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Uluslararası 
bir araştırma grubu, 
paketleme 
ve tekstil alanlarında 
en sık kullanılan 
polimer türlerinden 
biri olan 
polietilen tereftalatı (PET) 
biyolojik olarak 
parçalayabilen enzimin 
verimliliğini 
artırmayı başardı. 

Plastikleri 
Parçalayan 

Enzim

Y apay olarak üretilmek-
te olan polimerlerden 
(günlük hayatta ge-
nellikle plastik olarak 

biliriz) birçok alanda yararlanı-
yoruz. Hayatımızı kolaylaştıran 
bu malzemelerin doğada ken-
diliğinden yok olma süreleri çok 
uzun olduğundan çevre ve canlı-
lar üzerinde olumsuz etkileri var. 

Bilim insanları bu sorunların 
üstesinden gelebilmek için po-
limerlerin geri dönüşüm süreç-
lerini verimli hale getirmeyi ve 
doğada biyolojik olarak parça-
lanarak yok olmalarını sağla-
yacak yöntemler geliştirmeyi 
hedefliyor.
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2016’da sonuçları Science dergi-
sinde yayımlanan araştırmada 
Japon bilim insanları, PET şişele-
rin geri dönüştürüldüğü bir tesi-
sin bulunduğu alandan; üzerine 
toprak, atık su, çamur ya da katı 
birikintiler bulaşmış PET atık ör-
nekleri topladı. Araştırmacılar ör-
neklerin birinde PET malzemele-
rin morfolojisinde (yüzey şekille-
rinde) değişim olduğunu fark etti. 
Bu değişimin nedeninin Ideonella 
sakaiensis 201-F6 olarak isimlen-
dirilen bakteri türü olduğu ve 
bu bakterinin büyüme sürecinde 

karbon ve enerji ihtiyacını karşıla-
mak için PET’i kullandığı anlaşıl-
dı. Araştırmacılar Ideonella saka-
iensis 201-F6 bakterisinin ürettiği 
iki enzimin (PETaz ve MHETaz) 
PET’in biyolojik olarak parçalan-
masını sağladığını buldu. 

Polimerler, monomer olarak isim-
lendirilen küçük molekül birim-
lerinin birbirine bağlanmasıyla 
oluşan çok uzun moleküllerdir. 
PET’in üretiminde etilen glikol ve 
tereftalik asit olarak isimlendiri-
len iki tür monomer kullanılır.

Sonuçları PNAS dergisinde ya-
yımlanan araştırmada ise bilim 
insanları PET’in biyolojik olarak 
parçalanmasında anahtar rolü 
olan PETaz’ın üç boyutlu yapısı-
nın nasıl olduğunu belirledi. Araş-
tırmacılar aynı zamanda enzimin 
yapısal özelliklerinde bazı değişik-
likler yaparak PET’i biyolojik ola-
rak parçalama verimini artırmayı 
başardı. n
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