girebilmesini sağlamaktadır. Bu interaksiyon, molekülün iç 

yüzeyi ile bağlanan molekülün hidrofobik grup veya grupları arasında gerçekleĢir 

(Gökmen vd. 2012). 

 

Siklodekstrinlerin iç yüzeylerindeki oyuk Ģeklindeki boĢluğa uygun boyutlarda çekirdek 

materyali yerleĢtiğinde ajan-siklodekstrin kompleksi oluĢmaktadır. 0.65 nm çapındaki 

bu kavite uçucu yağ bileĢenlerinin inklüzyonuna (alınması) izin vermekte ve bir veya 

daha fazla uçucu aroma molekülünü bünyesine alabilmektedir. Kompleks oluĢumuna 

katılan bağlar Van der Waals bağları, hidrofobik bağlar ve dipol-dipol etkileĢimidir. 

Konakçı molekül konuk molekülü kavitesinde tutarken kovalent bağ oluĢmamaktadır. 

Sulu çözeltilerde siklodekstrinin iç yüzeyinde bulunan su molekülleri daha az polar olan 

konik moleküller ile kolaylıkla yer değiĢtirebilirler. Siklodekstrinlerin sulu 

çözeltilerinde kavitede bulunan su molekülleri ile kavite arasında apolar-polar etkileĢim 

olduğundan ortamın entalpisi yüksektir. Ortama apolar bir bileĢik (konuk molekül) ilave 

edildiğinde su molekülleri kaviteden ayrılır, kavite ile konuk molekül arasında apolar-

apolar etkileĢim meydana gelir. Böylece entalpi azalarak daha stabil ve daha düĢük 

enerjili bir yapı oluĢur. Yani kompleks oluĢumunun temel itici gücü entalpice zengin su 

moleküllerinin kaviteden ayrılmasıdır. Konuk molekül ile siklodekstrin arasındaki 

bağlanma kalıcı değildir, ancak dinamik bir dengededir. Bu dengenin oluĢmasında iki 

önemli faktör rol oynamaktadır. Birincisi, kompleks oluĢturacak kimyasal maddenin 

boyutu veya konuk molekülün kimyasal gruplarıdır. Çünkü siklodekstrinler sadece 

kavitasyon çapına uygun büyüklükteki moleküllerle kompleks oluĢturabilirler. Ġyi bir 

kompleks oluĢumu için de bağlanacak molekülün siklodekstrin boĢuluğunu 

doldurabilmesi ve boĢluğun çeperleriyle temas halinde olması gerekmektedir. Ġkinci 

önemli faktör; siklodekstrin, konuk molekül ve çözücü arasındaki termodinamik 

etkileĢimdir. Kompleks oluĢumu için konuk molekülü siklodekstrinin içine itecek bir 

kuvvet olmalıdır. Dengeyi inklüzyon kompleksi oluĢum yönüne kaydıracak enerji 
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açısından uygun dört etkileĢim vardır. Bunlar; apolar siklodektrin boĢluğundan su 

moleküllerinin çıkması, su moleküllerinin çıkması nedeniyle hidrojen bağlarının 

sayısındaki artıĢ, hidrofobik konuk molekülü ile sulu ortam arasındaki itici 

etkileĢimlerin azaltılması ve konuk molekülün siklodekstrinin apolar boĢluğuna girmesi 

ile hidrofobik etkileĢimlerin artmasıdır. Genellikle bir molekül siklodekstrin bir molekül 

bileĢik bağlayabilir ve bu da bileĢiğin molekül ağırlığıyla yakından ilgilidir (Desai ve 

Park 2005, Akçakoca ve Atav 2006, Avcı ve Dönmez 2010, Gökmen vd. 2012). ġekil 

2.4‟de p-ksilen ve bir siklodekstrin molekülünün inklüzyon kompleksi oluĢumunun 

Ģematik gösterimi verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.4 p-“ ksilen ve bir siklodekstrin molekülünün inklüzyon kompleksi 

oluĢumunun Ģematik gösterimi (Avcı ve Dönmez 2010) 

 

Siklodekstrinler suda çözünebilirken, siklodekstrin kompleksleri oldukça kararlı olup, 

sulu çözeltilerde çözünürlükleri azalmakta ve böylece kristalizasyonla ortamdan 

kolaylıkla ayrılmaktadırlar. Alifatik, heterosiklik, konjuge bileĢenler ve fenil türevleri 

gibi çok çeĢitli organik bileĢenler siklodekstrinlerle kompleks oluĢturabilirler. 

Siklodekstrinlerin kavite yükseklikleri aynı olduğu için glikoz ünitesi sayısı sadece 

kavitenin çapını ve hacmini belirlemektedir. Kavite çapındaki farklılıklardan dolayı α-

siklodekstrinler düĢük moleküllü veya alifatik yan zincirli bileĢiklerle, β-siklodekstrinler 

aromatik ve heterosiklik bileĢiklerle, γ-siklodekstrinler ise makrosiklik ve steroitler gibi 

daha büyük moleküllerle kompleks oluĢturabilmektedirler. Konuk moleküller 

siklodekstrinlerle inklüzyon kompleksi oluĢturduğunda, konuk molekül konakçı 

kavitesinde geçici olarak hapsedildiği için molekülün fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinde önemli değiĢiklikler oluĢur. Siklodekstrinlerin kompleks oluĢumunda 
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kullanım amaçlarından en önemlisi çözünürlüğü az olan bileĢiklerin sudaki 

çözünürlüğünü artırmaktır. Bununla birlikte molekülleri ısı, ıĢık, hidroliz ve 

oksidasyona karĢı koruyarak raf ömürlerinin uzatılması, istenmeyen koku ve tatların 

maskelenmesi, uçucu maddelerin buharlaĢma hızlarını önemli ölçüde azaltarak daha 

kontrollü ve kademeli olarak salınmalarının sağlanması gibi farklı amaçlarla da 

kullanılmaktadırlar. Var olan bütün mikroenkapsülasyon yöntemleri arasında uçucu 

aromaların beta siklodekstrin molekülleri içerisinde moleküler inklüzyonu, aromaların 

korunması için en etkili yöntemdir (Desai ve Park 2005, Akçakoca ve Atav 2006, Avcı 

ve Dönmez 2010, Gökmen vd. 2012). 

 

2.7.11.1 Ġnklüzyon kompleksi oluĢumunun kararlılık sabitleri 

 

Molekül-siklodekstrin kompleksinin denge sabiti konuk bileĢiğin fizikokimyasal 

özelliklerinin değiĢiminin göstergesidir (Akçakoca ve Atav 2006). 

 

Kararlılık sabitlerinin hesaplanmasındaki genel yaklaĢımlardan birincisi kinetik 

yaklaĢımdır. Kinetik yaklaĢımda kompleksin oluĢum ve ayrıĢma hızları deneysel olarak 

ölçülebilecek kadar yavaĢ olduğunda denge sabitleri hesaplanabilmektedir. K1 oluĢum 

hız sabiti, K2 ise ayrıĢma hız sabiti olarak kabul edilirse denge sabiti “Kc=K1/K2” 

Ģeklinde belirtilir ve aĢağıdaki denklem yazılabilir (Akçakoca ve Atav 2006). 

 

                                                           K1 

Siklodesktrin + Konuk Molekül                  Siklodekstrin-Konuk Kompleksi 

                                                           K2 

 

Ġkinci yaklaĢım ise denge yaklaĢımıdır. Oda sıcaklığında hızla dengeye ulaĢan kompleks 

sistemler denge yaklaĢımı ile incelenebilir. Kompleks oluĢum sabiti                        

Km:n=x/[(a-mx)
m

.(b-nx)
n
] iken ayrıĢma sabiti Km:n=[(a-mx)

m
.(b-nx)

n
]/x Ģeklinde ifade 

edilmektedir. Kompleks oluĢum denklemi ise aĢağıda verilmiĢtir (Akçakoca ve Atav 

2006). 
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Km:n 

m (Siklodesktrin) + n (Konuk Molekül)                    (SD)m(KM)n 

       (a-mx)                       (b-nx)                                        (x) 

 

Serbest enerji değiĢimi (∆G), standart entalpi değiĢimi (∆H) ve standart entropi değiĢimi 

(∆S) gibi termodinamik parametreler, kompleksin denge sabitinin sıcaklığa 

bağımlılığından hesaplanabilmektedir. Reaksiyonun serbest enerjisi ∆G=-R.T.InK 

denkleminden elde edilebilir. Reaksiyonun entalpisi ise farklı sıcaklıklarda belirlenen 

denge sabiti değerleri kullanılarak Van‟t Hoff denklemi ile hesaplanabilmektedir. Ġki 

sıcaklıkta denge sabitleri belirlendiğinde Log(K2/K1)=[-∆H/(2.303.R)].[(T2-

T1)/(T1.T2)]eĢitliğinden ∆H belirlenebilir ve bu reaksiyonun entropisi ∆G=∆H-T.∆S 

formülünden bulunabilir (Akçakoca ve Atav 2006, Ichikawa vd. 2010). 

 

Kararlılık sabitlerinin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemler, potansiyometre, 

polarografi, amperometri, spektroskopi, diğer optik yöntemler ile çözünürlük ve sıvı-

sıvı dağılımını esas alan yöntemlerdir. Kullanılan yöntem deneysel koĢullara bağlı 

olarak değiĢmekle birlikte genellikle potansiyometrik (elektrokimyasal) ve 

spektroskopik yöntemler tercih edilmektedir (Rossotti ve Rossotti 1961). 

 

2.7.11.2 Ġnklüzyon kompleksi oluĢumunu etkileyen faktörler 

 

Siklodekstrinlerin katı, sıvı veya gaz haldeki bileĢiklerle katı inklüzyon kompleksi 

oluĢturma yeteneklerini etkileyen faktörler arasında ilk olarak çözelti dinamiği 

gelmektedir. Kristal formdaki siklodekstrinlerin sadece yüzey molekülleri inklüzyon 

kompleksi oluĢturmaya uygunken, çözelti haline geldiklerinde daha fazla siklodekstrin 

molekülü kompleks oluĢturabilmektedir. Isıtma iĢlemi hem siklodekstrinlerin hem de 

konuk molekülün çözünürlüğünü artırarak kompleks oluĢma olasılığını yükseltirken, 

konuk molekül çözünür formdaysa veya ince partiküller halinde disperse olmuĢsa 

kompleks oluĢumu daha hızlı gerçekleĢebilmektedir (Akçakoca ve Atav 2006). 
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Sıcaklık, kompleks oluĢumunu etkileyen ikinci faktör olarak sayılabilir ve inklüzyon 

kompleksinin çözünürlüğünü artırırken stabilitesini düĢürür. Bu nedenle sıcaklık 

etkisinin dengelenmesi gerekmektedir. Kompleksin sıcaklığa dayanımı konuk moleküle 

bağlı olarak değiĢir. Genellikle inklüzyon kompleksleri 50-60 ºC‟da parçalanmaya 

baĢlarken, konuk molekülün güçlü bağlar yaptığı kompleksler veya çözünürlüğü düĢük 

olan kompleksler daha yüksek sıcaklıklarda parçalanmaktadırlar (Yurdakul 2002). 

 

Ġnklüzyon kompleksi oluĢumunda suyun etkisi de önemlidir. Su, siklodekstrinlerin ve 

konuk molekülün çözünürlüğünü artırarak kompleks oluĢumunu kolaylaĢtırmaktadır. 

Ancak su miktarı çok fazla artırılırsa çözelti, siklodekstrin molekülleri ile konuk 

moleküllerin birbirleriyle temas etmesini zorlaĢtıracak kadar seyreltilmiĢ olabilir. Su 

miktarının doğru ayarlanması bu açıdan önemlidir ve mümkün olduğunca düĢük 

tutulmalıdır (Martin Del Valle 2004).  

 

2.7.11.3 Ġnklüzyon kompleksi oluĢturma teknikleri 

 

Ġnklüzyon kompleksi oluĢturma teknikleri arasında laboratuvarda en yaygın olarak 

kullanılan yöntem birlikte çöktürme yöntemidir. Bu yöntemde su içerisinde 

çözündürülen siklodekstrinlere konuk molekül ilave edilir. Eğer konuk molekül yüksek 

sıcaklığa dayanabiliyorsa kompleks oluĢumunu artırmak için siklodekstrin 

konsantrasyonu yükseltilebilir. Siklodekstrin-konuk molekül kompleksi çökelti 

oluĢturmadan önce karıĢtırılarak soğutulmalıdır. OluĢan çökelti kaptan kaba aktarma, 

santrifüjleme veya filtrasyon yöntemlerinden biriyle ayrılabilir. Bu yöntemde 

siklodekstrinlerin sudaki sınırlı çözünürlükleri nedeniyle fazla miktarda su kullanılması, 

ısıtma ve soğutma iĢlemlerinin maliyetleri, kompleks eldesinden sonra ana çözeltinin 

atılması veya geri kazanılması sorun olabilmektedir (Akçakoca ve Atav 2006).  

 

Kompleks oluĢturmada kullanılan diğer bir yöntem sulu hamur kompleksleĢmesidir. Bu 

yöntemde %50-60‟lık siklodekstrin çözeltisi hazırlanmaktadır. Çözücü olarak su 

kullanılır. OluĢan kompleksler sulu faz doydukça, kristalleĢerek veya çökerek sulu 

fazdan ayrılır. Sulu hamur kompleksleĢmesi genellikle oda sıcaklığında gerçekleĢir. 
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Sıcaklığın fazla artması reaksiyonun tamamlanmamasına ve komplekslerin 

parçalanmasına neden olabileceğinden sıcaklık ayarlanırken dikkatli olunmalıdır 

(Yurdakul 2002). 

 

Pasta kompleksleĢmesi yöntemi, sulu hamur kompleksleĢmesinin bir türüdür. Bu 

yöntemde siklodekstrinlere az miktarda su karıĢtırılır ve konuk moleküllerle kompleks 

oluĢturmaları için havan veya yoğurma makinesi kullanılır. Elde edilen kompleksler 

doğrudan kurutulabilir veya önce az miktarda suyla yıkandıktan sonra filtrasyon veya 

santrifüj iĢlemine tabi tutulabilir. Kurutma iĢleminde bazen ince toz yerine sert bir kütle 

halinde kuruma gerçekleĢebilir. Bu durumda sert kütle öğütülerek toz haline 

getirilebilmektedir (Akçakoca ve Atav 2006). 

 

Nemli karıĢtırma ve ısıtma yönteminde çok az su kullanılmakta veya hiç su 

kullanılmamaktadır. Kullanılacak su miktarı siklodekstrin içerisine hidrate olmuĢ su 

miktarına bağlı olarak değiĢir. Konuk moleküle %20-25 oranında su ilave edilebilir. 

Siklodekstrin ve konuk molekül karıĢtırılarak kapalı bir kaba konulmakta ve 100 ºC‟a 

kadar ısıtılmaktadır. Daha sonra kompleksler ayrılarak kurutulmaktadır (Martin Del 

Valle 2004). 

 

Ekstrüksiyon yöntemi ısıtma ve karıĢtırma yönteminin bir çeĢididir. Siklodekstrin, 

konuk molekül ve su ektruder içerisine ilave edilirken karıĢtırılabileceği gibi daha 

önceden de karıĢtırılabilir. Bu yöntemin sürekli olması ve az su kullanılması gibi 

avantajları vardır. Ancak uygulanan ısı, ısıya dayanıksız konuk moleküller için zararlı 

olabilmektedir (Akçakoca ve Atav 2006). 

 

Konuk molekülün siklodekstrine katılarak karıĢtırılmasıyla kolaylıkla elde edilen 

kompleksler için kuru karıĢtırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem özellikle yağlar 

ve sıvı moleküller için uygundur. Genellikle oda sıcaklığında uygulanan bir yöntemdir 

ve en büyük avantajı su kullanılmamasıdır. Ancak karıĢtırmanın yetersiz olması 

durumunda kompleksleĢmenin tamamlanmaması ve pek çok konuk molekül için uzun 

süre gerektirmesi gibi olumsuzlukları da vardır (Akçakoca ve Atav 2006). 
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2.7.11.4 Ġnklüzyon komplekslerinin analiz yöntemleri 

 

Ġnklüzyon kompleksleri fizikokimyasal ve termodinamik yöntemlerle analiz 

edilebilmektedir. Bu yöntemler arasında en çok kullanılan X-ıĢını kırınımı yöntemidir. 

Kaynaktan belli bir açıyla toz materyal üzerine düĢürülen X-ıĢını, maddenin kristal 

yapısına göre kırınıma uğrar ve maddenin durumuna iliĢkin bir dedektör tarafından 

algılanarak pikler verir. Pikler incelenen her madde için karakteristiktir (Yurdakul 

2002). 

 

Termal yöntemler de inklüzyon kompleksi oluĢumunun tayininde kullanılır. Termal 

yöntemlerden baĢlıcaları termodinamik sitem (TAS), diferansiyel tarama kalorimetresi 

(DSC) ve diferansiyel termal analiz (DTA) yöntemidir. DTA yönteminde faz 

değiĢmesinin neden olduğu entalpi değiĢimleri saptanmaktadır. DSC yönteminde ise 

fazların dönüĢüm ısıları kantitatif olarak belirlenebilmektedir (Akçakoca ve Atav 2006). 

 

Nükleer magnetik rezonans yöntemi en önemli yöntemlerden biridir. Bu yöntemde 

siklodekstrin ve konuk molekülün magnetik alanda sinyallerinin değiĢiminden, 

aralarında etkileĢim olan yerler belirlenebilmektedir (Yurdakul 2002).    

 

Kromatografik yöntem genellikle uçucu maddeler için kullanılmaktadır. Eğer kompleks 

çözücüde dayanıklı ise ince tabaka kromatografisi uygulanabilir. Konuk molekülün en 

az miktarda kullanıldığı zaman oluĢan siklodekstrin komplekslerinin stabilite sabitlerini 

belirlemek için de sıvı kromatografisi kullanılabilmektedir (Akçakoca ve Atav 2006). 

 

Spektrofotometrik yöntemlerden ultraviyole (UV), infrared spektroskopisi (IR) ve 

floresans spektroskopisi inklüzyon kompleksi oluĢumunun belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. Konuk molekül ve siklodekstrin arasındaki etkileĢim, piklerde 

meydana gelen kaymalara bakarak belirlenebilmektedir (Akçakoca ve Atav 2006). 
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2.8 Siklodekstrinler 

 

Siklodekstrinler ile ilgili ilk belge 1891‟de Villiers tarafından yayımlanmıĢtır. Villiers 

Bacillus amylobacter ile 1000 g niĢastadan 3 g kristalize madde elde etmiĢ, bileĢimini 

(C6H10O5)2.3H2O olarak belirlemiĢ ve bu maddeye selülozin adını vermiĢtir. Bundan on 

iki yıl sonra gıda proseslerinde canlı kalan ve gıda zehirlenmesine neden olan bakteri 

türleri üzerine çalıĢma yapan Schardinger, niĢastayı parçalayarak az miktarda iki farklı 

kristalize ürün oluĢumuna yol açan mikroorganizmalarla ilgili rapor yayımlamıĢtır. 

Schardinger kristalize dekstrinler üzerine çalıĢmalarına devam etmiĢ ve bu maddelerin 

iyot veya iyot çözeltisi ilavesi ile karakteristik iyot bileĢikleri oluĢturduklarını 

gözlemlemiĢtir. Bütün bu çalıĢmalar sonucunda ana bileĢiğe α-dekstrin adını vermiĢtir. 

α ve β-dekstrin arasındaki fark, iyot reaksiyonu olmuĢtur. Ġnce katman halinde kristalize 

α-dekstrin/iyot kompleksi yaĢken mavi, kuruyken gri-yeĢil renkte, β-dekstrin/iyot 

kompleksi ise yaĢken de kuruyken de kırmızı-kahverengimsi renkte gözlemiĢtir. 

Siklodekstrin kimyasının esası Schardinger ile baĢlamıĢtır denilebilir (Szejtli 1998). 

 

1930‟larda Freudenberg ve arkadaĢları, Schardinger‟in bulduğu dekstrinlerin maltoz 

üniteleri ve α-1,4 glikozit bağlarından oluĢtuğu sonucuna varmıĢlardır. Bu maddelerin 

homojen ve saf halde izolasyonu için ilk düzeneği tanımlamıĢlar ve 1936‟da kristalize 

dekstrinlerin siklik yapılarını belirlemiĢlerdir. 1948-50‟de γ-siklodekstrin keĢfedilerek 

yapısı açıklanmıĢtır (Szejtli 1998). Altı, yedi ve sekiz glikoz ünitesinden oluĢan siklik 

ürünler, alfa, beta ve gama siklodekstrin olarak adlandırılmaktadır (Bayrak 2006). ġekil 

2.5‟de α, β ve γ-siklodekstrinlerin kimyasal yapısı görülmektedir. 
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ġekil 2.5 α, β ve γ-siklodekstrinlerin kimyasal yapısı (Bayrak 2006) 

 

1950‟lerde Cramer ve arkadaĢları siklik dekstrinlerin inklüzyon kompleksi oluĢturma 

eğilimleri üzerine çalıĢmıĢlardır. 1960‟ların sonlarında ise siklodekstrinlerin laboratuvar 

ölçekli üretim yöntemleri, yapıları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, inklüzyon 

kompleksi oluĢturma yetenekleri tam anlamıyla belirlenmiĢtir. 1970‟lerle birlikte 

endüstriyel olarak Japonya ve Macaristan‟da üretilmeye baĢlanmıĢtır. Ülkemizde ise 

henüz endüstriyel olarak üretilmemektedir (Szejtli 1998, Avcı ve Dönmez 2010). 

 

Siklodekstrinler toksik değildirler. Sindirim sisteminin üst kısmında absorbe edilmezler, 

ancak kalın bağırsak mikroflorası tarafından tamamen metabolize edilebilirler. β-

siklodekstrin 1998‟den beri GRAS listesindedir ve birçok gıda ürününde %2 oranında 

aroma taĢıyıcısı ve koruyucusu olarak kullanılmaktadır (Szente ve Szejtli 2004). 

 

Siklodekstrinlerin yapılarında α-1,4 glikozit bağları vardır, indirgen değillerdir ve 

niĢastanın siklodekstrin glikoziltransferaz enzimi ile parçalanması sonucunda elde 

edilen siklik maltooligosakkaritlerdir. Sadece α, β ve γ-siklodekstrinler endüstriyel 

olarak üretilmekte ve kullanılmaktadır. Üç boyutlu Ģekilleri konik silindir biçimindedir. 
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Bu özellik yapılarındaki glikopiranoz ünitelerinin 
4
C1 sandalye formunda olmasından 

kaynaklanır. Sandalye formundan dolayı da hidroksil grupları molekülün dıĢ yüzeyinde 

toplanmıĢtır. Hidroksil gruplarının dıĢ kısımda toplanması siklodekstrinlere suda 

çözünebilme yeteneği kazandırır. Kavite ise C3 ve C5 hidrojen atomları ve glikozidik 

oksijen köprüleri nedeniyle apolar özelliktedir. Böylece kavite ile hidrofobik moleküller 

arasında inklüzyon kompleksi oluĢabilmektedir (Avcı ve Dönmez 2010). ġekil 2.6‟da 

siklodekstrinlerin üç boyutlu yapıları verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 2.6 Siklodekstrinlerin üç boyutlu yapıları (Avcı ve Dönmez 2010) 

 

Siklodekstrin molekülünde bir glikopiranoz ünitesinin C2 hidroksil grupları ile C3 

hidroksil grupları arasında hidrojen bağı oluĢumu ile molekülde sekonder bir hidrojen 

kemeri meydana gelmektedir. Bu oluĢum da β-siklodekstrine sağlam bir yapı 

kazandırmaktadır. Hidrojen bağları β-siklodekstrinin su molekülleri ile hidrojen bağı 

oluĢturabilme yeteneğini azaltarak, çözünürlüğünü düĢürmekte, β-siklodekstrinin 

çözünürlüğü düĢük olduğu için üretimde kolayca çöktürülerek ortamdan 

uzaklaĢtırılabilmektedir. Bu nedenle en ucuz, en çok bulunan ve kullanılan 

siklodekstrindir (Avcı ve Dönmez 2010). Çizelge 2.1‟de siklodekstrinlerin bazı 

özellikleri verilmiĢtir. 
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Çizelge 2.1 Siklodekstrinlerin bazı özellikleri (Connors 1997, Szejtli 1998) 

 

Özellik α-siklodekstrin β-siklodekstrin γ-siklodekstrin 

Glikoz ünitesi sayısı 6 7 8 

Ampirik formül (susuz) C36H60O30 C42H70O35 C48H80O40 

Molekül ağırlığı (susuz) 972.85 1134.99 1297.14 

Sudaki çözünürlük 

(25˚C‟de g/100 mL) 
14.5 1.85 23.2 

Sudaki çözünürlük 

(25˚C‟de mol/L) 

0.1211 0.0163 0.168 

Kavite yüksekliği (m) (7.9±0.1)x10
-10 

(7.9±0.1)x10
-10

 (7.9±0.1)x10
-10

 

Kavite çapı (m) (4.7-5.3)x10
-10

 (6.0-6.5)x10
-10

 (7.5-8.3)x10
-10

 

DıĢ çap (m) (14.6±0.4)x10
-10

 (15.4±0.4)x10
-10

 (17.5±0.4)x10
-10

 

Kavite hacmi (m
3
) 174x10

-30
 262x10

-30
 427x10

-30
 

1 mol siklodekstrinin 

kavite hacmi (mL) 

104 157 256 

Isı kapasitesi (susuz katı) 

J/mol.K 

1153 1342 1568 

Isı kapasitesi (sonsuz 

seyreltim) J/mol.K 

1431 1783 2070 

pKa değeri (25˚C‟de) 12.33 12.20 12.08 

∆H˚ (iyonizasyon), 

kcal/mol
 

8.36 9.98 11.22 

∆S˚ (iyonizasyon), 

cal/mol.K 

-28.3 -22.4 -17.6 

∆H˚ (çözünme), kcal/mol 7.67 8.31 7.73 

∆S˚ (çözünme), cal/mol.K 13.8 11.7 14.7 

Kristal Ģekli (suda) Altıgen levha Monoklinik 

paralelkenar 

Kare prizma 

Difüzyon sabiti (40 ˚C‟da) 3.443 3.224 3.000 

 

Siklodekstrinler modifiye edilerek çözünürlükleri artırılabilmektedir. Bunun için 

yapılarındaki hidroksil gruplarına aminasyon, esterifikasyon ve eterifikasyon gibi 

yöntemlerle fonksiyonel gruplar bağlanmaktadır. Bazik bir çözeltide çözündürülmüĢ 

olan β-siklodekstrine propilen oksitle muamale edildiğinde 2-hidroksipropil β-

siklodekstrin oluĢmakta ve çözünürlüğü %1.85‟ten %60‟a (ağırlık/hacim) 
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yükselmektedir. Kimyasal modifikasyon siklodekstrinlerin çözünürlüğünü artırmakla 

birlikte ıĢık ve oksijene dayanıklılığını artırmakta ve konuk molekülün kimyasal 

aktivitesinin kontrolüne de yardımcı olmaktadır (Avcı ve Dönmez 2010). 

 

β-siklodekstrin türevleri genellikle su ile etkileĢimlerine göre hidrofilik, hidrofobik ve 

iyonize türevler olarak sınıflandırılabilirler. Hidrofilik türevlerin suda çözünürlükleri 

yüksektir ve suda çözünürlüğü az olan konuk moleküllerle inklüzyon kompleksi 

oluĢturmak için uygundurlar. 2,6-dimetil-β-siklodekstrin, 2,3,6-trimetil-β-siklodekstrin, 

2-hidroksipropil-β-siklodekstrin gibi hidroksialkilleĢtirilmiĢ siklodekstrinler, glikosil-β-

siklodekstrin gibi dallanmıĢ siklodekstrinler hidrofilik siklodekstrin türevlerine örnek 

verilebilir. 2,6-dietil-β-siklodekstrin gibi hidrofobik türevler suda çözünen moleküllerin 

salınma oranını azaltabilir ve ayarlayabilirler. O-karboksimetil-β-siklodekstrin, O-

karboksimetil-O-etil-β-siklodekstrin ve sülfobütileter-β-siklodekstrin gibi iyonize 

türevler çözünme oranını, inklüzyon kapasitesini artırırlar, ayrıca bazı moleküllerin yan 

etkilerini azaltabilirler. 2-hidroksipropil-β-siklodekstrin ve sülfobütileter-β-siklodekstrin 

ilaç endüstrisinde en çok kullanılan türevlerdir, toksisiteleri düĢüktür, çözünürlükleri 

yüksektir, oral ve parental (genetik) uygulamalar için uygundurlar (Pinho vd. 2014). 

 

Siklodekstrinler gıda endüstrisinde pek çok alanda kullanılmaktadır. Bazı vitamin ve 

renk maddelerinin çözünürlüğünün artırılmasında, ısı, ıĢık ve oksijene duyarlı gıda 

bileĢenlerinin korunarak raf ömürlerinin artırılmasında, istenmeyen tat ve kokunun 

maskelenmesinde, aroma, vitamin ve esansiyel yağ asitlerinin stabilizasyonunda, gıda 

bileĢenlerinin kontrollü salınımının sağlanmasında, süt ve süt ürünlerinden kolesterolün 

uzaklaĢtırılmasında proses yardımcısı olarak kullanılabilen maddelerdir. Ekmek 

yapımında %1.5 oranında β-siklodekstrin kullanımı sertlik ve elastikiyetin korunmasını 

sağlayarak bayatlamayı geciktirir. Yapılan çalıĢmalarla siklodekstrinlerle kompleks 

oluĢturma yönteminin uçucu ve duyarlı bileĢenleri korumada diğer yöntemlere göre 

daha etkili olduğu belirlenmiĢtir (Avcı ve Dönmez 2010). Siklodekstrinlerle kompleks 

oluĢturmanın geleneksel yöntemlere göre en önemli avantajı moleküler düzeyde 

enkapsülasyonun sağlanabilmesidir. Böylece çok bileĢenli gıda sistemlerindeki her bir 

aroma bileĢeni çok etkili bir Ģekilde korunabilmekte ve aroma konsantreleri, uçucu 



 

31 

 

yağlar, oleorezinler gibi doğal veya sentetik birleĢik (kompozit) sistemlerde moleküller 

arası etkileĢim de engellenebilmektedir (Szente ve Szejtli 2004). 

 

Siklodekstrinlerle kompleks oluĢturma yöntemine olan ilgi, sağladığı teknolojik 

avantajlar nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Kompleks madde daha stabil ve 

standardize olmakta, toz halde olduğundan doz ayarlaması kolaylaĢmakta, paketleme ve 

depolama maliyeti azalmakta, iĢ gücünden tasarruf sağlanmaktadır. Çok amaçlı 

kullanım olanakları siklodekstrinlerinler üzerine yapılan çalıĢmaları da artırmıĢ ve 

endüstriyel kullanım oranlarında hızlı bir artıĢa neden olmuĢtur (Szente ve Szejtli 2004, 

Avcı ve Dönmez 2010).  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Materyal, nane (Mentha piperita) uçucu yağı olup, Sigma-Aldrich firmasından 

(Steinhein, Almanya) temin edilmiĢtir. Nane uçucu yağı, mentol standardı, 

enkapsülasyonda kaplama materyali olarak kullanılan HP-β-SD (2-hidroksipropil-beta-

siklodekstrin), antioksidan aktivite tayininde kullanılan DPPH radikali (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) ve gallik asit Sigma-Aldrich firmasından (Steinhein, Almanya); toplam 

fenolik madde tayininde kullanılan Folin-Ciocalteu belirteci ve Na2CO3 (sodyum 

karbonat) Merck firmasından (Darmstadt, Almanya) temin edilmiĢtir. ÇalıĢmada 

kullanılan bütün kimyasallar analitik saflıktadır. 

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Nane uçucu yağının mentol içeriği analizi 

 

Nane uçucu yağının l-mentol içeriği Hill vd. (2013) tarafından önerildiği gibi 

yapılmıĢtır. Yöntemde ilk olarak 1.2769 g mentol standardı tartılıp etanol ile 25 mL‟ye 

tamamlanmıĢ ve böylece stok çözelti hazırlanmıĢtır. Stok çözelti seyreltilerek 15-35 

µg/mL arasında farklı konsantrasyonlara sahip çözeltiler hazırlanmıĢ ve bu çözeltilerin 

absorbans değerleri spektrofotometre (Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) yardımıyla 

210 nm dalga boyunda okunmuĢtur. Absorbans değerleri l-mentol konsantrasyonlarına 

karĢılık grafiğe geçirilerek verilere linear regresyon analizi uygulanmıĢtır. Böylece l-

mentol standart eğrisi ve bu eğriyi tanımlayan bir denklem elde edilmiĢtir. 

 

Daha sonra yaklaĢık 10 mg nane uçucu yağı tartılıp etanol ile 10 mL‟ye 

tamamlanmıĢtır. Bu çözeltiden 750 µL alınıp çözücü ile 10 mL‟ye tamamlanmıĢ ve 210 

nm dalga boyunda spektrofotometre (Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) yardımıyla 

absorbans değerleri ölçülmüĢtür. Bu değerlerden l-mentol standart kurvesi ile belirlenen 
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denklem kullanılarak l-mentol konsantrasyonu hesaplanmıĢ ve seyreltme faktörü ile 

çarpılarak nane uçucu yağının l-mentol içeriği belirlenmiĢtir. 

 

3.2.2 Ġnklüzyon kompleksi oluĢturma iĢlemi 

 

Mikroenkapsülasyon iĢleminde Teixeira vd. (2013) ve Kamimura vd. (2014) tarafından 

önerilen yöntemden yararlanılmıĢtır. Kaplama materyali olarak HP-β-SD (2-

hidroksipropil beta-siklodekstrin) kullanılmıĢtır. HP-β-SD ve mentol konsantrasyonları 

239.3 mM ve sulu çözeltideki moleküler oranları 1:1 olacak Ģekilde hesaplanmıĢtır. 

Nane uçucu yağının % mentol miktarı göz önünde bulundurularak 1.5450 g nane yağı 

tartılması gerektiği belirlenmiĢtir. 4.1251 g HP-β-SD tartılarak havana alınmıĢ ve sonra 

nane yağı, 1 mL etanol ile seyreltilerek havana ilave edilmiĢtir. Yağ ve kaplama 

materyali havan tokmağı ile 50 dakika boyunca yoğrulmuĢ, kuruyan materyalin 

karıĢmasını kolaylaĢtırmak için kontrollü olarak çok az miktarda etanol ilave edilmiĢtir. 

50 dakikanın sonunda elde edilen yoğun kıvamlı, homojen ve nemli haldeki nane yağı-

HP-β-SD inklüzyon kompleksi vakumlu desikatöre alınmıĢtır. 48 saat sonra tamamen 

kuruyan ve sabit tartıma gelen partiküller tartıldıktan sonra sızdırmaz kahverengi bir 

ĢiĢeye alınarak desikatörde muhafaza edilmiĢtir.  

 

3.2.3 Partiküllerin mentol tutma etkinliği analizi 

 

Partiküllerin mentol tutma etkinliği belirlenirken Hill vd. (2013) ve Teixeira vd. (2013)  

tarafından uygulanan yöntemler kullanılmıĢtır. 10 mg mikrokapsül tartılıp 9.5 mL 

etanol ve 0.5 mL saf suda çözülmüĢtür. Çözelti vorteksle karıĢtırılarak 48 saat boyunca 

oda sıcaklığında, karanlıkta, kapalı bir Ģekilde bekletilmiĢtir. 48 saat sonunda 3200 rpm 

(devir/dak.) hızda 15 dakika santrifüj edilmiĢ (Hettich, Universal 320, Kirchlengern, 

Almanya), üst fazdan 5 mL alınıp etanolle 10 mL‟ye tamamlanmıĢ ve 210 nm dalga 

boyunda spektrofotometrede (Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) absorbansları 

okunmuĢtur. Standart eğrilerden yararlanarak mentol konsantrasyonu belirlenmiĢ ve 

aĢağıdaki formülden partiküllerin mentol tutma etkinliği hesaplanmıĢtır (Teixeira vd. 

2013). 



 

34 

 

                            
                                                  

                                             
      

 

3.2.4 Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) analizi 

 

Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), bir sıcaklık programında örneğe verilen ısı 

akıĢ hızının zamana veya sıcaklığa göre takip edildiği ısıl analiz tekniğidir. Konuk 

moleküller β-SD kavitesinde korunduğunda; erime, kaynama ya da süblimleĢme noktası 

genellikle farklı sıcaklığa kayar (Marques vd. 1990). DSC grafiklerinde erime, 

buharlaĢma ve camsı geçiĢler endotermik pikler Ģeklinde görülürken; kristalleĢme, 

bozunma, oksidasyon ve kimyasal reaksiyonlar ekzotermik pikler Ģeklinde görülür 

(Özdemir 2013).  

 

DSC analizi termogravimetri analiz ve diferansiyel termal analiz cihazı (Setaram 

Labsys, Caluire, Fransa) kullanılarak yapılmıĢtır.  Numunenin ağırlık değiĢimi ve 

referans ile arasındaki sıcaklık farkı kontrollü bir sıcaklık programı kullanılarak 

ölçülmüĢtür. Örnekler arasındaki farkın belirlenmesi için 4 adet örnek analiz edilmiĢtir. 

Örnekler; HP-β-SD, mentol standardı, nane uçucu yağı ve nane uçucu yağının HP-β-SD 

kullanılarak yoğurma tekniği ile enkapsüle edilmesiyle elde edilen inklüzyon 

kompleksidir. Analiz hava ortamında yapılmıĢtır, sıcaklık 25 ºC‟dan 600 ºC‟a kadar 10 

ºC/dakika artırılmıĢtır. Örnekler tartılıp alüminyum kaplara konulmuĢ ve kaplar 

hermetik olarak kapatılmıĢtır. Hermetik olarak kapatılmıĢ boĢ alüminyum kap referans 

olarak kullanılmıĢtır. 

 

3.2.5 Partikül büyüklüğü analizi ve morfolojisi 

 

Partikül büyüklüğü analizi, zeta potansiyel ve mobilite ölçüm cihazı (Malvern Nano 

ZS90, Worcestershire, Ġngiltere) kullanılarak yapılmıĢtır. Bu analiz için 250 mg örnek 

tartılıp üzerine 5 mL saf su ilave edilmiĢtir. Elde edilen süspansiyon 2 saat ultrasonik su 

banyosunda (Bandelin Sonorex, Berlin, Almanya) tutulmuĢ, daha sonra tek kullanımlık 

1.2-µm selüloz asetat Ģırınga ucu filtreden (Sartorius, Goettingen, Almanya) 
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geçirilmiĢtir. Çözelti tek kullanımlık, 1 cm yol uzunluğuna sahip plastik küvetlerde 

1.541 kırılma indisinde analiz edilmiĢtir. 

 

Partiküllerin mikro yapısal özellikleri, yüksek kontrastlı transmisyon elektron 

mikroskobu (FEI Tecnai G
2 

Spirit Bio(TWIN), Hillsboro, Oregon, ABD) kullanılarak 

incelenmiĢtir. Bu analiz için 2 mg örnek tartılıp üzerine 2 mL saf su ilave edilmiĢ (1:1) 

ve hazırlanan süspansiyon 2 saat ultrasonik su banyosunda (Bandelin Sonorex, Berlin, 

Almanya) tutulduktan sonra tek kullanımlık 1.2-µm selüloz asetat Ģırınga ucu filtreden 

(Sartorius, Goettingen, Almanya) geçirilmiĢtir. Çözeltiden 5 µL alınarak 3 mm çapında 

karbon film kaplı bakır ızgara (grid) üzerine damlatılmıĢ ve üranil asetat (%2) ile 

boyama yapılmıĢtır. Bakır ızgara, kuruması için bir gün bekletildikten sonra 120 kV‟da 

analiz edilmiĢtir. 

 

3.2.6 Faz çözünürlüğü analizi 

 

Faz çözünürlüğü analizi Higuchi ve Connors (1965) tarafından geliĢtirilen yönteme göre 

yapılmıĢtır. Bunun için 450 mM mentolün 5, 10, 15 ve 20 mM HP-β-SD (2-

hidroksipropil-beta-siklodekstrin) konsantrasyonuna sahip sulu çözeltilerde 35, 45 ve 50 

°C sıcaklıklarda çözünürlüğü araĢtırılmıĢtır.  

 

450 mM mentol içeren nane yağı miktarı yaklaĢık olarak 2.46 g olarak hesaplanmıĢ ve 

her bir HP-β-SD konsantrasyonu için ayrı ayrı tartılmıĢtır. Deney tüplerine sırasıyla 

0.069, 0.138, 0.207 ve 0,276 g HP-β-SD tartılmıĢ ve her bir deney tüpüne 10 mL 

damıtık su ilave edilmiĢtir. HP-β-SD çözeltileri, deney tüplerindeki yağların üzerine 

ilave edilmiĢ ve tüplerin kapakları kapatılmıĢtır. Örnekler çalkalamalı su banyosuna 

(Nüve St 30, Ankara, Türkiye) yerleĢtirilip 200 rpm hızda 48 saat boyunca 35, 45 ve 50 

°C sıcaklıkta bekletilmiĢtir. Daha sonra örnekler 3200 rpm hızda 15 dakika santrifüj 

edilmiĢ (Hettich, Universal 320, Kirchlengern, Almanya), ardından üst fazlar tek 

kullanımlık 0.45-µm PTFE (Sartorius, Goettingen, Almanya) filtrelerden geçirilmiĢtir. 

210 nm dalga boyunda örneklerin absorbans değerleri okunarak sahip oldukları mentol 



 

36 

 

miktarı standart eğriden yararlanılarak hesaplanmıĢtır. HP-β-SD ve mentol arasındaki 

reaksiyon kararlılık sabiti (Kc), aĢağıda belirtilen eĢitliğe göre elde edilmiĢtir. 

 

   
    

                   
 

 

Faz çözünürlüğü analizinin deneysel verileri, Van‟t Hoff eĢitliğinde kullanılarak 

kompleks oluĢumunun termodinamik özellikleri hakkında bilgi edinilir. Kompleks 

oluĢumu için Van‟t Hoff eĢitliği, Kc ve sıcaklık arasındaki linear iliĢkiyi gösterir. Bu 

eĢitlik aĢağıda verilmiĢtir (Hill vd. 2013). 

 

       
  

   
 

  

 
 

 

Burada; 

∆H : reaksiyon entalpi değiĢimi (J/mol) 

R : gaz sabiti (J/mol K) 

T : sıcaklık (K) 

∆S : reaksiyon için entropi değiĢimi (J/mol K) dir. 

 

Gibbs serbest enerjisi (∆G), standart basınç ve sıcaklıkta aĢağıdaki eĢitliğe göre 

hasaplanır (Hill vd. 2013). 

 

∆G = ∆H – T . ∆S 

 

3.2.7 Antioksidan aktivite analizi 

 

Antioksidan aktivite tayininde, Wei ve Shibamoto (2010) tarafından bazı uçucu yağların 

antioksidan aktivitelerini belirlemek için kullanılmıĢ olan yöntemden yararlanılmıĢtır. 
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Bunun için 7.6x10
-5 

molar DPPH radikali çözeltisi hazırlamak için 3 mg DPPH radikali 

tartılarak 100 mL metanolde çözülmüĢtür. 

 

Yağın antioksidan aktivite tayini için yaklaĢık 33 mg nane yağı tartılarak metanolle 10 

mL‟ye tamamlanmıĢtır. 4 mL 7.6x10
-5 

molar DPPH çözeltisi üzerine 6 mL yağ çözeltisi 

ilave edilerek Ģiddetli bir Ģekilde çalkalanmıĢ ve 30 dakika oda sıcaklığında karanlıkta 

bekletilmiĢtir. Daha sonra örneklerin absorbansı metanole karĢı 517 nm dalga boyunda 

spektrofotometre (Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) ile okunmuĢtur. 

 

Mikrokapsüllerin antioksidan aktivite tayini için yaklaĢık 80 mg mikrokapsül tartılmıĢ 

ve 10 mL metanol-su (%50-%50) karıĢımı içerisinde 15 dakika magnetik karıĢtırıcıda 

(Isotex, Ahmedabad, Hindistan) karıĢtırılarak çözülmüĢtür. 4 mL 7.6x10
-5 

molar DPPH 

çözeltisi üzerine 6 mL mikrokapsül çözeltisi eklenmiĢ, Ģiddetli bir Ģekilde çalkalanmıĢ 

ve 30 dakika oda sıcaklığında karanlıkta bekletilmiĢtir. Daha sonra örneklerin 

absorbansı, 517 nm dalga boyunda spektrofotometre (Hitachi, U-2800A, Tokyo, 

Japonya) ile okunmuĢtur. 

 

Nane yağının ve mikrokapsüllerin serbest radikal yakalama oranları aĢağıdaki formülle 

hesaplanmıĢtır. 

 

  
     

  
     

 

   Burada;  

              I: % antioksidan aktivite,  

              A0: DPPH çözeltisinin absorbansı ve  

              As : örneğin absorbansıdır. 
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3.2.8 Toplam fenolik madde analizi 

 

Toplam fenolik madde miktarı analizi için Martos vd. (2009) tarafından önerilen 

yöntem modifiye edilerek uygulanmıĢtır. Yöntemde Folin-Ciocalteau indikatörü 

kullanılmıĢtır. Toplam fenolik madde miktarı ise gallik asit eĢdeğer gramı cinsinden 

“mg GAE/100 mg” olarak verilmiĢtir. Analiz için %7.5‟lik sodyum karbonat çözeltisi 

ve %10‟luk Folin-Ciocalteau çözeltisi kullanılmıĢtır. 

 

Fenolik madde miktarı gallik asit eĢdeğeri ile verildiği için öncelikle gallik asit standart 

eğrisi çizilmiĢtir. 5 mg gallik asit tartılıp 100 mL damıtık suda çözülerek stok çözelti 

hazırlanmıĢtır. Daha sonra stok çözeltiden tüplere sırasıyla 340, 455, 568, 795 ve 885 

µL alınarak üzerlerine önce 2.5 mL Folin-Ciocalteu çözeltisi (%10‟luk), daha sonra 2 

mL sodyum karbonat çözeltisi (%7.5‟lik) ilave edilmiĢtir. Çözeltiler Ģiddetli bir Ģekilde 

karıĢtırıldıktan sonra oda sıcaklığında, karanlıkta 30 dakika süresince bekletilmiĢtir. 

Ardından spektrofotometrede (Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) 760 nm dalga 

boyunda absorbansları okunmuĢtur. Absorbans değerleri gallik asit konsantrasyonlarına 

karĢılık grafiğe aktarılmıĢ ve linear regresyon analizi uygulanmıĢtır. Böylece gallik asit 

standart eğrisi ve bu eğriyi tanımlayan bir denklem elde edilmiĢtir. 

 

Nane yağının toplam fenolik madde miktarını belirlemek için yaklaĢık 1000 mg yağ 

tartılıp %70‟lik etanolle 20 mL‟ye tamamlanmıĢtır. Çözelti 30 dakika boyunca 

ultrasonik su banyosunda tutulmuĢ ve ardından 5000 rpm (devir/dak) hızda 10 dakika 

santrifüj edilmiĢtir. HazırlanmıĢ olan bu çözeltiden bir tüp içerisine 500 µL alınmıĢ 

üzerine de sırasıyla 2.5 mL Folin-Ciocalteu çözeltisi (%10‟luk) ve 2 mL sodyum 

karbonat çözeltisi (%7.5‟lik) ilave edilmiĢtir. Çözelti Ģiddetli bir Ģekilde karıĢtırıldıktan 

sonra oda sıcaklığında, karanlıkta 30 dakika süresince bekletilmiĢtir. Ardından 

spektrofotometrede (Hitachi, U-2800A, Tokyo, Japonya) 760 nm dalga boyunda 

absorbansı okunmuĢtur. 

 

Mikrokapsüllerin fenolik madde miktarını belirlemek için yaklaĢık 1000 mg 

mikrokapsül tartılmıĢ ve 20 mL etanol-su (%70-%30) karıĢımı içerisinde 15 dakika 
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magnetik karıĢtırıcıda (Isotex, Ahmedabad, Hindistan) karıĢtırılarak çözülmüĢtür. 

Çözelti 30 dakika boyunca ultrasonik su banyosunda tutulmuĢ ve ardından 5000 rpm 

(devir/dak) hızda 10 dakika santrifüj edilmiĢtir. HazırlanmıĢ olan bu çözeltiden bir tüp 

içerisine 500 µL alınmıĢ ve analize yağda fenolik madde tayininde olduğu gibi devam 

edilmiĢtir. Örneklerin fenolik madde miktarı gallik asit standart eğrisi kullanılarak gallik 

asit eĢdeğer gramı cinsinden bulunmuĢtur. 

 

3.2.9 Ġstatistik değerlendirme 

 

Bütün analizler 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. Ġstatistik analizler için Minitab paket 

programı kullanılmıĢtır. Toplam fenolik madde ve antioksidan tayinlerinden elde edilen 

sonuçlar; tek yönlü varyans analizi kullanılarak test edilmiĢ (ANOVA) ve farklı 

grupların saptanmasında çoklu karĢılaĢtırma testi (TUKEY) kullanılmıĢtır. 
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4.  ARAġTIRMA BULGULARI VE TARTIġMA 

 

Bu çalıĢmada, nane yağı ve HP-β-SD karıĢtırılarak yoğurma yöntemi ile inklüzyon 

kompleksi oluĢturulmuĢtur. Elde edilen mikrokapsüllerin ve yağın; enkapsülasyon 

etkinliği, partikül büyüklüğü ve morfolojisi belirlenmiĢ, antioksidan aktivite tayini, 

toplam fenolik madde miktarı tayini, faz çözünürlüğü ve DSC analizleri yapılmıĢtır. Faz 

çözünürlüğü analizi ile HP-β-SD ve nane yağı arasındaki termodinamik olaylar 

araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar sonucu elde edilen bulgular aĢağıda verilmiĢ ve 

literatürdeki verilerle karĢılaĢtırılarak tartıĢılmıĢtır. 

 

4.1  Nane Yağındaki Mentol Miktarına Ait Bulgular 

 

Nane yağının l-mentol miktarı Ģekil 4.1‟de verilen standart kurve kullanılarak 

hesaplanmıĢtır. 

 

 

 

ġekil 4.1 l-mentol standart eğrisi 

 

Yapılan hesaplama sonucunda nane yağındaki l-mentol oranı %28.56±1.963 olarak 

bulunmuĢtur. Elde edilen bu sonuç nane yağında önemli miktarda mentol olduğunu 

göstermektedir. Özgüven vd. (1999), nane uçucu yağının mentol içeriğinin %6.23-40.47 

arasında olduğunu; ĠĢcan vd. (2002) ise %28-42 arasında değiĢebileceğini belirtmiĢtir. 

y = 0,0186x - 0,0033 
R² = 0,995 
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Bunun yanında Badee vd. (2012), Mentha piperita türünden elde ettiği nane uçucu 

yağının mentol içeriğini %39.03 olarak ifade etmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen sonuç 

literatürlerde bildirilen değerlerle uyumlu olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

4.2 Partiküllerin Mentol Tutma Etkinliğine ait Bulgular 

 

Mikrokapsüllerde tutulmuĢ olan mentol miktarı Ģekil 4.1‟de verilen eĢitlik kullanılarak 

hesaplanmıĢ ve sonuç %72.81±3.637 olarak bulunmuĢtur. Badee vd. (2012), nane uçucu 

yağını akasya gamı ile sprey kurutma tekniği kullanarak enkapsüle etmiĢtir. Bu 

çalıĢmada, mikrokapsüllerin mentol tutma etkinliği %40.30 olarak bulunmuĢtur. Pakzad 

vd. (2013), jelatin kullanarak komleks koaservasyon tekniği ile nane uçucu yağının 

enkapsüle edildiğini ve enkapsülasyon etkinliğinin %53-80 arasında değiĢtiğini 

belirtmiĢtir. Adamiec ve Kalemba (2006), nane uçucu yağını maltodekstrin kullanarak 

sprey kurutma tekniğiyle enkapsüle etmiĢ ve enkapsülasyon etkinliğinin %53.30 

olduğunu belirtmiĢtir. Bu çalıĢmada HP-β-SD kullanılarak elde edilen kapsüllerin 

enkapsülasyon etkinliğinin %72.81 olması, literatür bildiriĢleriyle uygun olduğunu 

göstermektedir. Ancak değiĢik kaplama malzemelerinin farklı tutma etkinliği 

gösterebileceği elde edilen sonuçlardan anlaĢılmaktadır. 

 

4.3 Partikül Büyüklüğü ve Morfolojisine ait Bulgular 

 

Polidispersite indeksi (PDI) partikül büyüklüğüne bağlı bir değerdir (Özdemir 2013). 

PDI değeri tek dağılımlı sistemlerde sıfıra yaklaĢtıkça (<0.10) partikül boyutu çok az 

değiĢkenlik gösterirken, çok dağılımlı sistemlerde bu değer 0.10‟dan büyüktür. PDI 

değerindeki değiĢkenlik inklüzyon komplekslerinin kümeleĢme eğilimine bağlıdır. 

KümeleĢme üniform Ģekilde oluĢmadığından partikül boyutunda değiĢkenlik olmakta ve 

partikül büyüklüğü beklenenden daha fazla ölçülmektedir (Teixeira vd. 2013). Bu 

nedenle partikül büyüklüğü ölçümlerinde PDI değeri göz önünde bulundurulmalı ve 

sıfıra yakın bir değer olmasına dikkat edilmelidir. Bu çalıĢmada ölçülen partikül 

büyüklüğü değeri ve polidispersite indeksi çizelge 4.1‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.1 Partikül büyüklüğü ve polidispersite indeksi 

 

Örnek Polidispersite indeksi (PDI) Partikül çapı (nm) 

HP-β-SD - Nane uçucu 

yağı inklüzyon kompleksi 

0.141±0.017 194.23±3.062 

 

Yapılan çalıĢmada PDI değeri 0.141±0.017 olarak bulunurken, partikül çapı 

194.23±3.062 nm olarak ölçülmüĢtür. Pakzad vd. (2013), nane yağını jelatin kullanarak 

komleks koaservasyon tekniği ile enkapsüle ettikleri çalıĢmalarında; partikül 

büyüklüğünün 30-69 µm arasında değiĢtiğini belirtmiĢtir. Kamimura vd. (2013) 

tarafından yapılan bir çalıĢmada; karvakrol, kaplama materyali olarak HP-B-CD 

kullanılarak yoğurma ve dondurarak kurutma teknikleri ile enkapsüle edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada PDI değeri iki teknik için de 0.264 olarak bulunurken; yoğurma tekniği ile 

enkapsüle edilen partiküllerin büyüklüğünü 0.360 µm, dondurarak kurutma tekniği ile 

enkapsüle edilen partiküllerin büyüklüğünü 0.377 µm olarak ölçülmüĢtür. Choi vd. 

(2009) öjenolün β-SD ve HP-β-SD ile oluĢturulan inklüzyon komplekslerinin PDI 

değerlerini 0.27 ve 0.44 olarak belirtirken, partikül büyüklüklerinin sırasıyla 320 nm ve 

312 nm olduğunu belirtmiĢtir. Partikül büyüklüğüne dair verilen değerler ortalama 

değerlerdir ve süspansiyon içerisinde farklı büyüklüklerde olan partiküllerin 

yoğunluğuna bağlı olarak belirlenmektedir. Bu çalıĢmada elde edilen partikül 

büyüklüğü değeri, mentolün inklüzyon kompleksi ile ilgili literatürde yer alan 

değerlerden küçüktür. PDI değeri yapılan çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında bu değerlere 

uygunluk göstermektedir. Görüldüğü gibi kullanılan materyale ve tekniğe bağlı olarak 

partikül büyüklüğü ve PDI değeri değiĢmektedir. Mentol yerine nane uçucu yağının 

enkapsüle edilmesi ve kullanılan enkapsülasyon yönteminin farklı olması partikül 

büyüklüğünü etkilemiĢtir. 

 

Partikül büyüklüğü ve morfolojisi Ģekil 4.2‟deki Transmisyon Elektron Mikroskobu 

(TEM) görüntülerinden incelenebilir. Buradan partiküllerin küresel Ģekilli olduğu 

görülmektedir. 
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ġekil 4.2 Yoğurma tekniği kullanılarak enkapsüle edilmiĢ HP-β-SD-nane uçucu yağı                       

inklüzyon komplekslerinin TEM görüntüsü  

 

Kamimura vd. (2013), karvakrol bileĢiğini kaplama materyali olarak HP-β-SD 

kullanarak yoğurma ve dondurarak kurutma tekniği ile enkapsüle ettikleri 

çalıĢmalarında; serbest haldeki HP-β-SD‟in küresel Ģekilde olduğunu, inklüzyon 

kompleklerinin ise enkapsülasyon tekniğine bağlı olarak farklı Ģekillerde bulunduğunu 

belirtmiĢtir. Ayrıca yoğurma tekniği ile elde edilen partiküllerin üç boyutlu, köĢeli, 

kenarlı ve düzensiz yapıda olduğunu, dondurarak kurutma tekniği ile elde edilen 

partiküllerin ise oval olduğunu ifade etmiĢtir. Hill vd. (2013) tarafından yapılan bir 

çalıĢmada; 2:1 oranında trans-sinamaldehit-öjenol karıĢımı ve β-SD ile hazırlanan 

inklüzyon komplekslerinin küresel Ģekilli olduğu gözlenmiĢtir. Bu çalıĢmada partikül 

morfolojisi ile ilgili elde edilen veriler literatüre uygunluk göstermektedir. Ayrıca, 

ölçülen ortalama partikül büyüklüğü değeri TEM görüntüleriyle doğrulanmıĢtır. 

 

4.4 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Bulguları 

 

Nane uçucu yağının HP-β-SD ile enkapsülasyonu, oksidatif DSC analizi ile 

incelenmiĢtir. ġekil 4.3‟de görüldüğü gibi mikrokapsüle ait termogram; nane uçucu 

yağı, HP-β-SD ve mentol standardına ait termogramlar ile kıyaslanmıĢtır. HP-β-SD 

örneğine ait termogramda; 297 °C civarında ısıl bozulmadan kaynaklandığı düĢünülen 

ekzotermik bir pik görülmüĢtür. Nane uçucu yağına ait termogramda ise; 170-230 °C 
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arasında oksidasyona bağlı geniĢ bir ekzotermik pik görülmüĢtür. Mentol standardına ait 

termogramda; 38-56 °C arasında dehidrasyon prosesine karĢılık gelen ekzotermik bir 

pik ve ardından geri dönüĢümsüz katı-katı geçiĢlere bağlı olarak maksimum noktası 205 

°C olan 165-215 °C arasında çok geniĢ bir ekzotermik pik gözlenmiĢtir (Giordano vd. 

2001). Bozulmaya bağlı bu pikler mikrokapsüle ait termogramda 295 °C civarında 

saptanmıĢtır ve bu durum HP-β-SD kavitesinde nane uçucu yağının ve mentolün 

korunduğunu kanıtlamaktadır (Karathanos vd. 2007). Mikrokapsüle ait termogramda 

katı-katı geçiĢler, camsı geçiĢ, kristalizasyon ve erimeye bağlı olarak endotermik ve 

ekzotermik pikler görülmektedir. 320 °C‟dan sonra da kimyasal reaksiyonlar sonucunda 

mikrokapsüllerde bozulma ve buharlaĢma meydana gelmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 4.3 Nane uçucu yağı, mentol standardı, HP-β-SD ve inklüzyon kompleksine ait 

termogram 

 

Karathanos vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada DSC analizi sonucu vanilyaya ait 

termogramda 210 °C‟da ekzotermik bir pik görülürken, vanilya- β-SD inklüzyon 

kompleksine ait termogramda böyle bir pik oluĢmamıĢtır. He vd. (2013) tarafından 

yapılan çalıĢmada da DSC analizi sonucunda rifampisin ve rifampisin-HP-β-SD 

inklüzyon kompleksine ait termogramda benzer sonuçlar elde etmiĢtir.  Nuchuchua vd. 

(2009), öjenolü α, β, γ siklodekstrinler ve HP-β-SD ile enkapsüle ettiği çalıĢmalarında 

DSC analizi sonucunda öjenole ait termogramda 240.7 °C‟da endotermik bir pik 
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oluĢtuğunu gözlemiĢtir. Ancak inklüzyon komplekslerine ait termogramlarda öjenolde 

oluĢan endotermik pik görülmemiĢtir. Bu da öjenolün siklodekstrin kavitesinde 

korunduğunu ve daha yüksek sıcaklıkta bozulduğunu göstermektedir. Choi vd. (2009) 

tarafından yapılan çalıĢmada DSC analizi sonucunda öjenole ait termogramda 280 °C 

civarında görülen pik, β-SD-öjenol inklüzyon kompleksine ait termogramda 320 °C 

civarında görülmüĢtür. Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde nane uçucu yağının moleküler 

inklüzyonu ile bozulma sıcaklığının yükseldiği ve siklodekstrin kavitesinde korunan 

nane uçucu yağının serbest haldeki yağa göre daha stabil olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

4.5 Faz Çözünürlüğü Analiz Bulguları 

 

Yapılan çalıĢmada partiküllerin 35, 45 ve 50 °C‟da elde edilen faz çözünürlüğü 

diyagramı Ģekil 4.4‟de verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 4.4 Nane uçucu yağının suda HP-β-SD ile 35, 45 ve 50 ºC‟daki faz çözünürlüğü 

 

ÇalıĢılan sıcaklıklarda elde edilen diyagramlar doğrusaldır (R
2
>0.995). Diyagrama göre 

HP-β-SD„nin konsantrasyonu arttıkça nane yağının sudaki çözünürlüğü de doğrusal 

olarak artmıĢtır. Bu diyagramlar Higuchi ve Connors (1965)‟a göre AL tipi bir 

diyagramdır. A tipi diyagram; nane yağının suda çözünürlüğünün HP-BCD 

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25

35ºC

45ºC

50ºC

m
e

n
to

l k
o

n
sa

n
tr

as
yo

n
u

 (
m

M
) 

 

HP-BCD konsantrasyonu (mM) 



 

46 

 

konsantrasyonu ile birlikte arttığını, alt simge Ģeklinde belirtilen L ise 1:1 oranında 

gerçekleĢen inklüzyon kompleksi oluĢumunu ifade etmektedir.  

 

Kararlılık sabitleri (Kc), çizelge 4.2‟de gösterilmiĢtir. Kc değerlerinde artan sıcaklık ile 

meydana gelen azalma, nane yağı ve HP-β-SD arasında gerçekleĢen reaksiyonun 

ekzotermik olduğunu göstermektedir. Negatif ΔH değeri de nane yağı ve HP-β-SD 

arasındaki etkileĢimin ekzotermik olduğunu doğrulamaktadır. Entalpi değiĢiminin (ΔH) 

büyüklüğü; HP-β-SD molekülünün kavitesindeki suyun uzaklaĢtırılması, moleküller 

arasında Van der Waals etkileĢimlerinin artması ve hidrojen bağlarının oluĢması ile 

meydana gelen hidrofobik etkileĢimler gibi düĢük enerjili reaksiyonların göstergesidir 

(Karathanos vd. 2007). Bu çalıĢmada entropi değiĢimi (ΔS) de negatiftir. Bu durum çok 

moleküllü komplekslerin serbest dönüĢüm derecesinin düĢmesine neden olarak tek 

moleküllü kompleks oluĢumunun meydana geldiğini ve nane yağı ile HP-β-SD 

arasındaki kompleks oluĢumunun 1:1 oranında gerçekleĢtiğini göstermektedir. Gibbs 

serbest enerji değiĢimi; 308 K‟de -122.89 j/mol bulunmuĢtur. ΔG‟nin negatif olması, 

inklüzyon komplekslerinin kendiliğinden geliĢen bir proses olduğunu göstermektedir 

(Karathanos vd. 2007).  

 

Çizelge 4.2 Nane yağı ile HP-β-SD arasındaki kompleks oluĢumunun termodinamik 

değerleri 

 

Sıcaklık 

(°C) 

Ġntersept Eğim Kc (M
-1

)   R
2
    

(J/mol) 

   

(J/mol K) 

   

(J/mol K) 

35 2,37 
 

0,07 

 

31,85
 

0.98 -201,80 -0,26 -122,89 

45 2,91 
 

0.07 29,74
 

0.97 - - - 

50 3,93 
 

0.08 22,31
 

 

0.99 

 

- - - 

 

Gornas vd. (2009), kafeik asit ile β-SD kompleksleri arasında meydana gelen 

termodinamik olayları incelediği çalıĢmada ΔH, ΔS ve ΔG parametrelerini negatif 

değerlerde elde etmiĢtir. Bu değerlerin negatif olması hidrojen bağları ve zayıf Van der 

Waals kuvvetlerinin çok önemli rol oynadığı inklüzyon kompleksi oluĢumunun entalpi 
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denge prosesi olduğunu gösterir. Hill vd. (2013), öjenol-β-SD inklüzyon kompleksi için 

yaptığı faz çözünürlüğü analizinde 25, 35 ve 45 °C‟da çalıĢmıĢtır. Sıcaklık ve β-SD 

konsantrasyonu arttıkça öjenolün sudaki çözünürlüğü artmıĢ ve diyagramların eğimi 

1‟den küçük olmuĢtur. Kamimura vd. (2014) ise karvakrol-HP-β-SD inklüzyon 

kompleksi için yaptığı faz çözünürlüğü analizinde 10, 25 ve 35 °C‟da çalıĢmıĢtır ve Hill 

vd. (2013) ile benzer sonuca ulaĢmıĢtır. Sıcaklık ve HP-β-SD konsantrasyonu arttıkça 

karvakrolün sudaki çözünürlüğü artmıĢtır ve diyagramların eğiminin 1‟den küçük 

olduğu bildirilmiĢtir. 

 

4.6 Antioksidan Aktivite Bulguları 

 

Yapılan çalıĢmada nane uçucu yağı ve mikrokapsüller için DPPH radikali yakalama 

aktivitesi çizelge 4.3‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.3 Nane uçucu yağının ve mikrokapsüllerin sahip olduğu DPPH radikali 

yakalama aktivitesi 

 

Örnek DPPH radikali yakalama aktivitesi (%) 

Mikrokapsül 45,30±1,761
 a 

Nane uçucu yağı 28,51±1,682
 b 

Farklı harfler ile ifade edilen ortalama değerler arasındaki fark, istatistik olarak önemlidir (p<0.05). 

 

Çizelge 4.3‟den anlaĢıldığı üzere bu çalıĢmada mikrokapsüllerin DPPH radikali 

yakalama aktivitesi nane yağına göre daha fazladır. Bunun nedeni mikroenkapsülasyon 

iĢlemi ile yağın sudaki çözünürlüğünün artmasıdır. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan aktif 

bileĢen konsantrasyonu azalmakta ve inklüzyon kompleksi oluĢturulması ile yağın 

antioksidan aktivitesi geliĢmektedir (Kamimura vd. 2014). 

 

Mikroenkapsülasyonda kullanılan teknik ve kaplama materyaline bağlı olarak çekirdek 

materyalin antioksidan aktivitesi değiĢebilmektedir. Özdemir (2013), karabiber 

oleorezinini β-SD kullanarak enkapsüle etmiĢ ve burada dondurarak kurutma tekniği ile 
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çalıĢmıĢtır. ÇalıĢmada karabiber oleorezininin DPPH radikali yakalama aktivitesini 

%44.54 bulurken, mikrokapsüller için bu değerin %63.51‟e yükseldiğini belirtmiĢtir. 

Jullian vd. (2007) farklı siklodekstrinlerle enkapsüle ettiği kuersetinin DPPH radikali 

yakalama aktivitesinin, kuersetin-siklodekstrin komplekslerinin serbest radikal 

yakalama aktivitesine göre daha düĢük olduğunu tespit etmiĢtir. Stražišar vd. (2008) o- 

ve m-kumarik asidin β-SD komplekslerinin antioksidan aktivitelerinin serbest kumarik 

aside göre yüksek olduğunu belirlemiĢtir. 

 

Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde mikroenkaspülasyon iĢleminin DPPH radikali 

yakalama aktivitesi üzerine olumlu etkisinin olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

4.7 Toplam Fenolik Madde Bulguları 

 

Yapılan çalıĢmada nane uçucu yağı ve mikrokapsüller için toplam fenolik madde 

miktarı çizelge 4.4‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.4 Nane uçucu yağının ve mikrokapsüllerin içerdiği toplam fenolik madde 

 

Örnek Toplam fenolik madde (mg GAE/100 mg yağ) 

Mikrokapsül 0,56±0,019
 a 

Nane uçucu yağı 0,08±0,003
 b 

Farklı harfler ile ifade edilen ortalama değerler arasındaki fark, istatistik olarak önemlidir (p<0.05). 

 

Çizelge 4.4‟den anlaĢıldığı üzere bu çalıĢmada mikrokapsüllerin toplam fenolik madde 

miktarı nane yağına göre daha fazla bulunmuĢtur. Bu durumun; mikroenkapsülasyon 

iĢlemi ile yağın ve fenolik bileĢenlerin sudaki çözünürlüğünün artması, buharlaĢma 

kaybının ve çevresel faktörlere karĢı reaktifliğinin azalmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir (Desai ve Park 2005, Zuidam ve Nedovic 2010). Böylece yağ ve aynı 

miktarda yağ içeren mikrokapsüller karĢılaĢtırıldığında, mikrokapsüller için alkali 

ortamda Folin-Ciocalteau ayracını indirgeyen fenolik bileĢik miktarı daha fazla 

olduğundan toplam fenolik madde miktarında artıĢ görülmüĢtür. Bu sonuç, benzer 
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çalıĢmalar yapan Desai ve Park (2005), Zuidam ve Nedovic (2010), Özdemir ( 2013)‟in 

sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

 

Tuncel ve Yılmaz (2010) Kaz Dağları‟ndan toplanan Mentha pulegium ve Mentha 

spicata bitkilerinin fenolik asit kompozisyonlarını ters faz HPLC ile gradiyent sistemde, 

280 nm dalgaboyunda ve iç standart olarak propilparaben kullanarak belirlemiĢtir. Bu 

çalıĢmaya göre Mentha pulegium ekstraktında gallik asit tespit edilemezken, Mentha 

spicata ekstraktında 1.49 mg/100 g olarak tespit edilmiĢtir. Proestos vd. (2005), Mentha 

pulegium ve diğer birçok aromatik bitki ekstraktlarının Folin-Ciocalteu yöntemine göre 

spektrofotometrik olarak toplam fenol içeriğini belirlediği çalıĢmada;  sonuçlarını 1–21 

mg gallik asit/100 g kuru örnek aralığında değiĢtiğini belirlemiĢtir. Saénz vd. (2009), 

hint inciri posası ve ekstraktlarını püskürterek kurutma tekniği kullanarak maltodekstrin 

ve inülin ile mikroenkapsüle etmiĢtir. Maltodekstrin kullanılan pulp ve ekstraktlar ile 

inülin kullanılan pulp ve ekstraktlarda mikroenkapsülasyondan önce toplam fenolik 

madde miktarı sırasıyla 1794, 1607, 1802 ve 2223 mg GAE/g toz iken, 

mikroenkapsülasyondan sonra sırasıyla 2135, 1812, 2028 ve 2410 mg GAE/g toz olarak 

bulunmuĢtur. Teixeira vd. (2013) karabiber oleorezinini 2-hidroksipropil-beta-

siklodekstrin ile kapladığı çalıĢmada; serbest ve mikroenkapsül halindeki oleorezinin 

toplam fenolik madde içeriğini sırasıyla 8600 ve 7300 µg GAE/100 g bulmuĢtur. Ancak 

istatistik değerlendirme sonucunda bu farkın istatistik olarak önemli olmadığı 

görülmüĢtür. Luca vd. (2014) dondurarak kurutma tekniğini kullanarak enkapsüle ettiği 

viĢne aroması fenolik bileĢenlerinde depolama süresince olan kaybın, serbest fenolik 

bileĢen kaybına göre daha az olduğunu belirlemiĢtir. Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde 

kullanılan enkapsülasyon iĢlemi ve kaplama materyalinin fenolik madde miktarının 

korunmasına olumlu etki yaptığı görülmektedir. 
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5. SONUÇ 

 

Nane uçucu yağı, yoğurma tekniği kullanılarak HP-β-SD ile kaplanmıĢ ve inklüzyon 

kompleksi elde edilmiĢtir. Mikrokapsüllerin morfolojik yapısı incelendiğinde küresel 

partiküller oluĢtuğu görülmüĢtür. 

 

DSC analizi ile mikrokapsüllerin bozulmaya baĢladığı sıcaklığın, nane uçucu yağı ve 

mentol standardının bozulmaya baĢladığı sıcaklıktan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Bu durum HP-β-SD kavitesinde uçucu yağın korunduğunu kanıtlamaktadır. 

 

Faz çözünürlüğü çalıĢmalarıyla HP-β-SD konsantrasyonunun artıĢına paralel olarak 

nane uçucu yağının sudaki çözünürlüğünün de arttığı görülmüĢtür.  

 

Mikroenkapsülasyon iĢleminin antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde miktarı 

üzerine olumlu etkisinin olduğu belirlenmiĢtir. Mikroenkapsülasyon iĢlemi sonucunda 

elde edilen inklüzyon komplekslerinin antioksidan aktivitesinin ve toplam fenolik 

madde miktarının, nane uçucu yağının antioksidan aktivitesinden ve toplam fenolik 

madde miktarından fazla olduğu saptanmıĢtır. Bunun nedeni ise kaplama materyalinin, 

uçucu yağ moleküllerinin suda çözünürlüğünü artırmasıdır. 

 

Mikroenkapsülasyon teknolojisine olan ilgi gün geçtikçe artmakta ve yapılan çalıĢmalar 

önem kazanmaktadır. Değeri yüksek etken bileĢenlerin, farklı kaplama materyalleri ve 

farklı enkapsülasyon teknikleri ile mikroenkapsülasyonunda genellikle dondurarak 

kurutma ve püskürterek kurutma tekniklerinin kullanıldığı bilinmektedir. Ancak bu 

çalıĢmada kullanılan yoğurma tekniği basit, ucuz, kolay, ilk yatırım maliyeti düĢük olan 

fiziksel bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanılabilirliğinin de araĢtırıldığı bu çalıĢmada 

enkapsülasyon etkinliğinin oldukça yüksek olduğu ve nane uçucu yağının yoğurma 

yöntemi ile baĢarılı bir Ģekilde enkapsüle edilebildiği görülmüĢtür. 
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Baharatların daha kolay kontamine olabilmeleri, depolama zorluğu ve toksik madde 

içerme riski nedeniyle öğütülmüĢ nane baharatı yerine antimikrobiyal etkisi bilinen ve 

mikroorganizma yükü taĢımayan nane uçucu yağı kullanımı daha güvenilirdir. HP-β-

SD-nane uçucu yağı inklüzyon komplekslerinin oluĢturulması ile mikroorganizma yükü 

azaltılmakta, dozlama ve depolama kolaylığı sağlanmakta ve ayrıca uçucu yağın raf 

ömrü uzamaktadır. Mentolün varlığından dolayı özellikle ilaç, gıda ve kozmetik 

alanlarında önemli olan nane uçucu yağı, enkapsüle edildiğinde daha etkili bir Ģekilde 

kullanılabilir ve ihtiyaç duyulan aktif bileĢen miktarı daha da düĢer. 

Mikroenkapsülasyon iĢlemi ile toz haline getirilen uçucu yağ daha kolay seyreltilebilir, 

daha homojen bir Ģekilde dağılabilir ve suda çözünürlüğü artar.  

 

Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar, nane uçucu yağı yerine bu yağın inklüzyon 

komplekslerinin kullanımının daha verimli olduğunu iĢaret etmektedir. Ancak, elde 

edilen nane uçucu yağı inklüzyon komplekslerinin kullanılabilmesi için gıda maddeleri 

ile interaksiyonu, insan vücudundaki emilimi gibi konuların da araĢtırılmasına ihtiyaç 

vardır. Böylece bu çalıĢmanın, gelecekte baharat yerine uçucu yağ kullanımını artırmayı 

ve mikronkapsülasyon teknolojisi uygulamalarını yaygınlaĢtırmayı amaçlayan 

çalıĢmalara yardımcı olacağı ve ıĢık tutacağı düĢünülmektedir. 
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