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Escherichia coliATCC 11105'İN BİR MUTANTINDAN ELDE EDİLEN SERBEST VE 
İMMOBİLİZE PENİSİLİN G ASİLAZ ENZİMİ İLE SEPHALOSPORİN G'NİN 
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Sephalosiporinler p-lactam grubu antibiyotiklerden olup fermentasyonla ya da penisilin
lerdeki beşli thiazolidin halkasının sephalosporinlerin altılı dihidrothiazin halkasına genişletilme
siyle kimyasal olarak üretilirler. Penisilin G'nin (Pen G) halka büyütülmesinden elde edilen sep- 
halosporin G (Cep G) yan zinciri olan fenil asetik asit (PAA) bir hidroiitik reaksiyonla molekül
den kopanhrsa oral sephalororinlerin üretilmesinde ana prekürsör olan sephalosporin çekirdeği 
7-amıno-3-deasetoksi sephaiosporanik asit (7-ADCA) elde edilir. Halka genişlemesine uğramış 
Pen G’nin penisilin G asilaz (PGA) ile deaçilasyonu hakkında çok az çalışma yapılmış olup 
yapılan yayınlar patent literatüründedir. Diğer taraftan Cep G'nin PGA ile enzimatik hidrolizi 
üzerinde detaylı bir kinetik inceleme literatürde görülmemiştir. Bu amaçla Cep G’nin PGA ile 
hidroliz reaksiyonunun kinetiği çalışılmıştır.

Serbest PGA’nın pH:8.0 ve 40°C da Cep G hidrolizi için Vm ve Km değerleri (spesifik 
aktivite: 25.0 U m g'1, protein konsantrasyonu: 0.4 mg mİ"1) 15.92 ± 0.08 U mg^min-1 ve 2.94 
± 0.03 mM Cep G olarak bulunmuştur. Cep G hidrolizinin optima! sıcaklık ve pH değerleri 
sırasıyla 55°C ve 8.0 dir. Oksiran akrilik küreciklere kovaîent olarak bağlanarak elde edilen 
immobilize enzimin (pH:8.0 ve 40°C da spesifik aktivite: 120 U mg*1 kum matriks, bağlı 
protein: 12.8 mg) Cep G hidroliz reaksiyonu için Km değeri 3.32 ± 0,06 mM Cep G olarak 
bulunmuştur. İmmobilize PGA en yüksek aktiviteyi pH; 8.0 ve 50°C da göstermiştir. 40°C ve 
pH: 8.0 de 1.0% (w/v) Cep G ile 7-ADCA'ya 40 dakikada %95 lik bir dönüşüm gözlenmiştir. 
Aşın Cep G, PAA ve 7-ADCA serbest ve immobilize PGA için sırasıyla unkompetitif, 
kompetitif ve non-kompetitif inhibitörler olarak bulunmuşlardır. İnhibisyon sabitleri pH:8.0 ve 
40°C da serbest PGA için sırasıyla 160.71 ± 0.45 mM Cep G, 32.65 ± 0.45 mM PAA, 35.00 ± 
1.68 mM 7-ADCA; immobilize PGA için sırasıyla 384.00 ± 1 ,59  mM Cep G, 10.11 ± 0.03 
mM PAA, 87.83 ± 1.57 mM 7-ADCA'dır. Cep G hidrolizinin aktivasyon eneıjisi serbest PGA 
için 7.83 ± 0.37 kcal m oH, immobilize PGA için ise 5.25 ± 0.32 kcal mol“1 olarak 
hesaplanmıştır. İmmobilize enzimin 40°C da 20 çevrimlik yinelenen kullanımında aktivite kaybı 
20% civarındadır.
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