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Bu çalışmada önceki bir çalışma ile aktivitesi belirlenen OBCC 5014 kodlu Trametes 

hirsuta izolatının ham kültür filtratı ile; malaşit yeşili, cibacron blue 3R, kristal viyole, 

amaranth, RBBR, remazol black boyar maddelerinin in vitro renk giderimi gerçekleştirilmiştir. 

Reaksiyon ortamında 4 saatin sonunda yapılan ölçümlerde renk giderimi sırasıyla % 65, 33, 30, 

5, 2 ve 2 olarak belirlenmiştir.  Ortama HBT mediatörünün ilavesiyle bu oranlar % 79, 96, 58, 

76, 75, 75’ e kadar yükseltilmiştir. Renk gideriminden sorumlu olan enzimin mangan 

peroksidaz olduğu ve pH 4.75 ve 50 oC koşullarında enzim aktivitesi ve renk gideriminin 

maksimum olduğu belirlenmiştir. Bu sıcaklık ve pH koşullarında enzimin kinetik parametreleri 

hesaplanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar, ölçek büyütme ile immersiyon tip reaktöre uygulanmıştır. Bu amaçla 

amonyum sülfat çöktürmesiyle konsantre edilen ham enzim çözeltisi sodyum alginat 

boncuklara immobilize edilmiştir. Çalışmada kullanılan boyar maddelerin eşit 

konsantrasyonları ile yapay atık boyar madde çözeltisi elde edilmiştir.  Oluşturulan yapay atık 

çözeltisi (3.5 L) reaktör içerisine aktarıldıktan sonra, immobilize konsantre boncuklar 100 cm3 

hacminde 1.5 mm çapında delikler barındıran 2 adet çelik kafese yerleştirilmiştir.  Zamanlayıcı 

pnömatik sisteme bağlı bir piston yardımıyla, immobilize enzim boncukları 0.25 batış/sn hızla 

yapay boyar madde çözeltisine daldırılmıştır. İmmersiyon tip reaktörde aynı enzim boncukları 

ile 24 saatlik 3 döngü biçiminde gerçekleştirilen çalışmalarda renk giderim kapasitesi döngüler 

için sırasıyla % 87.1, 74.5 ve 45.2 olarak belirlenmiş, yapay boyar madde karışımının 

toksisitesinde azalma meydana gelmiştir. 

Anahtar kelimeler: İmmersiyon reaktör, İmmobilizasyon, Mangan peroksidaz, Renk giderimi, 

Trametes hirsuta. 

Teşekkür: Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından 

desteklenmiştir. (Proje no: 201019039) 
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