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petrokimya atık suyunda antrasen’in biyodegradasyonu
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Amaç: Petkim petrokimya endüstrisi atıksuyunda bulunan antrasen parçalama yeteneğinde olan 

doğal bakterilerin seçilmesi, HPLC ile etkinliklerinin belirlenmesi. 

Gereçler ve Yöntemler: Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Biyolojik arıtım tesislerinden aktif 
çamur örnekleri alındıktan sonra 50 ml’lik steril Bushnell Hass Petroleum besiyerine 100 mg/L 
antrasen,olacak şekilde 25oC’de dört hafta inkübasyona bırakılmıştır. 

Poliaromatik hidrokarbon olan antrasende çözücü olarak aseton kullanılmıştır. Her hafta referans 
hidrokarbon içeren taze besiyerine pasajlama yapılarak organizmaların hidrokarbonu parçalaması 
hedeflenmiştir. İnkübasyon süresi sonunda HPLC ile biyodegradasyon çalışmalarına başlanmıştır. 
Biyodegradasyon çalışması için her bir erlenden belirlenen zaman aralıklarında örnekleme yapılarak 
HPLC ile analizi yapılmıştır.Daha sonra etkinliği belirlenen mikroorganizmanın DNA izolasyonu 
ve dizi analizi yapılmıştır.

Bulgular: Poliaromatik hidrokarbonların biyoparçalanması ile ilgili yapılan çalışmalara paralel 
olarak bizim denememizde de uzun bir biyoparçalanma süresi gözlenmiştir. Yaklaşık 1 ay boyunca 
yapılan HPLC analizleri sonucunda 20.günlerde antrasenin biyoparçalama etkinliği belirlenmiştir. 
Daha sonra mikroorganizmanın kültürel yöntemlerle özellikleri belirlenmiştir.

Sonuç: Çevreye zararlı bileşiklerin doğal yollarla giderilmesi alanında günümüzde birçok çalışma 
yapılmaktadır.Poliaromatik bir hidrokarbon olan antrasenin biyoparçalanmasında birçok farklı 
mikroorganizma iş görmekte ve biyoparçalanma süreside uzun zaman almaktadır.

 Atık su arıtma ünitesinden alınan örneklerden, antraseni biyodegredasyona uğratabilen 
mikroorganizmaların kültürel tekniklerle saflaştırılması yapılmış ve 2 farklı mikroorganizma 
saptanmıştır. Elde edilen farklı mikroorganizmaların HPLC ve spektrofotometrik analizlerle 
degredasyon etkinliklerinin belirlenmiş ve ANT2 izolatının 11.günde yaklaşık %50, 35 günün 
sonunda ise yaklaşık %90 oranında100 mg/L antraseni parçalandığı gözlenmiştir. Farklı ppm’lerde 
yapılan deneme sonucunda en iyi parçalanmanın 100 mg/L olduğu saptanmıştır. Biyoparçalanma 
etkinliği belirlenen ANT2 izolatının bazı morfolojik , kültürel ve biyokimyasal testlere ilavten 
DNA dizi analizi sonucunda “Pseudomonas fluorescens”olduğu belirlenmiştir.
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Teşekkür: SANTEZ -00639 STZ 2010-2 no’lu proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


