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Özet 

 

Sentetik boyarmaddeler endüstride yaygın olarak tekstil boyamacılığında ve 

baskısında kullanılır. 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. 

Endüstriyel atıksulardaki bir çok sentetik boyarmadde, klasik biyolojik arıtma prosesinde 

yıkılmaya dirençlidir. ticari boyarmaddeler pek çok sayıda renge sahiptir ve ışığa, 

sıcaklığa, deterjanlara ve mikrobiyal saldırılara karşı oldukça kararlıdır. Toksik değildirler 

ve endüstriyel atıklardaki renkleri çevresel ilgiye neden olur. Kimyasal yapı olarak en 

geniş grup olan bir çok azo boya çevreye deşarj edildikten sonra anaerobik koşullar altında 

potansiyel olarak kanserojenik olan aminlere dönüşür. Nitro ve sülfonik gruplar gibi çeşitli 

kimyasal yapıları içeren sentetik boyarmaddeler klasik aerobik proseslerde biyolojik renk 

gideriminde düzenli bir şekilde ve çabuk etkilenmezler. Boyarmaddelerin renginin 

giderilmesi için aerobik bakteri türleri geliştirmek için yapılan çalışmalar sık sık tek bir 

boyanın rengini giderme yeteneği gösteren çok spesifik organizmaların üretilmesi ile 

sonuçlanır. Bu çalışmada biyolojik arıtma tesislerindeki boyarmaddelerin enzimler 

tarafından yıkılması mekanizmaları konusunda bir derleme yapılmıştır. 
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Abstract 

 

 Synthetic dyestuffs are extensively used for dyeing and printing in textile industry. 

Over 7.10
5 

tons and approximately 10,000 different dyes and pigments are produced 

annually worldwide, of which about 10 % are lost in industrial effluents. Many senthetic 

dyes in industrial wastewaters are resistant to degradation in conventional biological 

treatment process. Commercial dyes have a great variety of colors, high stability to light, 

temperature, detergent and microbial attack. They are not toxic, while their colors in 

industrial effluents cause environmental concern. Many azo dyes, constituting the largest 

dye group, are decomposed into potential carcinogenic amines under anaerobic conditions 

after discharge into the environment. Containing various substituents such as nitro and 

sulfonic groups, synthetic dyes are not uniformly susceptible to biodecolorization in 

conventional aerobic processes. Attempts to develop aerobic bacterial strains for dye 

decolorization often resulted in very specific organisms which showed strict decolorization 

capability on individual dyes. It is carried out a review about decomposition mechanism of 

the dyestuffs in the biological treatment processes by the enzymes, in this study.   
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 Beyaz çürükçül fungus P. Chrysosporium tarafından sekonder metabolik adım 

esnasında üretilen peroksidazların çok çeşitli organik bileşikleri okside ettiği bilinmektedir. 

Bu, çürümüş organik maddelerle beslenen organizmanın ligninaz ve manganez peroksidazı 

lignin yıkımında rol alırlar, fakat ileri araştırmalar bu peroksidazların, çevreye toksik ve 

zararlı olan bir çok sentetik organik bileşiğin de yıkımını başlattığını göstermiştir [3]. 

 

Doğal parçalanmaya dirençli birçok kimyasal maddelerin yıkım mekanizması 

aydınlatılmıştır. P. Chrysosporium tarafından 2,4-diklorfenol, 2,4-dinitrotoluen ve 2,7-

diklordibenzo-p-dioksin için yıkım mekanizmaları önerilmiştir. Klorür ve nitro grupları 

içeren bu bileşiklerin önerilen mekanizmaları birbirine benzemektedir ve halka kırılması 

meydana gelmeden önce moleküllerin parçalandıkları gösterilmiştir. Aynı zamanda 

meydana gelen hidrokinonun metillendiği gözlemlenmiştir. Ligninaz ile yıkım 

çalışmasında kullanılan reaksiyon karışımı doğaya yabancı substratların yanında veratril 

alkol de içerdiğinden, bazı metillenmiş ürünler bu kaynaktan gelmiş olabilir. Nitro 

grupların amino gruplara indirgenmesi, 2-amino-4-nitrotoluenin, 4-nitro-1,2-kinona 

oksidasyonu  ve kinonun, hidrokinona redüksiyonu olaylarını gerçekleştirilen  P. 

Chrysosporium tarafından trinitrotoluenin yıkımı için bir iç içe redüksiyon-oksidasyon 

mekanizması önerilmştir [3]  
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Üç arilaminin (p-toluidin, 4-kloroanilin ve 3,4-dikloranilin) kloroperoksidaz ve 

bezelye tohumu peroksijenazı ile önce hidroksilamine ve sonra iki-elektron oksidasyonu 

vasıtasıyla aril nitroso ürünlere oksidasyonu için potansiyel mekanizmalar önerilmiştir. 

Aynı zamanda nitroso grubu oluşumu için oksijen kaynağının hidrojen peroksit olduğu 

rapor edilmiştir. Bu bulgular peroksidazların arilaminleri nitroso ürünlere okside 

edebildiklerini göstermektedir [3]. 

 

 

Şekil 2: Azo boyarmaddelerinin ilk parçalanma ürünlerinin transformasyonu. Parantez 

içerisinde gösterilen bileşikler reaksiyon karışımında bulunmuştur.   

 

Streptomyces spp. de lignin çözme yeteneğine sahip hücre dışı peroksidazlar üretir. 

Streptomyces tarafından lignin oksidasyonu açıktır ki, peroksidaz-esaslı bir mekanizmadır. 

Streptomyces klasik aromatik katabolizma mekanizması yoluyla bir çok tek halkalı 
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aromatik bileşiği yıkmaktadır. Streptomyces viridosporus dimerik lignin alt yapıdaki model 

bileşikleri oksidatif olarak parçalamaya muktedirdir. Bir aril eter dimeri karbon ve enerji 

kaynağı olarak kullanabilen Thermomonospora mesophila ve  Streptomyces budias 

monomerik ürünler meydana getirebilir. Her iki türde de hücre dışı peroksidaz ve katalaz 

aktiviteleri tespit edilmiştir [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Sülfone azo boyarmaddelerin peroksidaz katalizörlüğünde parçalanması için 

önerilen mekanizma. Parantez içinde gösterilen numaralar ile gösterilen bileşikjler 

bulunmamıştır, fakat onları varlıkları bulunan nihai ürünler için gerekli ara ürünler olarak 

düşünülmüştür. Köşeli parantezler içerisindeki numaralar ile gösterilen bileşikler reaksiyon 

karışımında bulunmuştur. 

 

Tekstil boyaları, 3,5-dimetil-4hidroksi-azobenzen-4’-sülfonik asit ve 3-metoksi-4-

hidroksiazobenzen-4-sülfonamid’in  P. Chrysosporium ve Streptomyces chromofuscus’dan 

elde edilen manganez peroksidaz ve ligninaz ile yıkım mekanizmaları şöyledir: Boyaların 

ilk oksidatif aktivitesinde, molekülleri suyun nükleofilik ataklarına karşı yaralı bir hale 

getiren katyonik türler oluşması ile sonuçlanır. İki tip hidrolitik kırılma gözlenmiştir. 

Asimetrik kırılmada kinon ve diazen türleri oluşur. Simetrik kırılmada ise kinon, 

monoimin ve nitroso türevleri oluşması ile sonuçlanır. Bu karasız ara ürünler daha ileri 

giderek redoks, oksidasyon, ve hidrolitik transformasyon meydana gelir [3]. 

 

Lignin peroksidaz ve lakkaz gibi fungal fenol oksidazlar fenolik azo boyaların azo 

bağlarını koparır ve moleküler azot açığa çıkar. Lakkaz su üreten bir fenol oksidazdır. 

Fenolik azo boyaların lignin peroksidaz ile oksidasyonu aktivitesine benzer bir mekanizma 

lakkaz ile bu boyaların yıkımı için de önerilmiştir. Önerilen mekanizmada lakkaz arka 

arkaya iki tane tek elektron oksidasyonu reaksiyonlarını katalizler. İlk olarak bir fenoksi 
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radikali meydana gelir ve son fenol halkasında bir karbon iyonu oluşur. Daha sonra suyun 

nükleofilik atağı ile bir diazin türevi ve bir kinon meydana gelir [11]. 

 

P. Chrysosporium kültürleri ile renk giderimi, birçok boya sonuna kadar mineralize 

olduğu için tek adımlı bir oksidasyon prosesi değildir. Lignin peroksidaz gibi peroksidazlar 

tarafından azo boya oksidasyonunun mekanizması muhtemelen azo bağının olduğu 

karbonda bir radikal oluşturmak için fenolik grubun oksidasyonu olayıdır. Sonra su bu 

fenolik karbona bağlanarak fenildiazin molekülü oluşturur. Fenildiazin azot oluşturarak bir 

tek elektron reaksiyonu ile indirgenebilir. Fenolik azo boyaların oksidasyonu için de 

benzer bir mekanizma önerilmiştir [8].         

 

Azo boyanın renginin giderilmesi oranı, kimyasal yapıdaki halkanın durumuna 

bağlı olduğu gibi veratril alkol (VA) konsantrasyonuna da bağlıdır [5]. VA, LiP 

çevriminde üçüncü bir substrat gibi davranarak azo boya oksidasyonunu teşvik eder [8]. 

Diğer taraftan, bir tiazin boya olan Azure B ile yapılan çalışmalarda, VA 

konsantrasyonunun artması ile renk gideriminin inhibe olduğu gösterilmiştir [2]. Azo 

boyanın yapısına bir guaikol (3-metoksi-4-hidroksifenil) veya siringyl (3,5-dimetoksi-4-

hidroksifenil) ünitesi sokulduğunda boyanın mineralizasyonu hızlanmaktadır [6]. Azo 

bağında para pozisyonunda bir hidroksil grubu olması LiP’lar ile renk gidermeyi daha 

başarılı yapmaktadır [7]. Fakat halen kimyasal yapı ve boya renk giderme arasında genel 

bir ilişki kurulması basit ve açık olmaktan uzaktır. Farklı kimyasal sınıflardaki bazı ticari 

boyaların P. Chrysosporium’un hücre dışı kültür sıvısı ile rengini gidermede, renk verici 

grup, bağlı gruplar ve bunların renk giderme oranı üzerindeki etkilerini karşılaştırmaya 

odaklanmış bir çalışmada şu bulgular elde edilmiştir: Renk verici grubu tiazin olan boyalar 

daha fazla metil grubuna sahip olduklarında, özellikle bu metil gruplar amino azotuna bağlı 

ise renkleri daha hızlı giderilir. En düşük renk giderme hızı iki nitro grubu içeren bir 

boyada gözlenmiştir. Böylece elektron veren gruplar renk giderme hızını arttırabilir; oysa 

elektron alan gruplar onu engelleyebilir. Bu açıdan, renk giderme hızı üzerine boyaların 

iyonik etkisi de karşılaştırılabilir. Boya molekülündeki pozitif ve negatif yükler, ister 

bölgesel, isterse genel olsun boya renk giderme hızı üzerinde bir etkiye sahip değil 

görünmektedir. Bundan dolayı kimyasal olarak benzer bir seri boya üzerinde odaklanan 

çalışmaların bile kimyasal yapının etkisini tarif eden basit ve açık bir model bulamamaları 

sürpriz değildir [6, 9]. Bazı yazarlar elektron dağılımı veya yük yoğunluğunu renk giderim 

hızlarındaki farklılıklarla ilişkilendirmişlerdir. Bütün gözlemler hep birlikte, kimyasal yapı 

ya da elektrik yükü değil fakat diğer bir özellik, örneğin boya kimyasal yapısı içerisindeki 

bütün etkileşimlerin sonucu olarak iyonizasyon potansiyelinin önemli bir parametre 

olabileceğini belirtmişlerdir [8]. 

 

Peroksidazlar ile DY 3’ün oksidasyonunda son ürün olarak 4-metil-1,2-

benzokinon, asetanilid ve DY 3’ün bir dimeri meydana gelir. NDY 3’ün oksidasyonunda 

ise son ürün olarak asetanild ve 1,2-naftolkinon meydana gelir. Bu sonuçlara göre azo boya 

yıkımı için şu mekanizma önerilmektedir: bir peroksidazın hidrojen peroksit ile 

oksitlenmiş formları, iki elektron ile azo bağı karbon yatağında yer alan bir karbon iyonu 

meydana getirmek üzere DY 3’ün veya analoglarının fenol halkasını oksitler. Bu karbon 

iyonuna su saldırır ve kararsız olan ara ürünler meydana gelir. Kararsız ara ürünler de 1,2-

naftakinon veya 4-metil-1,2-benzokinon ve 4-asetoamidofenildiazen oluşturur. Oksijen, 

hidrojen peroksit ile oksitlenmiş peroksidaz veya bir metal iyonu ile ve bir elektron ile bir 

fenildiazen radikali üretmek üzere fenildiazeni oksitler. Bu radikal homoloğu kırılır ve 4-



6 

asetamidofenil radikali ve moleküler azot oluşur. Bundan sonra 4-asetamidofenil radikali 

asetanild üretmek üzere çevreden bir hidrojen radikali alır. Sonuç olarak P. Chrysosporium  

tam kültürleri ile DY 3 yıkımında son ürün olarak asetanilid meydana gelir [6].      

    

 Fenolleri, fenoksi radikal oluşturarak diğer fenollere ve dimerlere çeviren HRP, LiP 

ve MnP hidrojen peroksit; lakkaz ise oksijen gerektirir [4].  

 

Lakkazlar mono ve polifenolik substratların ve aromatik aminlerin orto ve para 

pozisyonlarındaki hidroksil gruplarından bir hidrojen atomonun uzaklaştırılmasını, daha 

ileri depolimerizasyon, repolimerizasyon, demetilasyon ve kinon oluşumunu sağlama 

kapasitesine sahip olan serbest radikaller meydana getirmek için, bir elektron absorbsiyonu 

ile katalizler [1]. 

 

 Ligninin biyolojik dönüşümü, biyosferde meydana gelen karbon döngüsü 

proseslerinden en önemli olanlarından birisidir. Lignin yıkımının önemine rağmen yıkım 

mekanizması henüz tamamen tanımlanmamıştır. Literatürlere göre beyaz çürükçül fungus 

Trametes (Coriolus, Polyporus) versicolor, Phanerochaete chrysosporium ve Phlebia 

radiata en iyi lignin yıkan mikroorganizmalardır Onların enzim sistemleri lignin 

peroksidaz (LiP), mangeneze bağlı peroksidaz (MnP) veya lakkaz gibi enzimler 

biyodegradation prosesinin içinde yer alan ana biyokatalizörlerdir. Mantarlardan elde 

edilen lakkaz (benzen diol: oksijen oksidoredüktaz, EC 1.10.3.2) demetilasyon 

reaksiyonunu katalizler. bu reaksiyon polimer zincirinin biyodegradasyon prosesinin ilk ve 

önemli bir adımıdır. Daha sonra fenolik yapılardaki aromatik halkalar ve Cα-Cβ  bağları 

kırılarak lignin makromolekülü parçalanır.. [10]. 
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