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B‹YOPLAST‹KLER
‘H›zla büyüyen insan populasyonu gezegenimizde büyük miktarlarda biriken ve bozunamayan at›klara neden olmakta. Biriken bu at›klar›n birçok canl›n›n yaﬂad›¤› alan› iﬂgal etmesi,
toksik etkiye sebep olmas›, çevreyi kirletmesi
ve benzeri etkilerinden dolay› biosferdeki (yaﬂam küredeki) yaﬂam ﬂartlar› dramatik bir ﬂekilde de¤iﬂmekte. Bu nedenle özellikle son y›llarda birçok ülke kullan›m alanlar› fazla olan ve
sonradan do¤ada at›k sorununa sebep olmayacak malzemelere karﬂ› yeni aray›ﬂlara girmiﬂ
durumda. Desteklenen birçok özel program ve
projeyle insan hayat›nda büyük yeri olan ve sonradan sorun teﬂkil etmeyecek malzemeler çeﬂitli organizmalar taraf›ndan sentezlenmekte veya
üretilmekte.
Fark›nda olal›m ya da olmayal›m plastikler
günlük yaﬂant›m›z›n vazgeçilmez birer ö¤esi.
Çevremize bakt›¤›m›zda içmek için ald›¤›m›z sular›n pet ﬂiﬂelerinden et ve benzeri ürünlerin
steril kalmas› için kullan›lan streç filmlere, her
gün karﬂ›s›na geçti¤imiz televizyon veya bilgisayar ekranlar›ndan göz sa¤l›¤›m›z için kulland›¤›m›z lenslere, milyonlarca litre suyun bas›nc›na
dayanabilen akvaryumlardan buz pateni pistlerinin alanlar›n› çevrelemede kullan›lan malzemelere kadar günlük hayatta kulland›¤›m›z ço¤u
nesne plastiklerden elde ediliyor. Bu vazgeçilmezli¤i onlara kazand›ran faktörlerse; üreticiye
sundu¤u dayan›kl›l›k, ucuzluk, kolay iﬂlenebilirlik, yal›tkanl›k, nakliyede rahatl›k ve geri kazan›m›n yan› s›ra tüketiciye sundu¤u çok yönlülük. Bu özelliklerinden dolay› plastikler, ka¤›t,
karton, cam, demir, pamuk, keten ve benzeri
hammaddelerden üretilen ürünlerin yerlerini alm›ﬂ durumda.
Plastik sözcü¤ü, ‘biçimlendirme’ anlam›ndaki Yunanca ‘plastikos’ sözcü¤ünden gelir. Plastik, kal›ba dökme ya da herhangi baﬂka bir teknikle kolayca biçimlendirilebilen çeﬂitli yapay
malzemelerin ortak ad›d›r. Bu tan›ma belli nem
koﬂullar›nda alç› ve kil, belli s›cakl›k koﬂullar›nda da ba¤a ve amber giriyor. Kauçuk ve benzer
di¤er do¤al ürünler yukar›da yap›lan plastik tan›m›na girmekle birlikte, modern plastik tan›m›n›n d›ﬂ›nda tutuluyorlar. Modern tan›m›yla plastikler, moleküler a¤›rl›klar› 50.000 –
1.000.000 Da (dalton) aras›nda de¤iﬂen yüksek molekül a¤›rl›kl› organik moleküller. Plastikler, temel olarak 3 gruba ayr›l›rlar. Bunlar;
do¤al plastikler, yar› sentetik plastikler ve kimyasal yolla elde edilmiﬂ zincirleri içeren tam
sentetik plastikler. Plastikler, eritilip tekrar ﬂekil verilebilme özelliklerine göre termosetler ve
termoplastikler olarak 2 gruba ayr›l›rlar. Termosetler polimer zincirleri aras›nda çapraz ba¤lara sahip olmalar›ndan dolay› her s›cakl›kta kat› olarak bulunurlar. Termoplastikler polimer
zincirleri aras›nda çapraz ba¤lara sahip olmad›klar›ndan birbiri ard› yap›lan ›s›tma ve so¤utma iﬂlemleriyle istenilen ﬂekle sokulabilirler.
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Plastik sanayi yeni geliﬂen bir sanayi de¤il.
‹nsano¤lu bu molekülün fark›na ilk olarak 17.
yüzy›lda vard›. Bu tarihte ‹ngiliz John Osborne
do¤al bir plastik olan boynuzu ›s›t›p kal›plaﬂt›rd›. 19. yüzy›la geldi¤imiz zaman boynuz endüstrisinin orta s›n›f insanlar taraf›ndan keﬂfedilip
h›zla geliﬂti¤ini görüyoruz. 1847’de tropikal
a¤açlardan elde edilen kauçuk ve Gutta percha
ola¤anüstü ilgi gördü. Gutta percha, 1850’li y›llarda telgraf tellerinin kaplanarak korunmas›
amac›yla kullan›ld›. ‹nsan yap›m› ilk plastik
1862 y›l›nda Alexander Parkes taraf›ndan pamuk art›klar›n›n nitrik asitle muamelesi sonucu
bulundu ve kolayca ﬂekillendirilebilen bu plasti¤e Parkesin ad› verildi. Parkesin kullan›larak
tak›lar, b›çak saplar›, kutular ve daha birçok
ürün üretildi. 1870 y›l›nda John Wesley Hyatt,
ticari bak›mdan ilk baﬂar›l› plastik olan ve bilardo toplar›, foto¤raf filmi gibi birçok üründe kullan›lan Seluloidi üretti. Seluloid filmin geliﬂtirilmesiyle nesnelerin gerçek zamanl› hareketini
yakalamak mümkün olmuﬂtur. 1907 y›l›na ge-

ﬁekil-1. Tek hücrelilerdeki PHB granülü

lindi¤inde Belçikal› bir kimyager olan Leo Baekeland tümüyle sentetik olan ilk plasti¤i üretti. 1922 y›l›nda Hermann Staudinger, kauçukla
çal›ﬂmalar yaparken plastiklerin binlerce molekülün birleﬂmesi ile elde edilen zincirlerden
oluﬂtu¤unu ortaya ç›kard›. Hermann’›n bu buluﬂu bize plastiklerin birbirine eklenme özelli¤i
gösteren moleküllerin, bir düzen içerisinde s›ralanarak eklenmesi ile oluﬂturulan organik kimyasal maddelerden yani polimerlerden meydana
geldi¤i fikrini verdi. Bu buluﬂ, plastik endüstrisinin yönünü de¤iﬂtirdi ve birçok yeni plastik
üretiminin önünü açt›. Yapay ilk lif olan naylon,
1920’lerde keﬂfedilmiﬂ olmas›na ra¤men önemi 1940’lara kadar fark edilememiﬂtir. II. Dünya Savaﬂ› plastik endüstrisinin geliﬂmesinde büyük rol oynad› ve bu dönemde uzun lifler haline getirilebilen naylon, paraﬂüt üretiminden döﬂeme sektörüne kadar birçok alanda kullan›ld›.
Müzik endüstrisinin kaset ve CD üretimine geçmedi¤i y›llarda, kay›tlar›n depoland›¤› plaklar›n
üretiminde kullan›lan polivinil klorür üretimine
1950’lerde baﬂland› ve bu madde plak sanayi
taraf›ndan büyük ilgi gördü. Plastiklerin otomotiv sektörüne girmesi 1956 y›l›na rastlar. Bu tarihte Citroen DS modelinin tavan›, cam elyaf ile

güçlendirilmiﬂ doymam›ﬂ polyesterden üretildi.
Bu tarihten sonra birçok plastik otomotiv sanayisinde boy gösteren popüler bir ürün oldu.
Özellikle II. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda metallerin savaﬂ malzemesi olarak kullan›lmas›, birçok
endüstride hammadde ihtiyac›n› ortaya ç›kard›
ve o tarihlerde bu boﬂlu¤u plastikler doldurdu.
O günden bu güne plastik endüstrisi h›zl› bir
büyüme gösterdi. Plastiklerin kömür ve selüloz
gibi do¤al kaynaklardan üretilmelerinin yan›nda, as›l plastik hammaddesi petrol. Bu nedenledir ki, günümüzde plastik endüstrisi petrokimya sanayisinin bir alt sektörü olarak ele al›n›r.
Özellikle son y›llarda plastik ürünlerin kullan›ld›ktan sonra at›lmalar›, çevre kirlili¤i aç›ndan
büyük sorunlardan biri haline geldi. Her y›l on
binlerce ton plastik çevreye at›l›r ve at›lan bu
plastikler do¤ada birikir. Plastiklerin do¤ada
parçalanma sürelerinin uzun y›llar almas› (Baz›
plastiklerin do¤ada 700 y›l bozunmadan kalabildi¤i rapor ediliyor) ve toksik madde birikimine neden olmalar›, plastiklerin büyük bir k›sm›n›n üretiminde tükenebilir bir kaynak olan petrolün kullan›m›, araﬂt›rmac›lar› ve mühendisleri
yeni kaynaklar aramaya yöneltti. 1970’li y›llardaki petrol krizi sonucu petrol fiyatlar›nda görülen art›ﬂ petrol kökenli plastiklere alternatif
aranmas› gereklili¤ini daha da art›rd› ve 1976
y›l›nda bakterilerin fermentasyonu ile üretilen
bakteriyal kökenli plastiklerle (PHB) ilgili araﬂt›rmalar baﬂlad›.
Petrol kaynakl› plastiklerin neden oldu¤u
çevre kirlili¤ine alternatif olarak görülen biyoplastikler veya mikrobiyal plastikler (poli-B-hidroksialkanatlar-PHA), normal plastik özelli¤i
gösteren mikrobiyal kaynakl› polimerler. Çeﬂitli
tipleri bulunan PHA’lar aktif mikrobiyal polyesterler. PHA’lar›n en yayg›n ve kapsaml› çal›ﬂ›lan
tipiyse poli-B-hidroksibütiratlar (PHB). Mikrobiyal kaynakl› plastiklere ilginin do¤mas›na neden olan PHA olarak bu s›n›f gösterilir. PHB’ ye
ilk kez 1920’li y›llarda Bacillus Megaterium
bakterisinde rastlan›ld›. Sonraki 30 y›l içinde
PHB’ ye olan ilgi artm›ﬂ ve 1958’de Macrea ve
Wilkinson Bacillus içindeki PHB’ nin sentez ve
parçalanma mekanizmalar›n› araﬂt›rm›ﬂlard›r.
Yap›lan birçok araﬂt›rma, biyoparçalanabilir ve
termoplastik bir madde olan PHB’nin petrokimyasal plastiklerin yerini almas› içindi. Bu çal›ﬂmalar sonucu 1960’l› y›llarda biyoplastiklerin
ilk ticari üretimi, 1970’li y›llarda da ilk endüstriyel üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu y›llarda ‹ngiliz Imperial Kimya Endüstrisi birçok bakteri
türünü PHB üreticisi olarak incelemiﬂ ve hücre
kuru a¤›rl›¤›n›n %90’n›nda PHB biriktiren Alcaligenes eutrophus bakteri türünü kullanmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Sonraki y›llarda PHB’nin farkl› bakteri türlerindeki fiziksel-kimyasal özellikleri,
moleküler a¤›rl›¤›, metabolizmas›, iç ve d›ﬂ parçalanma özellikleri incelendi ve endüstri için en
uygun olan türler bulunmaya çal›ﬂ›ld›.
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PHB’ler prokaryotlarda (tek hücrelilerde)
hücre içi depo maddesi olarak sentezlenip biriktirilirler. Bu moleküller zarla çevrili hücre içi
depo maddesi olup, tekrarlanan ve hidrofobik
(suyu sevmeyen) birimlerden oluﬂan polimerlerdir. PHB granülleri (ﬂekil-1) hücrede çaplar›
100-800 nm aras›nda de¤iﬂen genellikle küre
ﬂeklindeki yap›lard›r ve ancak faz kontrast veya
elektron mikroskobu (EM) kullan›ld›¤›nda görülebilirler. Bu granüller 2-4 nm kal›nl›¤›nda bir
zarla çevrilidirler ve granüllerin %98’i PHB,
%2’si ise proteinlerdir.
PHB’in UV ›ﬂ›nlar›na dirençli oluﬂu fiziksel
parçalanmaya, su ve havaya geçirgen olmay›ﬂ›
da hidrolitik parçalanmaya (suyla parçalanma)
direnç sa¤lad›¤›ndan bu polimerin kullan›m alan›n› geniﬂletmekte. PHB’in kullan›m alanlar›n›n
bu kadar çok olmas›nda, bu polimerin biyolojik
parçalanabilirli¤i, biyolojik uyum yetene¤i ve
toksik olmay›ﬂ› da etkili.
PHB’in biyolojik parçalanabilirli¤i özellikle
bir kez kullan›l›p at›lan maddelerin üretiminde
büyük kolayl›k sa¤lar. Bunun yan› s›ra PHB’in
bir baﬂka önemli özelli¤i do¤ada ve insan vücudunda toksik ürünler meydana getirmeden parçalanabilmesi. PHB, aerobik (oksijenli) ortamda
parçaland›¤›nda parçalanma ürünleri su ve karbondioksit, anaerobik (oksijensiz) ortamdaki
parçalanma ürünüyse metan.
PHB’in do¤ada parçalanmas› birkaç aydan
birkaç y›la kadar uzayabilir. Bu uzunluk polimerin içindeki katk› maddesiyle do¤ru orant›l›.
PHB’nin do¤adaki bu parçalanmas›nda birçok
faktör rol oynar. Bunlar; mikroorganizmalar ve
yüksek yap›l› organizmalar gibi biyolojik faktörler, hidroliz (su ile parçalanma) ve oksidasyon
(elektronlar›n bir atom ya da molekülden ayr›lmas›) gibi kimyasal faktörler ve güneﬂ ›ﬂ›¤›, ›slanma, mekanik aﬂ›nma gibi fiziksel faktörler.
PHB’lerin parçalanmas›nda do¤ada birçok
mikroorganizma görev al›r. Bu tip canl›lar bakteri, fungus (mantar), alg veya küf gibi mikroorganizmalar olabilir ve toprak, batakl›k, göl ve
deniz sular›, hava gibi aerobik ve anaerobik ortamlarda bulunabilirler. PHB’yi parçalayabilen
canl›larda PHB depolimeraz enzimi bulunur ve
bu enzimler PHA veya PHB’leri küçük yap› birimlerine parçalayabilirler. Bu parçalanma olay›
canl›lar›n bu enzimi yap›lar›nda bulundurmalar›n›n yan› s›ra; parçalanacak maddenin biyoparçalanma oran›na, kal›nl›¤›na, yüzey özelliklerine, ortamdaki ›s›ya ve mikrobiyal yo¤unlu¤a da
ba¤l›.
PHB’nin bir di¤er önemli özelli¤i, yenilenebilen kaynaklara dayal› üretilebilmesi. Bu molekülün fermentatif olarak üretimi, ﬂekerler ve
ya¤ asitleri gibi ürünlerin karbon ve enerji kayna¤› olarak kullan›labilmesine ba¤l›. Bilinen bir
gerçek var ki; glukoz, sukroz gibi ﬂekerlerle
ya¤ asitleri tar›msal kaynakl› ürünler. Bu ürünler bitkilerde karbondioksit ve sudan meydana
gelirler. Bu ürünlerin PHB’ye çevriminden sonra, y›k›m ürünleri de yine karbondioksit ve su
olacakt›r. Sonuçta PHB’ler yenilenebilen bir
özellik göstermekte ve azalmakta olan fosil kay-

Mikroorgamizma
Bacillus megaterium QMB1551
Methylobacterium rhodesianum
MB 1267
Pseudomonas aeruginosa
P. oleovorans
Klebsiella aerogenes recombinants
P. putida

Biyoplastik
tipi
PHB
PHB

Karbon
kayna¤›
Glukoz
Fruktoz/Metanol

Biyoplastik
‹çeri¤i (%w/n)
%20
%30

PHA
PHB
PHB
PHA

Öforbiya/Hint Ya¤›
Glukonat/Oktanat
Melas
Oleik asit

%20-30
%50-68
%65
%19

Tablo-1. Çeﬂitli mikroorganizmalardaki biyoplastik üretimi

naklardan elde edilen plastiklere karﬂ› üretilmesi ve kullan›lmas› daha mant›kl› bir ürün olarak
karﬂ›m›za ç›kmakta.
PHB, kolay ﬂekil alma ve parçalanabilme
özellikleri nedeniyle en çok paketleme endüstrisinde kullan›l›yor. Üretilen paket filmleri, mükemmel denebilecek bir gaz bariyeri özelli¤i
gösteriyor. Sahip oldu¤u bu gaz bariyer özelli¤iyle düﬂük oksijen geçirgenli¤i sa¤layan PHB
filmleri, paketleme endüstrisinde s›kl›kla tercih
ediliyor.
Tar›mda da son y›llarda bakteri kaynakl› polimerler kullan›lmaya baﬂland›. Bu polimerler
özellikle toprakta parçalanma gerektiren uygulamalar için çok uygun. Buna benzer uygulamalar
ekin sulamas›nda kullan›lan PHA’ dan yap›lm›ﬂ
oluklarda görülüyor. Böyle bir durumda hasat
mevsiminin sonunda bunlar›n tarladan toplanmas›na gerek kalmayacak. Ayr›ca, bu tip plastikler
tohum kapsüllendirilmesinde, fide taﬂ›mac›l›¤› s›ras›nda örneklerin korunmas›nda, gübre ya da
pestisitlerin kontrollü sal›n›m›nda plastik k›l›flar
olarak kullan›labilir. Örne¤in; k›ﬂ mevsiminde
bu¤day› topraktaki bir zararl›dan korumak için,
bu zararl›ya karﬂ› üretilen bir insektisit PHB granülü içinde sonbaharda bu¤dayla birlikte topra¤a verilir. Belli bir zaman periyodundan sonra
bu biyoplastik toprakta parçalanacak ve içinde
taﬂ›d›¤› insektisitle k›ﬂ mevsiminde aktif olan zararl›y› zarars›z hale getirecek.
PHB ve onun kopolimerlerinin çeﬂitli alanlarda birçok kullan›m› olmas›n›n yan›nda en ilginç uygulamalara t›pta, eczac›l›kta ve medikal
endüstrisinde rastlan›yor. Biyouyumlu PHB monomerleri insan vücudunda do¤al bir metabolit
olmas› nedeniyle, polimer vücutta sadece çok
hafif bir immünolojik cevap oluﬂmas›na neden
olur. Bu özelli¤inden dolay› son y›llarda yap›lan
araﬂt›rmalarda PHB, ilaçlar›n kontrollü sal›n›m›nda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ bulunuyor. Bunun yan› s›ra, insan vücudunun PHB yi parçalayan PHB depolimeraz enzimini içermemesinden
dolay› PHB’ler, cerrahi dikiﬂler, i¤neler, protezler ve yapay kan damarlar› gibi cerrahi malzemelerin yap›m›nda kullan›lmakta. PHB’ nin hastanelerde cerrahi sarg›lar ve eldivenler için ya¤lay›c› madde olarak veya ince toz formunda kullan›m› da ilginç. PHB teknolojisinin yeni kullan›m alanlar›nda biri de, su geçirmez bir tüp formunda düzenlenen çok ince fibrillerden meydana gelen kan damar› veya vasküler aﬂ› ﬂeklinde
kullan›m›. Bu ﬂekilde kullan›lan aﬂ›lar, vücut
içinde geliﬂen yeni dokular için geçici bir yap›
iskelesi olarak rol alabilir ve sonuçta do¤al do-

kular taraf›ndan tamamen eski haline gelebilirler. Böylece vücudun do¤rudan tepkisini alan
sentetik damarlardaki engelleme ve p›ht› oluﬂum problemleri tamamen yok olur.
Tüm mikroorganizmalar gibi biyoplastik
üretiminden sorumlu mikroorganizmalar da
üremek için substrat ad› verilen besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Mikrobiyal kaynakl› ürünlerin üretiminde mikroorganizmalar için kullan›lan substratlar bazen üretimi s›n›rlay›c› faktörlerden biri haline gelebilirler. Buna örnek olarak PHB oluﬂumu verilebilir. PHB oluﬂumunda
mikroorganizma için kullan›lan glukoz, sukroz
gibi ﬂekerler maliyeti yükseltti¤inden üretilen
PHB’ nin fiyat› da oldukça yüksek olmakta. Bu
yüksek maliyeti düﬂürmek için bilimadamlar› ve
mühendisler, genetik materyali de¤iﬂtirilmiﬂ
türlerin üzerinde çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra, mikroorganizmalar için farkl› ve ucuz kaynaklar›
kullanarak yüksek düzeyde PHB verimi sa¤layan türler üzerinde çal›ﬂmalar yap›yorlar.
Düﬂük maliyetli PHA veya PHB üretmek için
melas, ksiloz, arpa at›k suyu, soya at›k suyu veya peynir alt› suyunun kullan›m› bilim adamlar›
taraf›ndan araﬂt›r›l›yor. Melas, mikroorganizmalar için karbon kayna¤› olmas›n›n yan› s›ra, içerdi¤i vitamin ve minerallerle büyüme faktörü
olarak da rol oynamakta. Örne¤in, ﬂeker pancar› melas› gibi bir karbon kayna¤›nda Azotobacter vinelandii UWD’nin yüksek PHB verimine
sahip oldu¤u görülmüﬂ bulunuyor. ‹yi bir polimer üreticisi olarak bilinen Azotobacter vinelandii UWD, belirtilen ﬂeker pancar› melas›nda
üretildi¤inde, glukozla üretilen PHB’ nin maliyetinin üçte birine mal oldu¤u görüldü. Bir baﬂka örnek peynir alt› sular› için veriliyor. Rekombinant (genetik materyali de¤iﬂtirilmiﬂ) E. coli
bakterisi kullan›larak peynir alt› sulu ortamda
yüksek verimde PHB üretildi¤i belirlendi.
Biyoteknolojide dikkat edilen husus yüksek
verim ve düﬂük maliyettir. Bu nedenle biyoplastik üretiminde bilim insanlar› yüksek verimde
PHA/PHB üreten mikroorganizmalar›n yan›nda
bu canl›lar›n üretiminde kullan›lacak ucuz besin
kaynaklar›n› da araﬂt›r›yorlar. Yap›lan birkaç çal›ﬂma Tablo-1’de görünüyor.
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