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Özet 

 

 Fenolleri ve aromatik aminleri içeren aromatik bileşikler kirleticilerin en büyük 

gruplarından birini oluşturur ve bir çok ülkede bu konuda ağır yasal düzenlemeler vardır. Bunlar 

kömür işletmeleri, petrol rafinerileri, reçine ve plastik üretimi, mobilya ve koruma maddeleri, metal 

kaplama, boya ve diğer kimyasal maddeler, tekstil, maden ve kağıt gibi çok çeşitli endüstri 

dallarının atık suyunda bulunurlar. Bir çok aromatik bileşik toksikdir ve bunlar çevreye atılmadan 

önce atık sudan uzaklaştırılmalıdır. Enzimatik işlem, klasik yöntemlere potansiyel bir alternatif 

olarak araştırmacılar tarafından önerilmektedir. İlk olarak enzimler yüksek seçiciliğe sahiptir ve 

seyreltik atıkları bile etkili bir şekilde giderebilirler. İkinci olarak yaşayan organizmalara toksik 

olabilen maddeler tarafından daha az inhibe olurlar ve eğer ticari olarak sağlanan enzimler büyük 

miktarlarda üretilirse, maliyet diğer metodlardan daha düşük olabilir. Dahası, enzimler geniş bir 

aromatik madde konsantrasyonları aralığında çalışır ve diğer arıtma metodlarına göre daha düşük 

bekleme zamanı gerektirir..Enzim kullanarak tekstil boyarmaddelerinin renginin giderilmesi 

çalışmaları, oldukça başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, araştırmacılara kaynak olması 

düşüncesi ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Genel olarak, boyarmaddeleri parçalayabilen 

enzimler ve özellikleri, bunları üreten mikroorganizma türleri, boyarmaddeleri yıkıma uğratma 

mekanizmaları ve  hangi boyarmaddeyi hangi enzimin mineralize ettği rapor edilmiştir.  
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Decolorization of the textile dyehouse effluent by enzymatic methods 

 
Extended Abstract  
 
The implementation of increasingly stringent standards for the discharge of wastes into the 

environment has necessitated the need for the development of alternative waste treatment processes. A 

review of research directed toward developing enzymatic-treatment systems for solid, liquid and hazardous 

wastes is presented. A large number of enzymes from a variety of different plants and microorganisms have 

been reported to play an impotant role in an array of waste treatment applications.enzymes can act on 

specific recalcitrant pollutants to remove them by precipitation or transformation to other products. They 

also can change the characteristics of a given waste to render it more amenable to treatment or aid in 

converting waste material to value-added products. Before the full potential of enzymes may be realized, it is 

recommended that a number of issues be addressed in future research endeavors including the identification 

and characterization of reaction by-products, the disposal of reaction products and reduction of the cost of 

enzymatic treatment.  

 

Aromatic compounds, including phenols and aromatic amines, constitute one of the major class of 

pollutants and are heavily regulated in many countries. They are found in the wastewaters of a wide variety 

industries including coal conversation, petroleum refining, resins and plastics, wood preservation, metal 

coating, dyes other chemicals, textiles, mining and dressing, and pulp and paper.  Most aromatic compouns 

are toxic and must be removed from wastewaters before they are discharged into the environment. 

Enzymatic treatment has been proposed by many researcers as a potential alternative to conventional 

methodes. Firstly, enzymes are highly selective and can effectively treat even dilute wastes. Secondly they 

are less likely to be inhibited by substances which may be toxic to living organism and their cost could 

eventually be less than that of other methods of commercially available enzymes are produced in bulk 

quantities. Moreover, enzymes operate over a broad aromatic concentration range and require low retention 

times with respect to other treatment methods.  

 

Most waste treatment processes can be charactized as either physico-chemical or biological 

processes. Enzymatic treatment falls between these two triditioal categories since it involves chemical 

processes based on the action of biological catalysts. The potential advantages of enzymatic treatment as 

compared with conventional treatment include: application to biorefrectory compounds; operation at high 

and low contaminant concentrations; operation over a wide range of pH, temperature and salinity; absence 

of shock loading effects; absence of delays associated with the acclimatization of biomass; reduction in 

sludge volume (no biomass generated) and the ease and simplicity of controlling the process.   

 

In recognition of these potential advantages, recent research has focused on the development of 

enzyme processes for the treatment of wastewaters, solid wastes, hazardous wastes and soils. the objectives 

of this review are to provide a summary of the enzyme research in the area of waste treatment and to briefly 

assess the potential of these enzymes for future full-scale application.   

 

The main objective of using enzymes in waste treatment is to act on specific pollutants to remove 

them by precipitation or transformation to other innocuous products. Complete mineralization of 

contaminants is preferred to other transformations. In order to successfully implement an enzyme-based 

treatment, the cost of  the enzymes is of prime importance. The enzymes that are presently being investigated 

are expensive because of the cost of their isolation, purification and production. 

 

Decolorizing of textile dyestuff research workings has been fairly initial process yet. For this 

purpose, this review study has carried out to aim references for researhers. In generally, it is reported 

demineralizing of the dyestuffs enzymes, microorganism species producing them, mechanism of the dyestuff 

mineralizing, decolorizing enzyme types according to dyestuff groups and specifications.  
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Giriş 

 
 Tekstil endüstrisinden deşarj edilen atık su hem hacım olarak ve hem de atık kompozisyonu 

olarak bütün endüstriyel sektörler arasında en kirletici atık olarak kabul edilir (Vandevivere vd., 

1998). Boyalar medeniyetimizin gerekli bir parçasıdır, fakat boyarmadde endüstrisinin atıklarıyla 

çevresel kirlenmeye de neden olurlar (Vyas vd., 1995). Tekstil endüstrisi atık suyu bir çok kirletici 

madde içeren kompleks bir karışımdır. Bu kirletici maddelerin bir kısmı, organoklorür esaslı 

pestisitler, ağır metaller ve boyalardır (Kirby vd., 2000). 

 

Yeryüzünde yılda 7.10
5 

tondan fazla ve yaklaşık olarak 10.000 farklı boya ve pigment 

üretilmekte ve boya baskı endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yaklaşık olarak % 

10’unun endüstriyel atıklara verildiği tahmin edilmektedir (Chung, 1993). Endüstri çok çeşitli 

kimyasal yapıda sentetik boya kullanır; bu nedenle renk gidermede kullanılan bir biyokatalizatör 

çeşitli yapılardaki boyaları parçalayabilmelidir (Rodriguez vd., 1998).  

 

Boyalar genellikle aromatik ve heterosiklik bileşiklerdir ve genellikle doğal parçalanmaya 

dirençlidir. Bazıları toksik ve hatta kanserojeniktir. Bundan dolayı endüstriyel atıklardaki boyaların 

yıkımı ve renginin giderilmesi için yöntemler geliştirilmesi önemlidir (Armenante vd., 1994). 

Beyaz çürükçül fungusun bir çok ligninsel kültürünün çeşitli boyaları parçaladığı ve rengini 

giderdiği rapor edilmiştir (Goszczynski vd., 1994, Ollikka vd., 1993, Spadaro vd., 1992). 

 
 Renk Gideriminde Kullanılan Enzimler 

 
Son 20 yılda atık su arıtılmasında enzim kullanımını öneren araştırmalarda büyük gelişmeler 

olmuştur. Bunun nedenlerini üç başlık altında toplamak mümkündür: (1) çevreye verilen, doğaya 

yabancı ve biyolojik parçalanmaya karşı dirençli organik kirleticilerin miktarındaki artış ve klasik 

kimyasal ve biyolojik prosesleri kullanarak bu kirleticilerin istenen oranda uzaklaştırılmasını 

sağlamak gittikçe zorlaşmaktadır; bundan dolayı mevcut proseslerden daha hızlı, daha ucuz, daha 

güvenilir ve daha basit alternatif araştırma metodlarının geliştirilmesine gereksinim vardır; (2) 

spesifik kirleticileri arıtmayı hedefleyen enzimlerin kullanılabilmesine artan bir gereksinim vardır; 

(3) son zamanlardaki biyoteknolojik ilerlemeler, enzimlerin daha iyi izole edilmeleri ve 

saflaştırılmaları proseslerine olanak vermiş ve böylece daha ucuz ve daha bol miktarda 

üretilmelerini sağlamıştır (Karam vd., 1997).  

 

Atık su arıtma proseslerinin çoğu fiziko-kimyasal ya da biyolojik prosesler olarak 

karakterize edilebilir. Enzimatik işlem biyolojik katalizleme işlemine dayanan kimyasal prosesleri 

içerdiğinden bu iki klasik kategorinin arasında bir yer alır. Klasik işlem ile karşılaştırıldığında 

enzimatik işlemin olası avantajları şunlardır: biyolojik parçalanmaya dirençli bileşiklere uygulama; 

yüksek ve düşük kirletici konsantrasyonlarında işlem; geniş bir pH, sıcaklık ve tuzluluk aralığında 

çalışabilme; şok yükleme etkisi olmaması; biyokütlenin alıştırılmasında gecikmelerin olmaması; 

çamur miktarında azalma (biyokütle oluşmuyor)  ve prosesin kolay ve basit kontrolü. Bu potansiyel 

avantajların fark edilmesi üzerine, son araştırmalar atık suların, katı atıkların, tehlikeli atıkların ve 

çöplerin arıtılması için enzim proseslerinin geliştirilmesi üzerinde odaklanmıştır (Karam, 1997).  

  

 Peroksidazlar  

  



 Peroksidazlar bir çok mikroorganizma ve bitki tarafından üretilen oksiredüktazlardır. Bunlar 

bir çok reaksiyonu katalizlerler, fakat aktive olmak için hidrojen peroksit (H2O2) gibi peroksitlerin 

ortamda bulunması gerekmektedir. Hidrojen peroksit önce enzimi oksitler, böylece enzim substratı 

oksitleyecek hale dönüşmüş olur. Çeşitli aromatik kirleticilerin laboratuvar ölçekli arıtılmasında 

kullanılan peroksidazlar horseradish peroksidaz, lignin peroksidaz ve farklı kaynaklardan elde 

edilen pek çok diğer peroksidazları içerir (Karam vd., 1997).  

  

 Horseradish peroksidaz 

  

 Horseradish peroksidaz (HRP; EC 1.11.1.7) enzimatik atık gideriminde en çok çalışılan 

enzimlerden biridir. HRP, hidrojen peroksit ile aktive edildiğinde, fenolleri bifenolleri, anilinleri, 

benzidinleri ve benzeri heteroaromatik bileşikleri kapsayan çok çeşitli toksik aromatik bileşiğin 

oksidasyonunu katalizler. Reaksiyon ürünleri, enzimatik olmayan bir reaksiyon ile suda 

çözünmeyen çökeltilere dönüşebilen polimerlerdir ve bunlar su veya atık sudan sedimantasyon veya 

filtrasyon ile kolaylıkla uzaklaştırılabilir. Aktivitesi geniş bir pH ve sıcaklık aralığında iyi 

olduğundan HRP özellikle atık su arıtılmasında uygundur. 

 

Lignin peroksidaz-Lignin peroksidaz (LiP) aynı zamanda ligninaz veya diarilpropan oksijenaz 

olarak bilinir ve ilk olarak 1983’de rapor edilmiştir. Beyaz çürükçül fungus Phanerochaete 

chrysosporium’un hücre dışı enzim sisteminin bir parçasıdır. LiP’in bir çok doğal parçalanmaya 

dirençli aromatik bileşiği mineralize ettiği ve pek çok polisiklik aromatik ve fenolik bileşiği okside 

ettiği gösterilmiştir. LiP’in ligninin depolimerizasyonundaki rolü de teyit edilmiştir. Mekanizması 

HRP’ninki ile oldukça benzerdir (Karam vd., 1997).  

 

 LiP düşük pH’larda  hızlı bir şekilde aktivitesini kaybetmektedir. pH’nın artmasıyla, enzim 

konsantrayonunun yükselmesiyle veya enzimin substratı olan veratril alkol ile inkübe etmekle 

enzimin stabilitesi artar. Fenolik bileşiklerin uzaklaştırılması için optimum koşullar yüksek enzim 

konsantrasyonu, 4’ün üzerinde bir pH ve kontrollü hidrojen peroksit ilavesidir. Bazı araştırmacılar 

çevreye dirençli aromatiklerin yıkımı için, gözenekli seramik üzerinde tutuklanan LiP’in 

stabilitesinin ters yönde etkilenmediğini ve iyi bir potansiyele sahip olduğunu göstermişlerdir 

(Karam vd., 1997). 

Lignin peroksidazın izole edilen 15 izo enzim formu vardır. LiP glikoproteinlerdir ve 

molekül ağırlığı yaklaşık olarak 40.000’dir (Schmidt, 1989). Bir çok izo enzim ortaklaşa olarak sık 

sık lignin peroksidaz olarak bilinir Linko, 1992). 

 

Diğer peroksidazlar-Caldario fumago’dan elde edilen kloroperoksidaz (CPO; EC 1.11.1.10)’ın bir 

çok fenolik bileşiği okside ettiği bildirilmiştir. İlave olarak etanolün aset aldehite oksidasyonu veya 

klorür iyonlarının oksidasyonu gibi bazı oksijen transfer reaksiyonlarını katalizlediği de 

gösterilmiştir. Kloroperoksidaz içeren reaksiyon karışımına klorür iyonları ilave edildiği zaman, bu 

son reaksiyon daha toksik olabilen bir çok farklı ürün oluşmasına yol açabilir (Karam vd., 1997).  

 

Phanerochaete chrysosporium tarafından üretilen manganez peroksidaz (MnP)’ın bir çok 

mono aromatik fenolü ve aromatik boyaları katalizlediği gözlenmiştir, fakat bu reaksiyonlar, 

ortamda hem 2 değerlikli mangan ve hem de farklı tipte tamponlar bulunduğunda 

geçekleşebilmektedir. MnP, ortamda Mn (III) stabilizleme elemanları olduğunda Mn (II)’nin Mn 

(III)’e oksidasyonunu katalizler. Daha sonra oluşan Mn (III) kompleksleri organik substratların 

oksidasyonunu sağlar. Şüphesiz ki yüksek konsantrasyonda Mn (III) gereksinimi atık su arıtım 

işlemleri için bir kullanılabilirlik sağlar. MnP, Mn
2+

’yi Mn
3+

’e okside eder. Phanerochaete 



chrysosporium’un MnP’ı ile katalitik döngünün tamamlanması için Mn
2+

 iyonuna ihtiyaç vardır 

(Heinfling vd., 1998). 

 

 Polifenol oksidazlarlar 

  

 Polifenol oksidazlar fenolik bileşiklerin oksidasyon reaksiyonlarını katalizleyen 

oksiredüktazların diğer bir ailesidir. Bunlar iki alt sınıfa ayrılır: trosinazlar ve lakkazlar. Her iki 

enzim grubu da aktivite için bimoleküler oksijen gerektirir, fakat koenzimlere gerek yoktur (Karam 

vd, 1997). 

 

Tirosinaz-Tirosinaz (EC 1.14.18.1) polifenol oksidaz, fenolaz ya da katekolaz olarak da bilinir ve 

arka arkaya iki reaksiyonu katalizler: (1) o-difenolleri oluşturmak üzere moleküler oksijen ile 

monofenollerin hidroksilasyonu ve (2) o-kinonları oluşturmak üzere oksijen ile o-difenollerin 

dehidrojenasyonu. Kinonlar çoğunlukla karasızdır ve enzimatik olmayan bir polimerizasyon 

işlemiyle basit bir filtrasyon ile kolaylıkla uzaklaştırılabilen, suda çözünmeyen bileşikler 

oluştururlar (Karam vd., 1997). 

 

Tirosinaz monofenollerin hidroksilasyonunu katalizler (Duran, 2000). Bazı araştırmacılar, atık 

sularda 0,01-1,0 g/L konsantrasyonlardaki fenollerin başarılı bir şekilde uzaklaştırıldığını rapor 

etmişlerdir (Karam vd, 1997).  

 

Lakkaz-Lakkaz (benzendiol: oksijen oksidoredüktaz)  (EC 1.10.3.2) bir çok fungi tarafından üretilir 

ve bir polimerizasyon prosesi ile fenolik bileşiklerin toksisitesini azaltma yeteneğine sahiptir. 

Lakkaz fenolik bileşikleri, oldukça reaktif olan ve bu fenolik bileşiklerin karşılığına gelen anyonik 

serbest radikallere okside edebilir (Karam vd, 1997).  

   

Tablo 1: Enzimler ve potansiyel uygulamaları (Young vd, 1997). 

 

Enzimler Kaynakları Uygulamaları 

Kloro-peroksidaz Caldariomyces fumago Fenolik bileşiklerin oksidasyonu 

Siyanidaz Alcaligenes denitrificans Siyanür dekompozisyonu 

Siyanür hidrotaz 
Gloeocercospora sorghi 

Siyanür hidrolizi 
Stemphylium loti 

Lakkaz 

Rhizoctonia praticola 

Fenollerin giderilmesi Fomus annosus 

Trametes versicolor 

Lignin peroksidaz P. chrysosporium Fenollerin giderilmesi 

Mn-peroksidaz P. chrysosporium Aromatik boyaların giderimi 

Peroksidaz Coprinos macrohizus Aromatik aminlerin giderimi 

Tirosinaz Marul Fenollerin giderilmesi 

 

Bollag ve arkadaşları (1988) çalışmalarında  Rhizoctonia praticola fungusundan elde edilen 

lakkazın test edilen bazı fenolik bileşiklerin toksisitesini giderme yeteneğine sahip olduğu 

gösterilmiştir. Bir fenolün toksisitesinin giderilmesi, bileşiği transforme etmek için kullanılan 

enzimin yeteneğine bağımlıdır ve başlangıçtaki fenolün kaybolması ile gösterilir. Reaksiyon 

ürünleri tanımlanmamıştır (Chung vd., 1993). 

 



Lakkaz oksidasyonu azo boyaların toksikliğini giderir. Çünkü bu reaksiyon azo bağını 

kopararak moleküler azot açığa çıkarır. Bu olay aromatik amin oluşumunu inhibe eder. Lakkaz ve 

peroksidazın azo boya oksidasyonu mekanizmaları birbirine benzemektedir (Chivukula vd, 1995). 

    

Lakkazlar bakırlı proteinlerdir. Genel olarak lakkazlar dört komşu bakır atomu olan bir yapı 

sergiler. Bakır atomlarının dağılımına göre üç tip lakkaz vardır. Son 20 yılda bir çok lakkaz izole 

edilmiş, özellikleri belirlenmiş ve hatta klonlanmıştır (Johannes vd, 2000). 

 
 Enzimlerle Boyaların Renginin Giderilmesi 
  

 Renk giderme çalışmaları boyanın sadece kromofor grubunun transformasyonunu ifade 

eder; mineralizasyon ise boyanın karbon dioksite dönüşümü anlamına gelir (Chung vd, 1993). 

Ticari boyalar çok sayıda renge ve aynı zamanda, ışığa, ısıya, deterjanlara ve mikrobiyal saldırılara 

karşı yüksek stabiliteye sahiptir. Toksik değildirler ve endüstriyel atıklardaki renkleri çevresel 

ilgiye neden olur (Young vd, 1997). Kimyasal yapı olarak en geniş grup olan bir çok azo boya 

çevreye deşarj edildikten sonra anaerobik koşullar altında potansiyel olarak kanserojenik olan 

aminlere dönüşür (Chung vd, 1993).  

 

 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 (Podgornik vd., 1999). Trametes hirsuta ve bu organizmadan saflaştırılan bir lakkaz, 

triarilmetan, indigo, azo ve antrakinon boyaları yıkmaya muktedirdir Hücre dışı lakkaz boyaların 

yıkımı için asıl sorumlu olarak görülmektedir (Abadulla vd., 2000). 

 

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 (Dey vd., 1994).     

 

Kahverengi çürükçül fungus Polyporus ostreiformis Congo Red boyasının rengini % 99 

oranında gidermektedir. Bu mikroorganizma MnP, asid protoza, alfa 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 (Dey vd., 1994).  

 

Beyaz çürükçül fungus Pycnoporus cinnabarinus ile endüstriyel olarak tüketilen Remazol 

Brilliant Blue R boyasının yıkımı sağlanmıştır. Çalışılan koşullar altında bu basidiomycete lakkaz 

üretmekte, fakat lignin peroksidaz tesbit edilememektedir (Fullbrook vd., 1996). 
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