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ÖZET 

 

Everzol Brilliant Blue R/SP (EBBRSP) boyasının renginin giderilmesi için, katı faz fermantasyon ortamında 

pH 5’de 30
O
C’de 10 gün inkübe edilerek üretilen Funalia trogii kültür filtratı ile uamele edilmiştir. Renk giderimi 

üzerinde etkili olan reaksiyon koşulları incelenmiş ve  pH 3 de, 40
O
C sıcaklıkta, 75 mg/L boya ve 150 L  kültür filtratı 

ile maksimum sonuç sağlandığı görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar ile EBBRSP/ Funalia trogii kültür filtratı 

sisteminin kinetik değerleri hesaplanmıştır. 

GİRİŞ 

Boyalar medeniyetimizin gerekli bir parçasıdır, fakat boyarmadde endüstrisinin atıklarıyla çevresel kirlenmeye 

de neden olurlar [2]. Tekstil endüstrisi atık suyu bir çok kirletici madde içeren kompleks bir karışımdır. Bu kirletici 

maddelerin bir kısmı, organoklorür esaslı pestisitler, ağır metaller ve boyalardır [3]. 

Azo boyalara benzeyen fakat farklı yapıdaki doğaya yabancı kimyasal maddeler olan antrakinon boyaların 

enzimatik yıkım çalışmaları az sayıda yapılmıştır. Geotrrichum candidum Dec 1, azo ve antrakinon boyaların rengini 

giderebilmektedir. Bu mikroorganizma türünün hücre dışı peroksidaz-tipi enzimleri renk giderme olayına 

karışmaktadırlar [26]. 

Hidroksi-gruplu antrakinonlar ve antronlar, glikozidleri halinde doğada sık sık görülür. Dahası bazı antrakinon 

ve antron türevleri boyarmadde ara ürünleri olarak önemlidir ve bazı endüstriyel atık sularda çözünmş kirleticiler olarak 

bulunurlar. Kültür ortamında fenolik bileşikler bulunduğunda Pleurotus spp. sık sık çözünebilen bir lakkaz salgılaması 

ile cevap verir. Bu nedenle fungus gerçek bir fenolik bileşik gibi davranan bir hidroksi gruplu antrakinon ve antron ve 

boyarmadde hammaddesi olarak kullanılan antrakinon sülfonik asid içeren ortamda kültürlenebilir [27]. 

Bir Pycnoporus cinnabarinus türü, endüstriyel atık suyun ve endüstriyel vinil sülfon boya RBBR’nin rengini 

giderir. Bir biyoreaktörde 25 gün süreyle P.  cinnabarinus tarafından lakkaz salgılanması önemli ölçüde 

gerçekleştirilmiş ve bu enzim Chicago Sky Blue (CSB) kromoforunun ilk yıkımında kullanılmıştır [69]. 

Boyaların genel bir kural olarak LiP ile renginin giderilmesi, her çeşit boyaya uygulanabilir. Phanerchaete 

chrysosporium tarafından salgılanan LiP, elektrik yükü ile ilintisiz olarak farklı kimyasal yapı ve sınıflardaki boyaların 

rengini giderir. Bunlar aynı zamanda tekstil endüstrisinde kullanılan ve gayet kararlı olan bir çok antrakinon ve 

ftalosiyanin boyanın rengini gidermeye muktedirdir [64]. 

 Bu çalışmada, antrakinon bir boya olan ve tekstil endüstrisinde kullanılan Everzol Brilliant Blue RSP 

(EBBRSP) boyasının Funalia trogii’nin kültür filtratı ile renginin giderilmesi işlemleri yapılmıştır.  

 

MATERYAL VE METOD 

 Materyal 

 

Renk gideriminde, EVERLİGHT/TAYVAN firması tarafından üretilen ve Türkiye’de İLTEKS firması 

tarafından pazarlanan antrakinon kimyasal yapıdaki Everzol B. Blue R/SP (Reaktive Blue 19) boyası kullanılmıştır  

 

Funalia trogii kültür özütünün elde edilmesi 

 

Besiyerinde substrat olarak buğday kepeği (900 g/kg) ve soya küspesi (100 g/kg) kullanılmış ve katı faz 

fermantasyon ortamında pH 5’de 30
0
C’de 10 günlük inkübasyon sonunda erlenlerde üretilmiş kültürler 45 

o
C’de etüvde 

24 saat bekletilerek besiyerinin nemini kaybederek kurutulması sağlanmıştır. Kuruyan materyal 2 dak. süreyle 

değirmende öğütülerek toz haline getirilmiş ve buzdolabında (+4 
o
C) saklanmıştır [86]. 

Funalia trogii’nin katı substrat üzerinde üremiş kültüründen, 2 g alınmış 20 mL pH 6 fosfat tamponu eklenerek 

oda sıcaklığında 15 dakika karıştırılmışve çözünmesi sağlanmıştır. Daha sonra santrifüj edilerek (15 dakika 5000 rpm; 

Nüve santrifüj ile) süpernatan (dökelti) çalışmada enzim kaynağı olarak (kültür özütü) kullanılmıştır.  

 

Renk giderimi 

 

Renk gideriminde pH’nın, sıcaklığın, özüt ve boya miktarındaki artışın etkisi araştırılmıştır. Boyanın renginin 

giderilmesi maksimum absorbsiyon gösterdiği dalga boyunda (591 nm) izlenmiştir. Spektrofotometrede absorbans 

okumaları 5 dakikalık inkübasyon süresince her 10 saniyede bir ölçüm yapılarak kaydedilmiştir. Çalışmalar iki bölüm 

halinde yapılmıştır:  

 

Renk gideriminde pH ve sıcaklığın etkisi 
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Optimum pH ve sıcaklığın bulunabilmesi için 5 farklı pH’da (2,5; 3,0; 4,0;  5,0 ve 6,0) ve 3 farklı sıcaklıkta 

(30, 40 ve 50
o
C) çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada özüt ve boya miktarı (100 mg/L boya ve 100 L özüt) sabit 

tutulmuştur. Elde edilen aktivitelerden (dA/dt) boyanın özüt ile renginin giderilmesinde optimum pH ve sıcaklık tesbit 

edilmiştir. pH 2,5 için, 0,1 M sodyum tartarat tamponu; pH 3-6 için, 0,1 M potasyum fosfat tamponu kullanılmıştır.   

 

Renk gideriminde özüt miktarı ve boya konsantrasyonunun etkisi 

 

Bu çalışmada optimum özüt miktarının ve boya konsantrasyonunun bulunabilmesi için, 4 farklı 

konsantrasyonda (50, 100, 150, 200 L) ve 3 farklı konsantrasyonda (50, 75,  100 mg/L) boya ile çalışılmıştır. 

Deneylerde 5 dakikalık inkübasyon süresi boyunca her 10 saniyede bir absorbans düşmesi kaydedilmiştir. Özüt ve boya 

miktarlarının renk giderilmesine etkisi araştırılırken pH ve sıcaklık sabit tutulmuştur. Böylece optimum pH ve sıcaklıkta 

en uygun boya konsantrasyonu ve özüt miktarı ile maksimum renk gideriminin sağlandığı koşullar belirlenmiştir. 

 

Kinetik Çalışmaları 

 

Renk giderimine pH, sıcaklık, substrat konsantrasyonu ve özüt miktarı etkilerini araştırmak için yapılan tüm 

spektrofotometrik ölçümler grafiksel olarak değerlendirilmiştir. 

Grafiklerde zamana karşı absorbans değişimleri işaretlenerek, renk azalması, absorbans düşüşü olarak, ikinci 

dereceden polinomlarla ifade edilmiş ve matematiksel bağıntıları gösterilmiştir.  

Ayrıca boya ve enzimin 5 dakikalık inkübasyon süresi sonunda elde edilen aktivite değerleri pH’a karşı ve 

sıcaklığa karşı grafikleri çizilerek renk giderimi üzerine pH ve sıcaklığın etkisi şematik ve karşılaştırmalı olarak 

gösterilmiştir. Aynı işlemler renk giderimine boya konsantrasyonu ve özüt miktarı etkisini araştırmak için yapılan 

ölçümlerde de tekrarlanmıştır. 

Enzimatik renk gideriminde substrat olarak kullanılan EBBRSP boyasının 50, 75, 100 mg/L 

konsantrasyonlarda verdiği maksimum absorbansların oluşturduğu standart eğri grafiğinden elde edilen (16) bağıntısı 

ile, 3.2.2.2 bölümünde anlatılan spektrofotometrik ölçümlerde inkübasyon süresinin başlangıcında ve sonunda ölçülen 

absorbans değerleri kullanılarak giderilen boya miktarı hesaplanmıştır. Böylece 5 dakikalık inkübasyon süresince her 10 

saniyede bir 50, 75 ve 100 mg/L konsantrasyonlardaki boya çözeltisindeki konsantrasyon değişimleri bulunmuş ve 

grafik haline getirilerek 2. dereceden denklemi yazılmıştır (bağımtı 20). Bu 2. derece denklemde, konsantrasyonun 

zamana göre türevi alınarak renk gideriminin kinetik bağıntısı bulunmuştur (bağıntı 21). Kinetik bağıntıda t = 0 için 

reaksiyon başlangıç hızı bulunmuştur.  

 

KOİ değişimi 

 

Bulunmuş olan optimum koşullarda (pH, sıcaklık, boya konsantrasyonu ve özüt miktarı) 5 dakikalık 

inkübasyon süresi başında ve sonunda Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ölçümü yapılmıştır.   

KOİ analizleri Hack KOİ kitleri (0-15.000 aralığında, Cat: 24.159-25) kullanılarak Hack DR 2010 

spektrofotometre ile spektrofotometrik olarak ölçülerek yapılmıştır. 

 

SONUÇLAR 

 

 

 pH ve Sıcaklığın Etkisi 

 

EBBRSP boyasının enzimatik olarak maksimum renk giderimi için optimum pH ve sıcaklığı tesbit etmek 

amacı ile 100 mg/L boya, 100 L özüt ile değişik pH (2,5; 3,0; 4,0; 5,0 ve 6,0) ve sıcaklıklarda (30
O
C, 40

O
C ve 50

O
C) 5 

dakika süre ile inkübe edilmiş ve elde edilen aktivite (dA/dt) değerleri Çizelge 4.2’de gösterilmiştir. 

EBBRSP boyasının renginin giderilmesi için yapılan çalışmanın bu bölümünde maksimum enzim aktivitesi 

sağlamak amacı ile optimum pH ve sıcaklıklık tesbit edilmiştir.  

Çizelge 4.2’de görüldüğü gibi pH 2,5’da en düşük düzeyde aktivite, yani ihmal edilebilir renk giderimi 

gözlenmiştir. pH 3’de ise maksimum renk giderimine ulaşılmıştır. pH 4,0; 5,0 ve 6,0’da renk giderim oranlarında 

gittikçe azalan değerler gözlenmiştir. Bu sonuçlardan, en iyi renk giderim oranına pH 3 değerinde ulaşılacağı 

saptanmıştır. 

                                                                         

Tablo 1. EBBRSP’nin renginin giderilmesinde pH ve sıcaklığın etkisi  (100 mg/L EBBRSP boyası ve 100 L özüt) 

 

PH 
Renk Giderim Oranı (%) 

30
O
C 40

O
C 50 

0
C 

2,5 0,6 1,1 0,6 
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3,0 5,1 6,9 6,5 

4,0 3,8 5,3 5,1 

5,0 2,4 3,6 3,5 

6,0 1,7 2,7 2,6 

 

EBBRSP boyasının renginin giderilmesi için yapılan bu çalışmada maksimum enzim aktivitesi sağlamak 

amacı ile optimum sıcaklık tesbitinde 40
O
C’de en yüksek oranda boya giderildiği saptanmıştır. Çizelge 4.1’de 

görüldüğü gibi 30
O
C ve 50

O
C sıcaklıklarda daha düşük oranda bir renk giderimi elde edilmiştir. EBBRSP boyasının 

Funalia trogii özütü ile renginin giderilmesinde optimum pH’nın ve sıcaklığın etkisinin 5 dakikalık inkübasyon süresi 

sonunda bulunan aktiviteler (dA/dt) ile grafik olarak gösterimi Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’de  yer almaktadır 

Şekil 4.3’de 30
O
C’de 100 mg/L konsantrasyonda 100 L özüt ile renk gideriminde 5 dakikalık inkübasyon 

süresince gözlenen absorbans değişimleri grafikleri ve 2. derceden kinetik bağıntıları görülmektedir. Şekil 4.4 ve Şekil 

4.5’de ise 40
O
C’de ve 50

O
C’de değişik pH’larda EBBRSP boyasının Funalia trogii kültür özütü ile 5 dakikalık 

inkübasyon süresince gözlenen absorbans değişimlerinin grafiksel gösterimi ve 2. derceden kinetik bağıntıları yer 

almaktadır. 

 

Özüt Miktarı ve Boya Konsantrasyonunun Etkisi  

 

Şekil 4.6 ve 4.7’da antrakinon bir boya olan EBBRSP ile yapılan enzimatik renk gideriminde enzim 

aktivitesini etkileyen özüt miktarı ve boya konsantrasyonu değişimleri grafik olarak gösterilmiştir.  

 

En yüksek renk giderim oranına (%10.9), 75 mg/L EBBRSP boya konsantrasyonu ve 150 L kültür özütü 

miktarı ile yapılan çalışma ile ulaşılmıştır (Şekil 4.9, 150 L kültür özütü). Elde edilen sonuçlardan enzim/substrat 

oranının da etkili olduğu saptanmıştır. Çünkü aynı konsantrasyondaki boya ve 50 L, 100 L ve 200 L  özüt ile 

yapılan inkübasyon çalışmalarında daha düşük oranlarda renk giderimi elde edildiği görülmüştür (Çizelge 4.3). Genel 

olarak özüt miktarı 150 L’de doygunluğa ulaşmaktadır (Şekil 4.9). 

 

Çizelge 4.3: Değişik özüt miktarlarının farklı konsantrasyonlarındaki boyarmaddenin renk giderimine etkisi 

(40
O
C ve pH 3) 

Boya Özüt (L) % Yıkılan Boya 

50 mg/L 

(0,0798mM) 

(79,8 M) 

 

50 5.2 

100 7.8 

150 9.4 

200 8.6 

75 mg/L 

(0,1197mM) 

(119,7 M) 

 

50 4.8 

100 8.5 

150 10.9 

200 10.5 

100 mg/L 

0,1596 mM) 

(159,6 M) 

50 3.7 

100 7.1 

150 8.8 

200 8.7 

 

Renk gideriminde en yüksek aktiviteyi veren özüt/boya oranı, 150 L özüt miktarı ve 100 mg/L boya 

konsantrasyonu olmasına karşın, giderilen boya oranı düşüktür. (dA/dt = 180; yıkılan boya oranı = %8.8) 

EBBRSP boyasının renk giderme oranı özüt miktarının artması ile orantılı olarak artmakta ve her boya 

konsantrasyonunda 150 L seviyesinde bir maksimuma ulaşmaktadır. 

Şekil 4.6’da 40
O
C’de ve pH 3’de EBBRSP boyasının renk gideriminde substrat konsantrasyonunun boya 

yıkımı üzerindeki etkisinin 5 dakikalık inkübasyon süresi sonunda bulunan aktiviteler ile grafik olarak gösterimi yer 

almaktadır. 

EBBRSP boyasının Funalia trogii kültür fltratı ile renginin giderilmesinde, renk giderim oranı enzim dozu ile 

lineer olarak artmakta ve maksimum verim 150 L özüt miktarı ile sağlanmıştır. Fakat bu özüt miktarı 75 mg/L 

konsantrasyonundaki boya miktarı ile optimum bir noktaya ulaşmıştır.Aynı miktardaki özüt, 50 mg/L ve 100 mg/L boya 

konsantrasyonlarında daha düşük oranlarda rek giderimi sağlamıştır. Özüt dozajında, genellikle 150 L seviyesinde 

maksimum renk giderimine ulaşılmış ve daha fazla özüt verilmesinin renk giderimini etkilemediği görülmüştür.  

 

Kinetik Parametreler 
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Çizelge 4.4’de görüldüğü gibi reaksiyon başlangıç hızı substrat konsantrasyonu ile artmakta, fakat 100 mg/L  

boya konsantrasyonunda maksimuma ulaşmaktadır [9]. EBBRSP konsantrasyonu 50 mg/L için ilk hız 0,0188 mg L
-1

s
-1

 

(0,0300 Ms
-1

) iken 75 mg/L konsantrasyonda 0,0334’e çıkmakta ve 100 mg/L konsantrasyonda ise 0,0396 mg L
-1

s
-1

 

(0,0632 Ms
-1

) değerinde bir maksimuma ulaşmaktadır.  

EBBRSP-Funalia trogii özüt sistemi için Michaelis-Menten sabiti 126 mg/L (0,2 mM, 200 M) olarak 

bulunmuştur.  

Maksimum hız, 50 mg/L boya için 0,0572 mg L
-1

 s-
1
, 75 mg/L boya için 0,0917 mg L

-1
 s-

1
, 100 mg/L boya için 

0,0915 mg L
-1

 s-
1 
olarak bulunmuştur. 

Maksimum hızın boya konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak arttığı ve 100 mg/L konsantrasyonda 

maksimuma ulaşarak daha fazla artmadığı görülmektedir.  

Antrakinon yapıda bir boya olan EBBRSP-Funalia trogii (150 L) kültür özütü sisteminin katalitik hız sabiti 

12
 
s

-1 
olarak bulunmuştur. 

 

Kinetik Parametreler Birimi 

Boya Konsantrasyonu 

50 mg/L 
75 

mg/L 
100 mg/L 

İlk Hız 

mgL
-1

s
-1

 0,0188 0,0334 0,0396 

mMs
-1

 3.10
-5

 5,3.10
-5

 6,3.10
-5

 

Ms
-1

 0,0300 0,0533 0,0632 

Maks.Hız 

mgL
-1

s
-1

 0,0572 0,0917 0,0915 

mMs
-1

 9,1.10-5 1,5.10
-4

 1,5.10
-4

 

Ms
-1

 0,0913 0,1464 0,01461 

Özgül Reaksiyon Hızı 

mgL
-1

s
-1

 0,276 0,364 0,432 

mMs
-1

 4,4.10
-5

 5,8.10
-4

 6,9.10
-4

 

Ms
-1

 0,4405 0,5810 0,6896 

Özgül Substrat Konsantrasyonu 

mg/L 0,397 0,595 0,794 

mM 6,3.10
-4

 9,5.10
-4

 1,3.10
-3

 

M 0,6337 0,9497 1,267 

Fizyolojik Verim (x) 

mgL
-1

s
-1

 4,5. 10
-4

 7,3.10
-4

 7,3. 10
-4

 

mMs
-1

 7,2.10
-7

 1,2.10
-6

 1,2.10
-6

 

Ms
-1

 7,2.10
-4

 1,2.10
-3

 1,2.10
-3

 

Katalitik Hız Sabiti 
s

-1
 20,3 13,7 11,3 

dak
-1

  720  

Katalitik Verim 
mM

-1
s

-1
 101,5 68,5 56,5 

mM
-1

dak
-1

  3600  

Menten Sabiti 

mg/L 126 126 126 

mM 0,2 0,2 0,2 

M 200 200 200 

 

Kinetik Parametreler 

Boya Kons. 

50 

mg/L 

75 

mg/L 

100 

mg/L 

125 

mg/L 

150 

mg/L 

175 

mg/L 

İlk Hız (mgL
-1

s
-1

) 0,0188 0,0334 0,0396 0,0414 0,0406 0,0412 

Özg.Reaksiyon Hızı         

Öz.Sub.Kons(mg/L)       

Kat. Ver. (mM
-1

s
-1

)  

Menten Sab. (mg/L)  

Kat. Hız Sab. (s
-1

)  

Fizyolojik Ver. (s
-1

)   

Maks.Hız (mgL
-1

s
-1

)  
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KOİ Değişimi 

 

Farklı konsantrasyonlarda EBBRSP boyası (50, 75 ve 100 mg/L) 150 L özüt ile muamele edilmiştir. İşlem 

sonundaki KOİ değerleri (t5) başlangıçta ölçülen KOİ değerlerinden (t0) daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca boya 

konsantrasyonu yükseldikçe KOİ değerleri yükselmektedir. 

 

Çizelge 4.5: EBBRSP boyasının enzimatik renk gideriminde KOİ değişimi  

         (Boya 50, 75 ve 100 mg/L, özüt 150 L) 

 

  

Boya (mg/L) 

KOİ (mg/L) 

Boya Boya + Özüt (t0) Boya + Özüt (t5) 

50 2770 3220 4890 

75 3120 3560 5140 

100 3470 3800 5390 

 

 

 

TARTIŞMA 

 

Boyarmaddelerin renk giderimini katalizleyen enzimler lakkaz ve peroksidazlardır [2, 15, 63]. Maksimum renk 

giderim hızının saptandığı pH 3’de renk gideriminden sorumlu olan enzimler lakkaz, LiP ve MnP’dır [77]. 

Pleurotus ostreatus fungusunun kültür özütünden elde edilen ve RBBR yıkımından sorumlu olan peroksidaz 

enzimine sıcaklığın etkisi araştırılmış ve 30
O
C’nin üzerine çıkıldığında aktivite kaybı olduğu görülmüştür [49]. 

Geotrichum candidum’dan saflaştırılmış peroksidaz enzimi RBBR yıkımında kullanılmış ve optimum renk 

giderim sıcaklığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada 30
O
C’de aktivite kaybı gözlenmiş ve 50

O
C’de aktivite kaybının 

% 90’a ulaştığı gözlenmiştir [26].  

Optimum enzimatik yıkım pH’ı kullanılan substrata ve enzim kaynağına göre değişmektedir. Lakkaz enzimi 

çeşitli substratlarla pH 3-7,5 aralığında maksimum aktivite göstermektedir. [38, 60]. 

Heinfling ve ark. (1998) renk gideriminde LiP kullanmış ve renk giderimine boya konsantrasyonunun etkisini 

araştırmışlardır. Reactive Violet 5, 5 M;  Reactive Black 5, 4 M ve Reactive Blue 38, 10 M konsantrasyon üzerinde 

kullanıldığında doygunluğa ulaşmıştır [35].  

RBBR boyasının enzimatik renk gideriminde de renk giderim oranı enzim miktarının artması ile orantılı olarak 

artmakta ve renk giderme aktivitesi Michael kinetiklerini sergilemektedir. RBBR renk giderme oranı 75-100.5 M’a 

kadar boya konsantrasyonu ile artmakta; konsantrasyonun daha fazla arttırılmasının renk giderme oranı üzerine etkisi 

olmamaktadır [2].  

En yüksek renk giderim oranı pH 3 değerinde sağlandığından, bu durum, lignin peroksidazın pH 3’ün altında 

kararlı olmaması ile açıklanabilir [83]. 

Boyaların aynı enzimlerle farklı oranlarda renginin giderilmesi, boyaların kimyasal yapılarındaki farklılık 

nedeniyle açıklanmaktadır [84]. 

Genel olarak yüksek boya konsantrasyonu daha yavaş renk giderme hızına neden olmaktadır. Bir boya 

molekülü azo ve antrakinon gibi bir kromofora sahiptir ve sadece kromoforun kimyasal yapısı bozulduğu zaman renk 

kaybolur.Bir boya molekülünün kromoforunun kimyasal yapısını bozmak için LiP radikallerinin pek çok sayıda atağına 

gereksinim olabilir. Yüksek boya konsantrasyonu her boya molekülüne daha az sayıda LiP atağı demektir ve böylece 

daha yavaş renk giderme hızı gerçekleşir [85]. 

Gittikçe yükselen boya konsantrasyonlarında substrat inhibisyonu olmakta ve  derişim arttırılmaya devam 

edildiğinde reaksiyon başlangıç hızının bir maksimuma ulaşacağı ve sabit kalacağı veya düşeceği bildirilmektedir [9]. 

Young ve Yu (1977) yaptıkları çalışmada LiP enzimini çeşitli boyaların gideriminde kullanmış ve LiP 

miktarının artışına bağlı olarak reaksiyon başlangıç hızının arttığını saptamışlardır. Yazarlar LiP ile boya yıkımında, 

reaksiyon başlangıç hızına boya konsantrasyonunun etkisini araştırdıkları çalışmalarında kullanılan 8 farklı boyarmadde 

farklı konsantrasyonlarda doyuma ulaşmıştır. Örneğin Reaktive Black 5 10 mg/L; Reaktive Black 15 50 mg/L ve Asid 

Orange 74 100 mg/L konsantrasyonlarda doyuma ulaşmıştır [9].   

Düşük bir Km değeri yüksek substrat ilgisini ve yüksek bir Km değeri düşük bir ilgiyi gösterdiğinden [48] 

EBBRSP-Funalia trogii sistemi ortalama bir substrat-özüt ilgi derecesine sahiptir. Bacillus gordonae-Tectilon Blue 4R 

(Km = 5250 mg/L), Bacillus benzeovoreus-Tectilon Blue 4R (Km = 4000 mg/L) ve Pseudomonas putida-Tectilon Blue 

4R (Km = 600 mg/L) [79] sistemlerinden daha yüksek Km değerine sahip olduğu için daha verimli olarak 

değerlendirilabilir.  

Pleurotus ostreatus’un Lakkaz I’i ile Reactive Blue 158 yıkımında 3500 M Km değeri; Lakkaz II’si ile 

Reactive Blue 158 yıkımında 3900 M Km değeri bulunmuştur [10]. EBBRSP-Funalia trogii özüt sistemi için 

Michaelis-Menten sabiti  200 M olduğundan P. ostreatus’un Lakkaz I’i ve Lakkaz II’si ile Reactive Blue 158 

yıkımında bulunan Km değerlerinden daha düşüktür, yani daha iyi bir yıkım sağlanmıştır. 
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Geotrichum candidum’dan elde edilen peroksidazlar ile rengi giderilen bazı antrakinon boyaların Km değerleri 

hesaplanmıştır. DyP ile Reactive Blue 5 (RB 5) boyasının renginin giderilmesinde Km 54 M ve H2O2  ile 26 M 

bulunmuştur. DyP ile 1-amino-4-metilamino-2-sodyum antrakinon sülfonat (AQ 2) boyasının renginin giderilmesinde 

Km 84 M ve H2O2 ile 36 M’dır. HRP ile RB 5’in renginin giderilmesinde Km 58 M ve H2O2 ile 36 M’dır [26]. Bu 

değerler, G. Candidum peroksidazları ile Reactive Blue 5 ve AQ 2 boyalarının renginin giderilmesi, EBBRSP- F. trogii 

çalışmasından daha iyi sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. 

Bjerkandera adusta’nın MnP I’i ile Reactive Violet 5 (RV 5)’in renginin giderilmesi reaksiyonunda Km değeri 

11 M, Reactive Blue 5 (RB 5)’in ve Reactive Blue 38 (RB 38)’in renginin giderilmesi reaksiyonunda 6 M’dır. 

P.eryngii MnPL 1’i ile RV 5’in renginin giderilmesi reaksiyonunda ise Km değeri 16 M, RB 5’de 4 M ve RB 38’de 

ise 8 M’dır. P.eryngii MnPL 2-RV 5, P.eryngii MnPL 2-RB 5 ve P.eryngii MnPL 2-RB 38 sistemlerinin Km değerleri 

sırasıyla 12, 4 ve 7 M’dır [35]. Elde edilmiş olan bu sonuçlar, bizim çalışmamızda elde edilen sonuçlardan daha iyi 

değerler sağlandığını göstermektedir.       

Boya konsantrasyonu-zaman grafiğinden Michaelis-Menten kinetikleri model alınarak ilk hız hesaplanır. 

Michaelis-Menten kinetikleri ile modellenen bir sistemin performansı Michaelis sabiti Km ve maksimum hız sabiti Vmaks 

ile karakterize edilir [79]. 

Geotrichum candidum’dan elde edilen peroksidazlar ile rengi giderilen bazı antrakinon boyaların kcat değerleri 

hesaplanmıştır. DyP ile Reactive Blue 5 (RB 5) boyasının renginin giderilmesinde kcat 270 s
-1 

  ve H2O2  ile yine 270 s
-1 

bulunmuştur. DyP ile 1-amino-4-metilamino-2-sodyum antrakinon sülfonat (AQ 2) boyasının renginin giderilmesinde 

kcat 270 s
-1 

 ve H2O2 ile yine 270 s
-1

’dir. HRP ile RB 5’in renginin giderilmesinde kcat 140 s
-1 

 ve H2O2 ile yine 140 s
-1

’dir 

[26].Bu araştırmada bulunan kcat değeri ise yukarıdaki değerlere göre düşüktür. 

Pleurotus ostreatus’un Lakkaz I’i ile Reactive Blue 158 yıkımında 13 mM
-1

 s
-1 

kcat/Km değeri; Lakkaz II’si ile 

Reactive Blue 158 yıkımında 7  mM
-1

 s
-1 

kcat/Km değeri bulunmuştur [10]. Pleurotus ostreatus’un Lakkaz 2’si ile 

Reactive Blue 158 yıkımından daha iyi bir sonuç elde edilmiştir.   

Geotrichum candidum’dan elde edilen peroksidazlar ile rengi giderilen bazı antrakinon boyaların kcat/Km 

değerleri hesaplanmıştır. DyP ile Reactive Blue 5 (RB 5) boyasının renginin giderilmesinde kcat/Km 480 mM
-1

 s
-1  

  ve 

H2O2  ile yine 1010 mM
-1

 s
-1 

bulunmuştur. DyP ile 1-amino-4-metilamino-2-sodyum antrakinon sülfonat (AQ 2) 

boyasının renginin giderilmesinde kcat/Km 320 mM
-1

 s
-1  

 ve H2O2 ile yine 760 mM
-1

s
-1

’dir. HRP ile RB 5’in renginin 

giderilmesinde kcat/Km 240 mM
-1

 s
-1  

 ve H2O2 ile yine 380 mM
-1

s
-1

’dir [26]. Bizim sonuçlarımız ise bu değerlerden 

düşüktür. 

Pleurotus ostreatus’un Lakkaz I’i ile Reactive Blue 158 yıkımında 46 s
-1

 kcat değeri; Lakkaz II’si ile Reactive 

Blue 158 yıkımında 25 s
-1 

kcat değeri bulunmuştur [10]. Çalışmamızda elde edilen 12 s
-1  

kcat değeri bu çalışmada elde 

edilenlerden de düşüktür.  

Enzimatik reaksiyonların hızı substrat konsantrasyonundan çok özgül substrat konsantrasyonuna bağlı 

olduğundan bu değerlerin hesaplanması önemlidir. 

Endüstriyel uygulamalarda enzimin hızlı bir reaksiyon vermesi ve minimum miktar ile maksimum verim 

sağlanması önemli olduğundan ılımlı substrat konsantrasyonu veya dönüştürülen substrat için düşük afiniteli enzimler 

tercih edilir. Diğer bir deyişle düşük bir [S]/Km değerine sahip sistemler kullanılır [48]. 

Enzim için en iyi substrat vmaks / Km oranı en yüksek olan substrat [62] olduğundan 75 mg/L konsantrasyondaki 

EBBRSP boyası ile eni yi sonuç alındığı görülmektedir. 

Ekolojik açıdan endüstriyel proseslerden kaynaklanan bütün atık suların biyolojik yıkılabilirliğini tayin etmek 

gereklidir. Biyoyıkılabilirliğin tesbit edilmesinde kullanılan ölçütlerden birisi, atığın KOİ değerlerinin ölçülmesidir 

[82].   

EBBRSP boyasının her konsantrasyonda 150 L özüt ile muamelesi sonunda KOİ değerlerinin yükselmesi, 

boyarmaddenin kimyasal yapısındaki yan grupların koptuğunu ve açık uçların meydana geldiğini  göstermektedir. Bu 

sonuç boyanın yıkıldığı fikrini vermektedir. 

 

SON SÖZ 

 

Yapılan bu çalışmada tekstil terbiye sektöründe yaygın olarak kullanılan antrakinon yapıdaki EBBRSP 

boyasının Funalia trogii kültür filtratı ile renginin belirli bir oranda giderilebileceği saptanmış ve bu reaksiyonun 

optimum koşulları belirlenerek kinetik değerleri hesaplanmış ve böylece enzimatik renk gideriminin matematiksel 

ifadesi oluşturulmuştur. 

 

EBBRSP boyasının enzimatik renk gideriminde Funalia trogii kültür filtratı ile yapılan çalışmada elde edilen 

bulgular daha ileri araştırmalara ışık tutacaktır. Bu araştırmada özüt-boya sisteminin kinetik modeli çıkarılmış ve 

bundan sonraki çalışmalarda kullanılarak diğer boyalarla yapılacak çalışmaların sistematiği elde edilmiştir. Son olarak, 

çözeltide birden fazla boya bulunması durumunda, meydana gelecek enzim aktivitesi ve bunun kinetiğinin bulunması 

çalışmaları, uygulamada daha yararlı olacak ve gerçek bir endüstriyel atık sudaki renk giderimi sağlanacaktır. Çünkü bir 

tekstil terbiye işletmesi aynı anda çok sayıda değişik kimyasal yapılara sahip boyarmaddeleri kullanmakta ve atık suya 

vermektedir. 
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Enzimatik renk giderimi konusunda henüz teknolojik bir uygulama ve çalışma mevcut olmayıp bu konuda 

yapılan bilimsel araştırmalar gerekli bilgi birikimini sağlamaya yönelik durumdadır. Gelecekte önem kazanacak olan bu 

yeni uygulama yöntemi için gereken ilk bilgilerin küçük bir kısmının bu araştırma ile ortaya çıkarıldığını düşünmek 

umut verici bir gelişme olarak görülmeli ve daha ayrıntılı ve daha ileri çalışmalar ile desteklenerek yeni çevresel 

teknolojilerin gelişimi sağlanmalıdır.   
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Lignin biosferdeki biopolimerlerin ikinci büyük grubunu teşkil eder. Bunların biyolojik yıkımı yeryüzündeki 

karbon döngüsünde önemli bir yer alır. Lignin yıkım çalışmaları mümkün olabilen biyoteknolojik uygulamalar için 

büyük bir öneme sahiptir. Çünkü lignin polimerleri bir çok endüstriyel prosesde lignoselülozik malzemenin verimli bir 

şekilde kullanılmasına en büyük engeldir. Ligninlerin yıkımı birinci derecede beyaz çürükçül fungusun faaliyet alanına 

girer; bundan dolayı bu ekolojik grup hatırı sayılır bir oranda araştırma konusu omaktadır. Fakat bu güne kadar bu 

mikroorganizmaların salgıladığı lignin peroksidaz (LiP) ve manganez peoksidaz (MnP)’ın kullanıldığı başarılı bir 

biyoteknolojik bir uygulama rapor edilmemiştir [15]. 

Lignin bir çok cazip kimyasal yapılar ve çeşitli reaktif fonksiyonel grupları olan bir polimer olarak bitki hücre 

duvarlarında oluşur. Fenolik gruplar, bir çok alkil aril eter bağları ve polimerizasyon derecesi gibi bir çok önemli 

özelliğe sahiptir [16].  

Basidiomycetes grubundan beyaz çürükçül fungusun lignini tamamen parçalayan ve mineralize eden tek 

mikroorganizma grubu olduğu bilinmektedir [20]. Bunlar doğaya yabancı maddelerin oksidasyonunda hızlı değildir 

[21]. Beyaz çürükçül fungusun ligninsel kültürlerinin çeşitli kombinasyonlarda mangan peroksidaz (MnP), lignin 

peroksidaz (LiP), lakkaz ve H2O2 oluşturan enzimler salgıladığı bilinmektedir [22]. Saflaştırılmış MnP ve LiP in vitro 

olarak ligninin kısmi depolimerizasyonunu katalizleme yeteneğine sahiptir. Bu enzimatik aktiviteler aynı zamanda 

çeşitli doğaya dirençli sentetik bileşiklerin parçalanmasında da etkilidir [23]. 

Beyaz çürükçül basidiomycete’ler bu enzimlerin üretiminde nitelik ve nicelik farklılıklar temelinde 

boyarmaddeleri parçalama yetenek ve kapasitelerinde farklılaşır [23]. Yarı-katı fermantasyon ile 20 günlük inkübasyon 

sonucu beyaz çürükçül funguslardan Phanerochaete chrysosporium % 22, Funalia trogii ise % 23 lignin ykımına yol 

açmaktadır. Funalia trogii’nin oldukça yüksek lakkaz ve peroksidaz aktivitesi aktivitesi gösterdiği saptanmıştır [24]. 

Ayrıca fenol yıkımında Funalia trogii kullanımının mümkün olduğu gösterilmiştir ve %80 fenol giderimi başarılmıştır 

[25]. 

Enzimlerle boyaların renginin giderilmesinde başlangıç renk giderme hızları, boyaların fenolik halkalarındaki 

gruplara bağlıdır [63]. Spektral değişimlerindeki farklılıklar temelinde farklı kimyasal yapılardaki boyalar gayet benzer 

kinetik eğriler gösterir [64]. Katalizleme reaksiyonu substrattan bir elektron çekilmesi olayından ibaret olduğu için 

oksitlenen grubun elektron yoğunluğu seviyesi substratın oksidasyon hızını belirlemede anahtar bir rol oynar [56]. 

Enzimler protein yapısında olduklarından pH amino asidlerin iyonizasyon durumunu etkilemekte ve bütün 

aktiviteyi kontrol etmektedir [66]. 

pH, vmaks üzerinde gerçek iki yönlü bir etki yapar. pH’daki bir değişim enzimin stabilitesini de etkileyebilir. 

Onun protein yapısını geri dönüşümsüz olarak denatüre eder ve böylece enzim aktivitesini kalıcı olarak kaybeder [66].  

Enzim, substrat ile doyurulduğu zaman, yani yüksek substrat konsantrasyonunda maksimum reaksiyon hızı 

sağlanır. Fazla yüksek ya da fazla düşük olmayan substrat konsantrasyonlarında kcat = Km olur. Km değerleri hızlı bir 

dönüşüm için en iyi substrat konsantrasyonunu belirlemeye yardımcı olur [48].      

Reaksiyon başlangıç hızı enzim konsantrasyonu ile doğru orantılıdır ve artan substrat konsantrasyonuyla  da 

bir maksimum sınır hıza kadar non-lineer olarak artar [62].  
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Eğer bir enzimin Km değeri bilinirse deney koşulları belirlenebilir. Km değeri belirli bir enzimin substrat 

özgüllüğü hakkında fikir verir. En düşük Km değerini veren substrat enzim için en yüksek görünür aktiviteyi gösterir. 

Enzim için en iyi substrat vmaks / Km oranı en yüksek olan substrattır [62]. 

Km bir substrata bir enzimin ilgisinin ölçüsüdür. Düşük bir Km değeri yüksek ilgiyi ve yüksek bir Km değeri 

düşük bir ilgiyi gösterir [48] 

Maksimal reaksiyon hızı LiP aktivitesine sıkı sıkıya bağlı ve boya konsantrasyonuna bağlı değildir [64].  

Enzimatik bir reaksiyonun hızı substrat konsantrasyonundan çok onun Km’e olan oranına bağlıdır. Bu orana 

özgül (spesifik) substrat konsantrasyonu ya da indirgenmiş substrat konsantrasyonu veya normalize edilmiş substrat 

konsantrasyonu denir [62]. 

Endüstriyel durumlarda ılımlı substrat konsantrasyonu veya dönüştürülen substrat için düşük afiniteli enzimler 

tercih edilir; diğer bir deyişle düşük bir [S] / Km değerine sahip sistemler kullanılır [48]. 

Endüstriyel açıdan enzimin her ünite miktarı için en hızlı reaksiyon vermesi arzu edilir. Çünkü böylece 

katalistin ilave edilen minimum miktarı için maksimum etki sağlanır. Bu genellikle tüm proses için en iyi sonucu verir. 

Bu koşullar altında her ünite enzim aktivitesi için en hızlı enzim döngüsü (kcat) sağlanır. Endüstriyel durumlarda ılımlı 

substrat konsantrasyonu veya dönüştürülen substrat için düşük afiniteli enzimler tercih edilir; diğer bir deyişle düşük bir 

[S] / Km değerine sahip sistemler kullanılır. Katalitik  verime maksimum dönüşüm hızı da denir [48]. 

Alternatif substratlar için kcat / Km ‘in kıyaslanması bir enzimin özgüllüğünün bir ölçümü olarak da 

kullanılabilir [65].  

Enzim için en iyi substrat vmaks / Km oranı en yüksek olan substrattır [62]. 

Renk giderme çalışmaları boyanın sadece kromofor grubunun transformasyonunu ifade eder; mineralizasyon 

ise boyanın karbon dioksite dönüşümü anlamına gelir [5]. 

Renk genellikle atık suda farkedilen ilk kirliliktir. Sudaki çok küçük miktardaki boya (10-50 mg/L) hemen 

fakedilir ve estetik duyguları, su geçirgenliğini ve gaz çözünürlüğünü etkiler. Azo, antrakinon ve indigo kimyasal 

yapılarındaki boyalar ticari boyalarda en çok rastlanan renk verici kimyasal gruplardır [67].     

Bir azo boya olan Congo Red’in LiP’in bir substratı olduğu gösterilmiştir. Ortamda ham LiP karışımları ve 

hidrojen peroksit bulunduğunda Congo Red boyasının % 54 oranında renginin giderildiği saptanmıştır [70].     

Kahverengi çürükçül fungus Polyporus ostreiformis Congo Red boyasının rengini % 99 oranında 

gidermektedir. Bu mikroorganizma MnP, asid protoza, -amilaz ve LiP üretir. Beyaz çürükçül fungus ve kahverengi 

çürükçül fungus kültürleri karışımı biyolojik renk giderme için verimli bir şekilde kullanılabilir. Çünkü kahverengi 

çürükçül fungusun zincir koparma, demetilasyon ve demetoksilasyon yetenekleri beyaz çürükçül fungusun halka kırma 

yeteneğini tamamlayabilir ve böylece daha hızlı bir renk giderimi sağlanabilir [71].  

Lakkaz katalizörlüğünde boya dekompozisyon mekanizması boya yapısına bağlı olarak zordur. Antrasen boyalar lakkaz 

ile doğrudan doğruya okside edilen bir enzim substratıdır. Azo ve indigo boyaların renginin giderilmesi ise küçük 

moleküllere bölünmesi olayıdır. Azo ve indigo boyalar lakkazın substratları değildir ve boya ve enzim arasındaki küçük 

ara moleküllerden oluşmuş metabolitlerdir. Substrat olmayan boyaların renk giderme hızı, solüsyonlardaki lakkaz 

aktivitesinden çok ortamdaki bileşiklerin konsantrasyonları ile sınırlıdır. 2,2’-azinobis (3-etiltiazolin-6-sülfonat) 

(ABTS) ve antrakinon boyalar gibi bazı sentetik boyalar azo ve indigo boyaların renk giderimine aracılık edebilir [34]. 

 


