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ENANTİYOMERİK SAFLIKTA BENZOİN ÜRETİMİ 

 
Rahime SONGÜR 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU 

 
Bu çalışmada farmasötik önemi bulunan α-hidroksi ketonlardan biri olup birçok değerli ilaç etken 
maddesinin çıkış bileşeni olan optikçe saf benzoinin rasemik benzoin asetattan Rhizopus oryzae 
mikroorganizması ile hidroliz tepkimesi sonucu üretimi amaçlanmıştır. 
 
Substrat olarak kullanılan rasemik benzoin asetat kimyasal olarak sentezlenmiştir. Lipaz kaynağı 
olarak Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması kullanılmıştır. Tepkimeler sıcaklık ve 
karıştırma hızı kontrollü orbital çalkalayıcılarda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ürünler HPLC’de 
Chiralcel OB kolonu kullanılarak analizlenmiştir. 
 
Çalışmalar sırasında öncelikle enzim kaynağı olan mikroorganizmanın ortamda homojen bir şekilde 
bulunması için parçalama türünün etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 20 kHz frekansta ses ötesi dalga 
ve mekanik parçalama yöntemleri uygulanmış ve en iyi sonuç mikroorganizmaya 20 kHz 
frekansında ses ötesi dalga uygulandığında 5. günde yaklaşık %100 dönüşüm ve %77 ee olarak 
bulunmuştur. Daha sonra, önemli bir parametre olan üreme ortamının başlangıç pH’ının etkisi (pH 4, 
5, 6, 6.5) 20 kHz frekansta ses ötesi dalga uygulanmış mikroorganizmalarla araştırılmış ve en yüksek 
ee(P) değeri %89 olarak pH 5’te 6. günde yaklaşık %100 dönüşümde bulunmuştur. Ayrıca ses ötesi 
dalga uygulanmadan üreme ortamının başlangıç pH’ının (pH 4, 5, 6, 7) etkisi de araştırılmış ve en 
yüksek ee(P) değeri pH 5’te 4. günde %77 olarak bulunmuştur. Ses ötesi dalganın tepkimeye etkisi 
incelendiğinde enantiyoseçimliliği artırdığı saptanmıştır. Mikroorganizmanın liyofilizasyonunun 
etkisi araştırılmış ve enantiyoseçimliliğe önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Farklı 
mikroorganizma derişimlerinin (40, 20, 13, 3 g/L) etkisi incelenmiştir. En yüksek enantiyomerik 
aşırılık değerleri 3. günde yaklaşık % 100 dönüşümde deneydeki en yüksek mikroorganizma 
derişimi olan 40 g/L ve daha seyreltik 13 g/L ile sırasıyla %70 ve %71 olarak elde edilmiştir. 
Optikçe saf benzoin üretimine substrat derişiminin etkisi (5, 10, 20, 50 mM) incelenmiş ve farklı 
substrat derişimlerinde %ee değerlerinin zamanla değişiminin birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. 
 
Yapılan çalışmalar sırasında; mikroorganizma ile gerçekleştirilen tepkimelerde sadece kinetik 
rezolüsyon değil, bunun yanında rasemizasyon tepkimesinin de gerçekleştiği görülmüştür. 
Rasemizasyon tepkimesinin varlığını kanıtlamak amacıyla rasemik benzoinin derasemizasyonu 
incelenmiş ee(P) değeri 5. günde %62 olarak bulunmuştur. Rasemizasyon mekanizmasını araştırmak 
amacıyla ortamdaki ve hücre içindeki alkol dehidrojenaz (ADH) enzim aktiviteleri belirlenmiş ve 
rasemizasyonun rasemaz enzimi katalizörlüğünde rasemizasyonun yanında ADH enzimi 
katalizörlüğünde yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri ile gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. 
Böylece rasemik benzoin asetattan optikçe saf benzoin üretim mekanizması açıklanmıştır. Tüm 
tepkimeler sonucunda (S)-benzoin elde edilmiştir.  
 
Eylül 2009, 119 sayfa 
Anahtar Kelimeler: Benzoin, rasemik benzoin asetat, enantiyomerik aşırılık, hidroliz, mikrobiyal, 
Rhizopus oryzae, α-hidroksi keton, rasemizasyon 
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Master Thesis 
 

PRODUCTION OF ENANTIOMERICALLY PURE BENZOIN WITH MICROBIAL 
HYDROLYSIS REACTION OF RACEMIC BENZOIN ACETATE 

 
Rahime SONGÜR 

 
Ankara University 

Graduate School of  Natural and Applied Sciences  
Department of Chemical Engineering  

  
Supervisor: Prof. Dr. Ülkü MEHMETOĞLU 

 
 
In this study, the production of optically pure benzoin with microbial hydrolysis reaction of racemic 
benzoin acetate catalysed by Rhizopus oryzae was aimed. Benzoin is one of the pharmacologically 
important α-hydroxy ketones and it is a important structucal unit in many drugs.  
 
The substrate,  rasemic benzoin acetate was synthesized chemically. The fungus Rhizopus oryzae 
(CBS 111718) was used as the lipase source. The reactions were carried out on temperature and 
agitation rate controlled orbital shaker. The samples were analysed by HPLC using Chiralcel OB 
column. 
 
During the studies, firstly the effects of homogenization methods were investigated to obtain 
homogenized cells in the medium. For this reason, ultrasonic (20 kHz) and mechanic 
homogenization methods were applied separately and the best result was obtained with 20 kHz 
ultrasonic homogenization in 5 days as 77% ee at about 100% conversion. Then, an important 
parameter, the effect of initial pH value of growing medium (pH 4, 5, 6, 6.5) was investigated with 
the cells which were homogenized by using 20 kHz ultrasonic homogenizer. The highest ee% was 
obtained at pH 5, as 89% ee and about 100% conversion in 6 days. Also, the effect of initial pH 
value of growing medium (pH 4, 5, 6, 7) was investigated with the cells which were not 
homogenized. The highest ee% was obtained at pH 5 as 77% ee in 4 days. When the effect of 
ultrasound was investigated, it was determined that ee% values were increased by ultrasonic 
homogenization. It was investigated the effect of lyophilization and it was observed that ee% was 
not effect by using lyophilized cells. The effect of microorganism concentration (40, 20, 13, 3 g/L)  
in the reaction medium was investigated. The highest value of ee% was obtained 70% and 71% with 
40 g/L and 13 g/L microorganism concentrations respectively (3 days). The effect of substrate 
concentration (5, 10, 20, 50 mM) was investigated and it was observed that using different substrate 
concentration did not effect ee% values so much. 
 
During the study, it was observed that not only kinetic resolution but also racemization reaction was 
performed in this process. In order to demonstrate the presence of racemization reaction, 
deracemization of racemic benzoin was investigated, 62% ee was obtained in 5 days. In order to 
clarify the mechanism of deracemization process, ADH activity was investigated inside the cell and 
medium. It was determined that racemization was carried out by both racemase enzymes catalyzed 
racemization reaction and ADH catalyzed oxidation/reduction reactions. So, the mechanism of 
optically pure benzoin production was clarified. (S)-benzoin was obtained in all reactions. 
 
September 2009, 119 pages 
 
Key Words: Benzoin, racemic benzoin acetate, enantiomeric excess, hydrolysis, microbial, 
Rhizopus oryzae, α-hydroxy ketone, racemization 
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1. GİRİŞ 

                                                                                                                                                                 

Bir kiral bileşiğin enantiyomerlerinden eşit miktarda içeren karışıma ‘rasemik karışım’ 

denir ve ilaç endüstrisi için önemli kiral bileşikler kimyasal yöntemlerle 

sentezlendiğinde genellikle rasemik karışım şeklindedir. Birçok fiziksel ve kimyasal 

özellik her iki enantiyomer için de aynıdır. Ancak üç boyutlu uzayda atomların 

düzenlenmesine bağlı olarak farklı biyolojik aktivite gösterirler (Tüzün 1994).  

    

Birçok ilaç, farmasötik ve tat bileşenleri her bir enantiyomerin farklı biyolojik 

aktiviteye sahip olduğu kiral moleküllerdir (Olceroglu et al. 2006). Genel olarak kiral 

bileşiklerin sadece bir enantiyomeri istenen biyolojik aktiviteye sahiptir. Diğer 

enantiyomer ise bir biyolojik aktivite göstermez ve safsızlık olarak nitelendirilir, yan ve 

toksik etki gösterebilir ya da diğer enantiyomerin etkisini azaltacak yönde çalışabilir 

(Maier et al. 2001, Çelebi et al. 2006). Bu yüzden tek enantiyomer formunda kiral 

ürünlerin üretimi önemli bir konudur.  

 

İlaç endüstrisinde enantiyomerik olarak saf bileşiklerin istenmesi sebebiyle tüm hücre 

(whole cell) ya da enzimler kullanılarak gerçekleştirilen biyotransformasyon 

reaksiyonlarına ilgi artmıştır. Biyokatalizörlerin kullanılmasının avantajları; yüksek 

derecede bölgesel ve stereoseçimlilikleri, çok yönlülükleri ve ılımlı reaksiyon 

koşullarında yüksek reaksiyon hızlarına sahip olmalarıdır. Bundan başka, tutuklanmış 

mikrobiyal hücreler ya da enzimler bir biyoproses prosesi boyunca tekrar tekrar 

kullanılabilme avantajına sahiptirler. (Ward et al. 2000).  

 

Rasemik karışımların rezolüsyonu yoluyla enantiyomerik olarak saf bileşiklerin sentezi 

için lipaz tipi enzimler yaygın olarak kullanılmaktadır. Organik ortamdaki yüksek 

stereoseçimlilikleri ve düşük maliyetleri lipazları enantiyoseçimli rezolüsyon için 

yararlı katalizörler yapmaktadır (Demir et al. 2006). Lipazlar; kiraldirler ve rasemik 

karışımların iki enantiyomeri arasında seçim yapma özelliğine sahiptirler. 

Mikroorganizmalar arasında küfler genellikle iyi lipaz kaynakları olarak tanımlanırlar. 
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Rasemik karışımlardan optikçe aktif bileşik elde etmek için en yaygın enzimatik 

yaklaşım kinetik rezolüsyondur. Fakat bu yöntemin verimin en yüksek %50 olması ve 

kalan substratın üründen ayrılmasının güç olması gibi özellikleri pratik uygulamalarda 

özellikle endüstriyel boyutta dezavantaj oluşturmaktadır. Rasemik karışımdan tek bir 

enantiyomerik ürünün teorik olarak %100 verimle elde edilmesi için farklı biyokatalitik 

yöntemler geliştirilmiştir. Son yıllarda derasemizasyon prosesleri üzerine çalışmalar 

yapılmaktadır. Rasemattan tek bir izomerin yüksek verimle elde edilme yöntemi olan 

derasemizasyon kimyasal veya biyokatalitik rasemizasyon ile enantiyoseçimli katalitik 

dönüşümü kapsamaktadır (Schnell et al. 2003).  

 

Enantiyomerik olarak saf α-hidroksi ketonlar, sahip oldukları önemli fonksiyonel 

gruplar nedeniyle asimetrik sentezin vazgeçilmez yapı taşlarıdır ve biyolojik olarak 

etkin çeşitli moleküllerin asimetrik sentezinde başlangıç maddeleridir. Endüstriyel 

açıdan önemli ilaçların ve doğal ürünlerin sentezinde kullanılan kiral alkollerin 

üretiminde kullanılırlar. Aerolik asit antibiyotiklerin, anti-depresyon, anti-bakteriyel, 

anti-virütik, potasyum kanal açıcıları ve çeşitli kalp ilaçlarının sentezlenmesi için 

önemli yapı taşlarıdır (Kösali 2005). Optikçe aktif α-hidroksi ketonlar biyokatalitik 

olarak; α-diketonların indirgenmesi, derasemizasyon yöntemi, rasemik α-hidroksi ve 

asetoksi ketonların kinetik rezolüsyonu yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir (Adam 

et al. 1996, Demir et al. 2002). Kiral α-hidroksi ketonlar farmakoloji ve kimya 

endüstrilerinde çok yönlü yapı taşlarıdır (Ward et al. 2000). Bir kiral α-hidroksi keton 

olan benzoin kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç ara ürünüdür (Olceroglu et al. 2006).  

 

Bu çalışmada rasemik benzoin asetattan Rhizopus oryzae mikroorganizması ile hidroliz 

tepkimesi sonucu, farmasötik önemi bulunan α-hidroksi ketonlardan biri olup birçok 

değerli ilaç etken maddesinin çıkış bileşeni olan optikçe saf benzoinin üretimi 

amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar sırasında; mikrobiyal olarak gerçekleştirilen 

tepkimelerde sadece kinetik rezolüsyon değil, bunun yanında mikroorganizmada 

bulunan diğer enzimler katalizörlüğünde rasemizasyon tepkimesinin de gerçekleştiği 

görülmüştür. Gerçekleşen derasemizasyon prosesinin mekanizmasını aydınlatmak 

amacıyla da çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 

 



 3

2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Stereokimyasal Kavramlar 

 

Stereokimya, atomların ve moleküllerin üç boyutlu düzenlenmeleri ile ilgili 

çalışmalardır. 

 

2.1.1 Kiralite 

 

Ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesneye kiraldir denir. Kiral sözcüğü 

Yunanca’da el anlamındaki cheiros kelimesinden gelmektedir. Ayna görüntüsü ile üst 

üste çakışan nesne kiral olmayıp buna akiraldir denir. Örneğin, 

bromokloroflorometanda bir karbon atomuna bağlı dört farklı atom olup bu molekül 

kiral bir moleküldür. Bu molekülün iki ayna görüntüsü üst üste çakışmaz (Şekil 2.1). 

Aminoasitler, nükleik asitler, enzimler ve karbon nanotüpler de kiral moleküllerdir. 

Şekil 2.2’de genel bir aminoasit molekülünün iki enantiyomeri görülmektedir. 

 

Genel olarak dört farklı atom ya da grubun bağlı olduğu karbon içeren moleküller kiral 

moleküller olarak adlandırılırlar ve bu karbon merkezi de stereojenik merkez olarak 

tanımlanır (Atkins and Carey 2003). 

 

 
Şekil 2.1 Kiral bir molekül olan ‘Bromokloroflorometan’ın ayna görüntüsü  

 

ayna 
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Şekil 2.2 Genel bir aminoasit molekülünün iki enantiyomeri 

 

2.1.2 Stereoizomerler 

 

İzomerler, aynı molekül formülüne sahip ancak farklı olan bileşiklerdir. Yapısal ve 

stereoizomerler olarak iki grupta incelenebilirler.  

 

 Yapısal izomerler aynı molekül formülüne sahip ancak atom ya da atom gruplarının 

bağlanış düzenleri farklı olan bileşiklerdir. Bu tür izomerlik gösteren bileşiklerin 

yapıları ve fiziksel özellikleri birbirinden tamamen farklıdır. 

 

 Stereoizomerler ise aynı molekül formülüne sahip atom ya da atom gruplarının 

bağlanış düzenleri aynı ancak uzaydaki dizilişlerinin farklı olduğu bileşiklerdir. 

Stereoizomerler de enantiyomerler ve diastereomerler olarak iki sınıfa ayrılırlar. 

Enantiyomerler birbirinin ayna görüntüsü olan, diastereomerler ise birbirinin ayna 

görüntüsü olmayan stereoizomerlerdir. Kiral karbonları olan fakat kendi ayna görüntüsü 

ile çakışan stereoizomere mezo şekli denir. 

 

2.1.2.1 Enantiyomerler, diastereomerler ve özellikleri 

 

Enantiyomerler, bir nesne veya molekül ile onun ayna görüntüsü olan ve üst üste 

çakışmayan stereoizomerlerdir. Başka bir deyişle kiral bir objenin her iki formu 

enantiyomerler olarak adlandırılırlar.  

 

Enantiyomerlerin genellikle fiziksel ve kimyasal özellikleri aynıdır. Aynı kaynama 

noktası, erime noktası, yoğunluk, çevirme açısı büyüklüğüne sahiptirler. Bu nedenle 
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kristalizasyon, ekstraksiyon, distilasyon gibi fiziksel yöntemlerle ayrılamazlar. 

Enantiyomerlerin yalnızca çevirme açılarının yönü ve biyolojik aktiviteleri farklıdır.  

 

Diastereomerler, birbirinin ayna görüntüsü olmayan stereoizomerlerdir (Şekil 2.3).  

 

 
 

Şekil 2.3 Enantiyomer ve diastereomerler 

 

Buradan da anlaşıldığı üzere (l) ve (ll) birbirlerinin enantiomeridir, (lll) ve (lV) ise (l)’in 

diastereoizomerleridir. Aynı açık formüle sahip olmalarına rağmen enantiyomerlerin 

tersine, diastereomerlerin çoğunun fiziksel özellikleri (erime noktası, kaynama noktası, 

yoğunluk v.b.) farklılık gösterir. Diastereomerler kristalizasyon, distilasyon gibi fiziksel 

yöntemlerle ayrılabilmektedirler.  

 

2.1.3 Mutlak konfigürasyonlar 

 
 
Bağıl konfigürasyonda bir stereojenik merkeze bağlı grupların düzeni, bazı standart 

referans bileşiklere veya onun tersine benzer olarak tanımlanır. Oysaki gerçek düzen 

eğer molekülün fotoğrafı çekilebilirse görülendir ki bu da molekülün mutlak 

konfigürasyonudur. 
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Mutlak konfigürasyonu belirlemek için kullanılan sistem ilk defa 1956 yılında iki 

İngiliz kimyacısı R.S. Cahn ve Sir Christoper Ingold tarafından ve Vladimir Prelog’un 

iş birliği ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen bu sistemin en önemli özeliği genel 

anlamda moleküldeki stereojenik karbona bağlı olan atomların, atom numaralarına göre 

öncelikli sıralanmasıdır. Örneğin, hastanelerde anestezi maddesi olarak kullanılan 2-

bromo-2-kloro-1,1,1-trifloroetanın her bir enantiyomerinin mutlak konfügürasyonu 

aşağıdaki kurala göre belirlenir (Şekil 2.4): 

 

Şekil 2.4   2-bromo-2-kloro-1,1,1-trifloroetan (halotan) 

 

1. Stereojenik karbona bağlı atomlar belirlenir ve azalan atom numarasına göre sıralanır. 

Bu sıralama aynı zamanda stereojenik karbona bağlı atom ve birden fazla atomdan 

oluşan grupların öncelikli sırasını belirler. Örnek moleküldeki stereojenik karbona bağlı 

atom ya da gruplar H, Cl, Br ve CF3 olup bunlar azalan atom sırasına göre sıralanır.  

 

                                   Br> Cl>C>H 

               En öncelikli              En az öncelikli 

 

2. En az öncelikli atom ya da grup sayfa düzleminin arkasında kalacak şekilde molekül 

yönlendirilir. Örnekte hidrojen en az öncelikli olup molekül doğru yönelimdedir. 

 
                                En az öncelikli  

 

    

 

 

 

 A         B  

C

H

Cl

BrF3C C

H

Cl

CF3Brve

C
BrF3C

H

Cl

C
CF3

Br
H

Cl
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3. Daha sonra, moleküldeki kalan diğer üç atom ya da grup moleküle aynı yönden, yani 

en küçük grup arkada kalacak şekilde önden bakıldığında nasıl görünüyorlarsa o şekilde 

çizilir.  

 
 
 

 

 

 

 

[Öncelikli sıra: 4 en yüksek] 

 
4. En öncelikli olan gruptan azalan öncelik sırasına göre (Br> Cl>CF3) gidildiğinde, A 

da olduğu gibi saat ibresinin yönünde gidilmiş ise molekülün mutlak konfigürasyonu R 

(Latince rectus ‘sağ’) olarak; B de olduğu gibi saat ibresinin tersi yönünde gidildi ise 

molekülün mutlak konfigürasyonu S (Latince sinister ‘sol’) olarak tanımlanır. 

 

 

 

 

   

     Saat yönü (R)                                    Saat yönünün tersi (S) 

              A                                                                B 

(R)-2-Bromo-2-kloro-                                              (R)-2-Bromo-2-kloro- 

1,1,1-trifuloroetan                                                   1,1,1-trifuloroetan 

 
 
Halotanın A ve B olarak gösterilen iki enantiyomerini ele alalım. Bunlardan biri R 

diğeri S konfigürasyonundadır. Genel bir kural olarak; mutlak konfigürasyonu R olan 

bir maddenin enantiyomeri S, mutlak konfigürasyonu S olan bir maddenin enantiyomeri 

ise R konfigürasyonuna sahiptir. 

 

Cl

F3C Br
(2) (4)

(3)
Cl

Br CF3

(4) (2)

(3)

C
BrF3C

H

Cl

C
CF3

Br
H

Cl
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2-bütanolün mutlak konfigürasyonuna bakıldığında bu molekülde stereojenik merkeze 

bağlı atom ya da gruplar H, OH, CH3 ve CH2CH3 olup en yüksek ve en düşük öncelikli 

atom ya da gruplar sırası OH ve H’dir.  

 

 
Diğer taraftan metil ve etil gruplarının her ikiside karbon atomları ile stereojenik 

merkeze bağlanmışlardır. Bu durumda grupların atomları, stereojenik merkeze 

bağlandıkları noktadan itibaren tek tek değerlendirilir ve farklılığın çıktığı noktada 

öncelik tespit edilir. Böylece –CH2CH3[-C(C,H,H)], CH3[-C(H,H,H)]den daha 

önceliklidir. Yani etil grubunda stereojenik merkeze bağlı karbon atomuna bir karbon ve 

iki hidrojen bağlı iken; metil grubunda stereojenik merkeze bağlı karbon atomuna üç 

hidrojen bağlıdır (Atkins and Carey 2003).  

 

Bu durumda 2-bütanolün enantiyomerlerinin mutlak konfigürasyonu aşağıdaki gibidir. 

 

 
 
 

 

 
    (S)-(+)-2-Bütanol                                    (R)-(-)-2-Bütanol 

 

2.1.4 Kiral tanıma 

 

Bazı kiral alıcıların veya kimyasal bileşiklerin, bir kiral molekülün enantiyomerlerinden 

biri ile seçici olarak etkileştiği bir işlemdir. Özellikle bazı biyolojik etkileşmelerde kiral 

tanıma çok yüksek bir seviyede gözlenir. Örneğin (-)-nikotin (+)nikotinden daha 

zehirlidir, (+)-adrenalin kan damarlarını sıkıştırmada (-)-adrenalinden daha aktiftir. (-)-

Tiroksin troid bezleri tarafından üretilen ve metabolizmayı hızlandırarak 

heyecanlanmaya ve kilo kaybına neden olan bir hormondur (Şekil 2.5). Onun 

C

OH

CH3

H

CH2CH3

C OH

H

CH3CH2

CH3

(1)
(3) (4)

(2)
CHO

CH3

CH2CH3

H
(1)

(3)

(2)

(4)
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enantiyomeri olan (+)-tiroksinde bu özelliklerin hiçbirisi yoktur. Fakat bu hormon 

kandaki kollesterol seviyesini düşürmek üzere bazen kalp hastalarına verilir (Atkins and 

Carey 2003).  

 
Yoğunluk, erime noktası, kaynama noktası gibi hemen her zaman konu edilen fiziksel 

özellikler bir kiral bileşiğin her iki enantiyomeri için de aynıdır. Bununla beraber 

enantiyomerler, üç boyutlu uzayda atomların düzenlenmesine bağlı olarak farklı 

özellikler gösterebilirler. Örneğin karvonun (carvone) enantiyomerleri ele alınırsa (R)–

(-) –karvon nane yağının ana bileşiği iken enantiyomeri olan S-(+)- karvon ise kimyon 

kükü yağının ana bileşiğidir. Karvonun bu iki enantiyomerinin her birinin kendi 

karakteristik kokusu vardır.  

 

(R)- ve (S)- Karvon arasındaki koku farklılığı onların burundaki alıcı sinir bölgelerine 

karşı farklı davranmalarından kaynaklanır. Uçucu moleküllerin, bu molekülleri 

barındıracak uygun şekle sahip alıcı sinir bölgelerini işgal ettiklerine inanılır. Bu alıcı 

sinirlerin kendileri kiral olup sonuçta bir enantiyomer, alıcı sinirlerin bir bölgesi için 

uygun olurken diğer enantiyomer diğer bir bölge için uygun olur (Atkins and Carey 

2003).  

      

N

N

CH3

*

nikotin                    

HOCHCH2NHCH3
*

OH

HO
adrenalin                    

   

I

O H

I

I

C H 2C H C O 2

I

O

N H 2

* -

+

tiroksin                  

(Stereojenik merkezler yıldızla işaretlenmiştir) 

Şekil 2.5 Nikotin, adrenalin, tiroksin bileşikleri 
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2.1.5 Optikçe aktiflik 

 

Optikçe aktiflik, bir molekülün polarize olmuş ışığın polarizasyon düzlemini çevirme 

yeteneğidir. Maddelerin optikçe aktiflikleri polarimetre cihazı ile ölçülür. Polarimetrede 

ışık kaynağından çıkan bir ışık demeti polarizör olarak adlandırılan bir alet içerisinden 

geçirilerek ışık dalgalarının yalnızca bir düzlem üzerinde titreşmesi sağlanır (Şekil 2.6). 

Bu ışık da düzlem polarize ışık olarak adlandırılır. Kiral bir maddenin bir 

enantiyomerini içeren çözelti içerisinden düzlem polarize olmuş bir ışık demeti 

geçirildiğinde bu ışığın polarizasyon düzleminin bir α açısı kadar sağ ya da sola 

çevrildiği gözlenir. Optikçe aktiflikten kastedilen bu çevirmedir. Bir maddenin optikçe 

aktifliği özgül çevirme olarak ifade edilir ve [α] sembolü ile gösterilir.  

 

Sodyum 
Lambası

Polarimetre 
Hücresindeki Çözelti Dedektör

Spesifik dönme 
açısının bağlı 
olduğu 
parametreler:

Dalga Boyu
λ

Çözeltinin Derişimi
c(g dm-3)

Dönme Açısı
α

Hücrenin Boyu
l(dm) i

0°
Polarizasyon Polarizasyon

Pozitif 
dönme 
açısı

α

α

 
Şekil 2.6 Polarimetrenin birimleri (Clayden et al. 2001) 

 

Sıcaklık (°C biriminde) ve ışığın dalga boyu (genellikle sodyumun D çizgisine karşılık 

gelen 589 nm lik bir dalga boyu), sırası ile üst ve alt indis olarak gösterilir. Işık 

kaynağına doğru bakıldığında sağa çevrilme (saat yönünde) (+) olarak, sola çevrilme (-) 

olarak alınır. Böylece bir maddenin özgül çevirmesi [α]D
25 +15° şeklinde verilir.  

 

Özgül çevirme [α], gözlenen α çevrilmesinden aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır (Atkins 

and Carey 2003). 
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[α]=100α/c*l  

 

Burada; 

c : çözeltinin derişimi (g/100 mL) 

l  : polarimetre tüpünün uzunluğu (dm). 

 

2.1.6 Rasemik karışım 

 

Bir kiral bileşiğin enantiyomerlerinden eşit miktarda içeren karışıma rasemik karışım ya 

da rasemat adı verilir ve rasematlar optikçe aktiflik göstermezler. Çünkü 

enantiyomerlerin herbiri düzlem polarize ışığı eşit ancak zıt yönlerde değiştirdiği için 

düzlem polarize ışığın net değişimi sıfır olacaktır. 

 

2.2 Enantiyomerlerin Biyolojik Etkileri 

 

Kiralitenin biyolojik aktivite için önemli olmasının nedeni moleküler seviyede 

simetrinin biyolojik prosesleri biçimlendirmesidir. Kiralite biyoaktivite için ön koşul 

değildir. Fakat bir streojenik merkeze sahip biyoaktif moleküllerde enantiyomerlerin 

aktivitelerinde genellikle önemli farklılıklar gözlenmektedir. Bu olgu ilaç, insektisit, 

herbisit, tat ve koku bileşenleri ve gıda katkı maddeleri gibi tüm biyoaktif maddelerde 

görülür. Gerçekten de canlı organizmaların moleküler bileşenleri çoğunlukla kiraldir. 

Biyoaktif maddeler ile bu moleküllerin etkileşiminde kiralite baskın bir rol 

oynamaktadır (Sheldon 1993). 

 

Doğal olarak meydana gelen tedavi edici maddelerin çoğu kiral moleküllerdir ve 

bunların hemen hemen tamamı doğada tek aktif enantiyomer olarak bulunurlar. Buna 

karşılık uzun yıllar boyunca sentetik kiral ilaçların rasemat şeklinde satışa sunulmuştur 

(Şekil 2.7). Fakat bu durum hızla değişmektedir. 1990 yılına ait satış gelirleri açısından 

en yüksek yirmi ilaç incelendiğinde kiral sentetik ilaçlarda enantiyomerik saflığa doğru 

kesin bir yönelme olduğu açığa çıkmıştır (Çizelge 2.1). Bunun yanında daha komplike 

moleküller üretmek için ilaç tasarımları yapılmakta, ilaçların kiral olma olasılığı 

artmaktadır.  
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Enantiyomerler, farmakolojik etkilerine göre eutomer ve distomer olarak adlandırılır. 

Eutomer, tedavi edici aktif izomer için, distomer ise daha az etkili inaktif izomer için 

kullanılır. Rasemik bir ilacın tedavi edici olmayan, inaktif izomeri(distomer) 

istenmeyen safsızlık olarak nitelendirilir ve farklı farmakolojik etkiye sahiptir. Kısacası 

rasemik bir ilaçta eutomer ve distomer çeşitli etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Bu etkilere göre ilaçlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

 

- Distomerin ciddi yan etkiler göstermediği ilaçlar 

- Distomerin yan etkiler gösterdiği ilaçlar 

- Her iki izomerin bağımsız tedavi edici etkiye sahip olduğu ilaçlar 

- Her iki izomerin tedavi için avantaj sağladığı ilaçlar (Sheldon 1993). 

 

İlaçlar
1675

Doğal ve yarı 
sentetik

475

Akiral
6

Kiral
469

Akiral
720

Kiral
480

Tek izomer 
olarak satılan

461

Rasemat 
olarak satılan

8

Tek izomer 
olarak satılan

58

Rasemat olarak 
satılan

422

Sentetik
1200

 
 
Şekil 2.7 Kiral ilaçların tek bir enantiyomer ve rasemat şeklinde kullanımı (Sheldon     

1993) 
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Çizelge 2.1 1990 Yılında en çok satan 20 ilacın dünya genelindeki satış tutarları ve      
ilaçların satış formu (Sheldon 1993) 

 

◘  Optikçe aktif (10 ilaç)  
♣  Rasemik (4 ilaç) 
♦  Akiral (6 ilaç) 
 

A. Distomer ciddi yan etkiler göstermez 

 

Bazı durumlarda ciddi yan etki göstermediği ve kilasik yöntemler ile ayrılmaları zor 

olduğu için kiral ilaçlar rasemat şeklinde uygulanır. Fakat rasemat şeklinde satılanlar 

ilaçlarda distomer gereksiz bir izomerik yük oluşturmaktadır. 

 

B. Distomer istenmeyen yan etkiler gösterir 

 

Bazı durumlarda distomer istenmeyen yan etkiler gösterebilir. Distomerin istenmeyen 

yan etkiler gösterdiği bir örnek ketamindir. Ketamin, anestezik ve analjezik olarak 

kullanılan bir maddedir. Rasemat şeklinde uygulanmasından dolayı anestezi sonrası 

hastalarda halusinasyon ve zihinsel karışıklıklar gözlenmiştir. Ketaminin 

enantiyomerleri araştırıldığında S-(+)-ketaminin anestezik olduğu, istenmeyen yan 

 İlaç Terapotik Sınıfı Satış Tutarları 
( Milyon $ ) 

♦ 
◘ 
◘ 
◘ 
◘ 
♣ 
♦ 
◘ 
♦ 
♣ 
♦ 
◘ 
◘ 
◘ 
◘ 
♦ 
♣ 
◘ 
♦ 
♣ 

Ranitidin 
Amoksisilin 
Ampisilin 
Kaptopiril 
Enalapril 
İbuprofen 
Nifedipin 
Sefaklor 
Simetidin 
Atenolol 
Diklofenak 
Diltiazem 
Naproksen 
Sefaleksin 
Lovastatin 
Famotidin 
İyoheksol 
Seftriakson 
Piroksikam 
Albuterol 

Antiülser 
Antibiyotik 
Antibiyotik 
ACE-inhibatörü 
ACE-inhibitörü 
NSAID 
Kalsiyum antagonisti 
Antibiyotik 
Antiülser 
Beta – bloker 
NSADID 
Kalsiyum antigonisti 
NSADID 
Antibiyotik 
Antihiperkolesteromi 
Antiülser 
Kontrast madde 
Antibiyotik 
NSADID 
Bronşaçıcı 

2370 
2000 
1800 
1520 
1500 
1400 
1290 
1040 
1030 
1020 
975 
960 
950 
900 
750 
630 
620 
600 
585 
555 
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etkilerin büyük çoğunlukla R-(-)-ketamin ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu örnek 

gösteriyor ki distomerler yan etkilerden öncelikli olarak sorumludur ve ilaçlar kesinlikle 

tek bir enantiyomer şeklinde üretilmelidir. 

 

C.Her iki enantiyomer bağımsız tedavi edici etkiye sahiptir.  

 

Bazı durumlarda bir kiral ilacın her iki izomeri istenen, ancak farklı tedavi etkisi 

gösterebilir. Birçok doğal ürün ve yine sentetik ilaç bu şekildedir. Buna örnek 

propoksifen verilebilir.  

 

D. Her iki enantiyomer tedavi için avantaj sağlar. 

 

Her iki enantiyomerin istenen tedavi etkisini sağlamada farklı yollardan katkıda 

bulunduğu kiral ilaçlar mevcuttur. Bu olguya en iyi örnek, bir diüretik olan 

indakrinondur. R-(+)- enantiyomer aktif bir diüretiktir. Diğer birçok diüretikte olduğu 

gibi R-izomeri ürik asit oluşumunu engelleyerek istenmeyen yan etkiler gösterir. S-

enantiyomeri ise ürik asit salgısını artırarak R-izomerinin antagonisti (karşıtı) olarak 

görev yapar. Bu gibi durumlarda ilaçların rasemat şeklinde satışı iyi bir fikir olarak 

görülebilir. Ancak yapılan çalışmalar iki enantiyomeri, 9/1 oranında içeren karışımların 

tedavi için uygun olduğunu göstermiştir (Sheldon 1993). 

 

2.3 Kiral İlaçlar 

 

Son yıllarda yapılan bir tespite göre dünyada pazarlanan reçeteli ve kayıtlı ilaçların 

sayısı 2000 civarındadır. Bunların yaklaşık üçte biri ya doğal üründür ya da doğal 

ürünlerin kimyasal modifikasyonu şeklinde elde edilmişlerdir. Doğal ürünlerden elde 

edilen ilaçların çoğu kiral olup çoğu zaman rasem karışım şeklinde değil de bir tek 

enantiyomer olarak elde edilirler. 1300’den fazla ilaçta bulunan 500’ün üzerindeki kiral 

madde sentetik organik kimya ürünleridirler. Son zamanlara kadar böyle maddeler, 

birkaç istisna dışında uygun terapi aktivitesinin enantiyomerlerin yalnız birinde mevcut 

olmasına rağmen, rasem karışımlar halinde elde edilir, satılır ve uygulanırdı. Bu 

yöntem, güvenlik ve yararlılıktan tutun, sentetik metedoloji ve ekonomiye kadar bir 
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takım faktörlerin etkisi ile kiral sentetik ilaçların enantiyomerik olarak saf halde daha 

fazla elde edilmesi şeklinde hızlı bir değişikliğe uğradı.  

Çoğu biyolojik işlemlerin doğasında yüksek derecede kiral tanıma (seçicilik) 

olduğundan bir kiral ilacın her iki enantiyomerinin de aynı düzeyde ve hatta aynı türden 

etkiyi sergilemeleri olanaksızdır. Böyle bir durumda bir enantiyomer uygun etkiye 

sahipken, diğeri biyolojik bir aktivite bile sergilemez. Bu durumda rasem karışım %50 

saf bir ilaçtır. Ve %50 gereksiz madde içermektedir. Yalnız gerçekte bu durum daha 

karmaşıktır. Örneğin rasem karışımlar halinde kullanılan kiral ilaçlar için bir örnek 

1959-1962 yıllarında Avrupa’da yatıştırıcı ve mide bulantısını önleyici bir ilaç olarak 

kullanılan talidomittir. (R)-talidomit yaralı özellikler gösterirken (S)-talidomit biyolojik 

aktivite açısından çok farklı özellikler göstermiştir. Şöyleki, bunu hamilelik sırasında 

alan 2000’den fazla kadın tarafından doğurulan çocuklarda ciddi boyutlarda doğum 

kusurlarından (S)- talidomitin sorumlu olduğu tespit edilmiştir.  

Kimyasal reaksiyonların stereokimyasını kontrol eden faktörleri anlamaya yönelik temel 

araştırmalar, kiral moleküllerin enantiyomerlerinin saf olarak elde edilmesini sağlayan 

yeni sentetik metodların gelişmesine yol açmıştır. Bu gün çoğu büyük eczacılık 

şirketleri mevcut ilaçlarından hangilerinin tek bir enantiyomer halinde sentezlendiğinde 

yararlı aktivite göstereceğini inceleyerek ve ayrıca yeni bir ilaç elde ederken hangi 

enantiyomerin aktivite gösterdiğini tespit edip onu elde edecek şekilde yöntemler 

geliştirmişlerdir (Atkins and Carey 2003). 

Genel olarak enantiyomerlerden yalnızca bir tanesi biyolojik olarak aktiftir ya da 

farmakolojik açıdan ilgi görür. İstenmeyen enantiyomer safsızlık olarak nitelendirilir, 

yan etki ve toksik etki gösterebilir. Ya da diğer enantiyomerin etkisini azaltacak yönde 

etki gösterebilir. İlaç etken maddesinden istenmeyen enantiyomerin %0,1 seviyesine 

düşürülmesi istenir. Bu nedenle de bu enantiyomerlerin ayrılması farmakoloji endüstrisi 

için büyük öneme sahiptir. Rasemattaki izomerlerden yalnızca bir tanesinin aktif 

olmasından dolayı optikçe aktif bileşiklerin kullanımı biyokimya, farmasotik gıda ve 

parfüm endüstrisi için önemlidir. Çoğu üretici iki enantiyomer içeren veya resemat 

bileşikler yerine optikçe aktif tek enantiyomeri tercih etmektedirler. Dolayısıyla ilaç 
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olarak kullanılabilecek aktif enantiyomeri ayırmak, diğer enantiyomerin hastada 

oluşturduğu olumsuz etkileri engellemek açısından büyük önem taşır (Kösali 2005).  

 

2.4 Enantiyomerik Olarak Saf Bileşiklerin Sentezi 

 

Enantiyomerik saflıkta (ee>% 99) ya da enantiyomerik açıdan zenginleştirilmiş 

bileşiklerin sentezinde kullanılan yöntemler genel olarak başlangıç maddesinin türüne 

bağlı olarak üçe ayrılabilir (Şekil 2.8).  

 

Kiral havuz 
bileşikleri Rasematlar Akiral Bileşikler

Rezolüsyon

Asimetrik sentez

Kataliz

Enantiyomerik saflıkta bileşikler

Kinetik

Enzimatik Kimyasal

Kristalizasyon Kromatografi
Sentez

 
Şekil 2.8 Enantiyomerik saflıkta bileşiklerin sentezinde kullanılan yöntemler 

 

2.4.1 Stereoseçimli sentez 

 

Stereoseçimli sentez kiral havuz bileşikleri adı da verilen kiral başlangıç substratı, 

kimyasal ya da biyolojik kiral ayrıcı ve kiral çevre kullanılarak akiral bileşiklerle 

gerçekleştirilebilir (Şekil 2.9).  
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Şekil 2.9 Stereoseçimli sentez 

 

Doğa optik olarak saf olmasa da optik olarak aktif materyallerin büyük bir kısmını üretir 

ve buda asimetrik sentez için başlama noktası olarak kullanılır (Kiral başlangıç 

substratı). Rasemik olmayan kiral ayırıcılar ise stereoseçimli sentezde tepkime 

ürünlerinde stereoseçimliliği teşvik etmek için kullanılır ve kimyasal ya da biyolojik 

olabilir. Tepkimeden sonra kiral ayırıcı ortamdan uzaklaştırıldığında optik olarak aktif  

ürünler elde edilir ve başarılı bir tepkimede kiral bileşikler yaklaşık olarak % 100 optik 

saflıkta elde edilebilir. Bir de, kimyasal reaksiyon ortamına kiral çözücüler ya da kiral 

ligand gibi katkılar eklenerek kiral çevre oluşturulur.  

 

2.4.2 Asimetrik sentez 

 

Bir prokiral ya da mezo-bileşik (M) %100 teorik verim ile tek bir enantiyomerik ürünün 

(P ya da Q) oluşumunu içermektedir. Bu stereokimyasal ürün ve enantiyomerik bileşimi 

kP ve kQ hız sabitlerinin büyüklüğü belirlemektedir.  

 

2.4.3 Rasematların rezolüsyonu 

 

Rezolüsyon, bir rasem bileşiğin enantiyomerlerine ayrılma işlemidir. Bunun için 

kristallendirme başta olmak üzere bir takım fiziksel ve kimyasal yöntem geliştirilmiştir.  

 

Rezolüsyonun birçok uygulama alanı vardır. Örnek olarak ilaç olarak kullanılacak 

bileşik disimetrik bir molekül ise bunun sadece bir enantiyomeri etkindir, diğer 

 

A 

kR 

kS 

(R)-B 

 (S)-B 

Stereoseçimli sentez 
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enantiyomerin ilaç etkinliği yoktur veya çok azdır. Böyle bir bileşik kimyasal 

yöntemlerle sentezlendiğinde çoğunlukla rasem şeklinde elde edilir, sonrasında ise 

rasemik bileşiğin rezolüsyonu yapılarak etkin enantiyomer elde edilir. Asimetrik sentez 

yöntemi ile enantiyomerlerin saf olarak üretimi ile ilgili büyük gelişmeler olmasına 

rağmen endüstriyel sentezlerde yaygın olarak kullanılan yöntem rasematların 

rezolüsyonudur. Enantiyomerlerin rezolüsyonu için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir ve 

bu yöntemler tercihli kristalizasyon, diasteromerik tuzların kristalizasyonu,  

kromotografi ve kinetik rezolüsyon yöntemleri olmak üzere üçe ayrılabilir (Şekil 2.10).  

 

Rasematlar

Kinetik 
rezolüsyon

Tercihli 
kristalizasyon

Diastereomer
kristalizasyon

Kimyasal Enzimatik

Kromatografi

 
 

Şekil 2.10 Rasematların rezolüsyonu için çeşitli yöntemler 

 

2.4.3.1 Tercihli kristalizasyon 

 

Bu yöntem endüstriyel ölçekli çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu proses 

teknik olarak konglomerat formundaki rasematlarla gerçekleştirilebilir. Konglomerat 

eşit miktarlarda iki enantiyomerin kristallerinin mekanik olarak karışımından elde edilir. 

Malesef tüm rasematların % 20’den daha azı konglomerat olduğundan avantajlı bir 

yöntem değildir. 
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2.4.3.2 Diastomer kristalizasyonu 

 

Rasem bileşiğin optikçe aktif bir bazın enantiyomeri ile tuzu oluşturulduğunda artık bu 

oluşan tuzlar enentiyomer olmayıp diastereomer tuzlardır, dolayısıyla fiziksel özellikleri 

ve çözünürlük özellikleri birbirinden çok farklıdır. Uygun bir çözücüde 

kristallendirilerek birbirinden ayrılabilir ve ayrılan tuzlar bir mineral asitle 

etkileştirilerek asidin anyonu proton alarak serbest hale dönüştürülebilir. Genel olarak, 

diastereomer tuzlar oluşturmak için kullanılan optikçe saf organik asitler ve bazlar doğal 

bileşiklerdir ve türleri oldukça fazladır.      

 

2.4.3.3 Kromotografi 

 

Kolon kromotografisinde kolon dolgu maddesi olarak optikçe aktif katı maddeler 

(glikoz, sakkaroz, laktoz gibi şekerler) kullanıldığında kolondan rasem bir bileşiğin 

çözeltisi geçirildiğinde enantiyomerlerden biri diğerinden daha güçlü tutulur ve 

rezolüsyon gerçekleşir. Kolon uzunluğu yeterli ise toplanan çözeltide sadece bir 

enantiyomer bulunur. Kolonda tutulmuş olan diğer enantiyomer ise başka bir çözücü ile 

alınabilir.  

 

2.4.3.4 Kinetik rezolüsyon 

 

Kinetik rezolüsyon rasematların enantiyomerlerinden birinin, kiral yapıya sahip 

kimyasal ya da biyokimyasal katalizör yardımıyla enantiyoseçimli olarak, hızlı bir 

şekilde farklı bir yapıya dönüştürülmesinin sağlandığı rezolüsyon yöntemidir. Kinetik 

rezolüsyon yönteminin asimetrik sentezlerden ayrıldığı tek nokta, kiral girdi ya da 

substratın rasemik formda olmasıdır. Bu yöntemin başarısı, kiral girdi varlığında iki 

enantiyomerinin tepkime hızlarının farklı olmasına bağlıdır ve kR≠ kS olduğunda 

gerçekleşir (Şekil 2.11). Bu kiral girdiler ortamda katalitik miktarlarda bulunmalıdır. 

Kiral girdi olarak, biyokatalizörler (enzim veya mikroorganizma) veya kemokatalizörler 

(kiral asit veya baz, kiral metal kompleksler) kullanılabilmektedir. Rasemik bileşiklerin 

kinetik rezolüsyonu lipazların katalizlediği dönüşüm tepkimelerinden en yaygın 

olanıdır. Lipaz enzimi rasemik karışımdaki iki enantiyomer arasında ayrım yapabilir. 
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Dolayısıyla bir enantiyomer diğerinden daha hızlı ürüne dönüştürülür (Ghanem and 

Aboul-Enein 2004).  

 

 
 

Şekil 2.11 Katalitik kinetik rezolüsyon 

 

kR≠kS olduğu durumda kinetik rezolüsyon gerçekleşir ve tepkime dönüşüm  % 0 ila % 

100 arasında bir değere ulaştığında durdurulur. İdeal durumda bir enantiyomer 

diğerinden daha hızlı tepkimeye girer, örnek verilecek olursa tepkime girdisi (R) 

tepkimeye giren tek enantiyomerdir (kS=0). Bu durumda enantiyomerlerin birbirine 

oranı 50:50 olduğu rasemik karışımda % 50 dönüşüme ulaşıldığında karışım içinde % 

50 girdi (S) ve % 50 ürün (P) kalır. Bu yöntem tek bir enzim kullanılarak iki 

enantiyomerin kolay şekilde ayrılmasında avantaj sağlar. Yaygın olarak kullanılan bir 

rezolüsyon türüdür ve enantiyomerik saflıkta ya da bir enantiyomerce zenginleştirilmiş 

bileşiklerin elde edilmesinde etkin bir yoldur. Ancak, bu prosesde iki enantiyomerin 

ayrılmasında maksimum % 50 verimle enantiyomerik saflıkta bileşik elde edilebilir. Bu 

kısıtlama mezobileşikler ve ya da prokiral substratlar kullanılarak, istenmeyen 

enantiyomerin stereodönüşümü, rasemizasyon ve istenmeyen enantiyomerin geri 

döndürülmesi ve dinamik kinetik rezolüsyon gibi farklı yöntemler kullanılabilir 

(Ghanem and Aboul-Enein 2004).  

 

Yaygın uygulamalarına rağmen kinetik rezolüsyonun pratik uygulamalarda, özellikle de 

endüstriyel boyutta birçok dezavantajı vardır (Strauss et al. 1999). Bu dezavantajlar; 

 

 Her bir enantiyomerin teorik verimi %50’yi geçememektedir. 

 Kalan substratın üründen ayrılması güç olabilmektedir. Çünkü ekstraksiyon ve 

distilasyonla ayrılamamakta, kromatografik yöntemler gerekmektedir. 

 Dönüşüm %50 olduğunda tepkimenin sonlandırılması istenmektedir. 
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2.5 Derasemizasyon Prosesleri 

 

Yaygın olarak kullanılan kinetik rezolüsyon yönteminin sınırlamalarına dayanarak 

rezolüsyon tekniklerine alternatif olarak rasemattan tek bir izomerin elde edilmesi 

oldukça avantajlıdır. Bu yöntem genel olarak derasemizasyon olarak 

adlandırılmaktadır. Rasemattan tek bir izomerin yüksek verimle elde edilme yöntemi 

olan derasemizasyon kimyasal veya biyokatalitik rasemizasyon ile enantiyoseçimli 

katalitik dönüşümü kapsamaktadır. Derasemizasyon proseslerinde hızlı olarak 

tepkimeye giren enantiyomer (R), ürünü (P) oluştururken yavaş tepkimeye giren 

enantiyomer (S), diğer enantiyomer bittikçe rasemizasyon tepkimesi ile R 

enantiyomerine dönüşmektedir. Böylece R enantiyomeri ortamda hiç bitmemekte ve 

ortamda bulunan iki enantiyomer de ürüne dönüşmektedir. Böylece teorik verim 

%100’e çıkabildiğinden bu yöntem oldukça avantajlıdır. Şekil 2.12’de kinetik 

rezolüsyon, asimetrik sentez ve derasemizasyon yöntemleri karşılaştırmalı olarak 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.12 Kinetik rezolüsyon, asimetrik sentez ve derasemizasyon yöntemleri 

 

Rasemizasyon enzimatik ve kimyasal olarak gerçekleştirilebilir. 

- Kimyasal Rasemizasyon: Sert reaksiyon koşullarında (sıcaklık, kuvvetli asit/baz 

katalizörlüğünde) gerçekleşmektedir. 

- Enzimatik Rasemizasyon: Ilımlı reaksiyon koşullarında (oda sıcaklığı, atmosferik 

basınç, nötral pH) ve yüksek seçimlilikle gerçekleşmektedir (Schnell et al. 2003). 

R,S: substrat enantiyomerleri 
P,Q: ürün enantiyomerleri 
A: prokiral ya da mezo-başlangıç maddesi 

Kinetik Rezolüsyon 

R hızlı P 
+                  + 

S 
yavaş 

Q 

Asimetrik Sentez

A

hızlı 

yavaş 

P

Q

+

 Verim:100%P

Derasemizasyon

R P

  Verim:100%P 

S 

kR 

krac Rasemizasyon

Verim:%50P+%50S
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Derasemizayon prosesleri üç mekanizmayla gerçekleşmektedir (Gruber et al. 2006). 

1. Enantiyodönüşüm prosesi 

2. Dinamik kinetik rezolüsyon 

3. Stereoinversiyon 

 

2.5.1 Enantiyodönüşüm prosesi 

 

Bu proseste substratın A ve B enantiyomerlerinin ikisi de farklı yapıdaki tek bir ürüne 

farklı yollardan dönüşürler. Bir enantiyomerin konfigürasyonu sabit kalırken diğerinin 

konfigürasyonu değişir (Şekil 2.13) (Gruber et al. 2006). 

 

 
 Şekil 2.13 Derasemizasyon mekanizmaları (Gruber et al. 2006) 

 

Şekil 2.13’te görüldüğü gibi enantiyodönüşüm prosesleri iki basamaktan oluşmaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli faktörler: 

 i) 1. basamakta enantiyospesifiklik ve sterospesifiklik için kiral tanıma 

gereklidir. Bu da ancak enzimlerle sağlanabilir. 

 ii) 2. basamakta S enantiyomerinin dönüşümü gerçekleşmektedir. Kimyasal 

katalizör kullanılabilir. 

 iii) Önemli bir faktör de tüm proses için bu basamaklardaki reaksiyon 

koşullarının birbirine uygunluğudur. Başarılı enantiyodönüşüm prosesleri tek rektörde 

aynı anda gerçekleştirilmektedir. Enzimler ve asit/baz gibi kimyasal katalizörler 

genellikle çok farklı koşullarda aktivite gösterirler. Bunları tek bir reaktörde işletmek 

A 
 

P 

B 
 

Q 

Enantiyodönüşüm 
Prosesi 

 

 

A 
 

P

   

B Q 

 

 

Dinamik Kinetik 
Rezolüsyon 

A,B= substrat enantiyomerleri 
P,Q= ürün enantiyomerleri 

Rasemizasyon
+ + +

A 

Stereoinversiyon

  B 

+  İnversiyon   

A,B = Substrat enantiyomerleri 
   B = Bir de ürün enantiyomeri 
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pratikte çok zordur. Diğer taraftan enzimler birbiriyle yarışmalıdırlar ve genellikle aynı 

fiziksel reaksiyon koşullarında çalışmaktadırlar. Sonuç olarak rasemazların kullanımı 

örneğin yerinde rasemizasyon ve biyokatalitik kinetik rezolüsyonu içeren dinamik 

rezolüsyon prosesleri için büyük bir potansiyele sahiptir (Strauss et al. 1999). 

 

Bu faktörler doğrultusunda enantiyodönüşüm prosesleri üç yolla gerçekleştirilmektedir: 

 

 İki biyokatalizörle enantiyodönüşüm 

 Biyo ve kimyasal katalizörlerle enantiyodönüşüm  

 Tek bir biyokatalizörle enantiyodönüşüm 

 

2.5.2 Dinamik kinetik rezolüsyon 

 

Dinamik kinetik rezolüsyonda enzim katalizli kinetik rezolüsyon ile rasemizasyon 

birlikte gerçekleştirilir (Oluşan ürün ortamdan ayrılmadan). Yaygın olarak kullanılan 

kinetik rezolüsyon ve dinamik kinetik rezolüsyonda (R)-enantiyomeri (S)-

enantiyomerinden daha hızlı (R)-ürününe dönüştürülür (kR>kS) (Ghanem and Aboul-

Enein 2004). Kinetik rezolüsyonda hızlı reaksiyon veren (R)-enantiyomeri bitince %50 

dönüşümde reaksiyon yavaşlar ya da durma noktasına gelir, yavaş reaksiyon veren (S)-

enantiyomer ortamda kalır. Dinamik rezolüsyonda reaksiyon boyunca substrat 

rasemizasyonu ile (S)-enantiyomerinden (R)-enantiyomeri oluşmaktadır. Böylece (R)-

enantiyomerinin ortamda bitmesi önlenmektedir. Sonuç olarak reaksiyon durma 

noktasına gelmemekte ve rasemik başlangıç maddesinin tümü ürüne dönüşene kadar 

reaksiyon sürmektedir. Böyle bir prosesin statik olmayan bu davranışını göstermek için 

‘dinamik rezolüsyon’ terimi uygun görülmüştür (Strauss et al. 1999). 

 

Paralel olarak gerçekleşen kinetik rezolüsyon ve yerinde rasemizasyonu içeren başarılı 

bir dinamik rezolüsyon tasarlamak için dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır: 

 

 Yüksek enantiyoseçimlilik sağlamak için kinetik rezolüsyon tepkimesi tersinmez 

olmalıdır. 

 Enantiyomerik oran (E=kR/kS) en az 20’den büyük olmalıdır. 
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 (R)-enantiyomerinin ortamda bitmemesi için krac ≥ kR olmalıdır. 

 Dinamik rezolüsyon genellikle tek bir steromerkeze sahip bileşikler için 

sınırlandırılmıştır.  

 

Sonuç olarak ürün ortamdan ayrılmadan kinetik rezolüsyon ve yerinde rasemizasyon 

yöntemlerini içeren dinamik kinetik rezolüsyon yöntemiyle ürün %100 teorik verim ve 

%100 ee ile elde edilebilir (Strauss et al. 1999).  

 

2.5.3 Stereoinversiyon 

 

Enantiyoseçimli stereoinversiyon yoluyla derasemizasyonda substratın A enantiyomeri 

B enantiyomerine dönüşerek tek ürün olarak B enantiyomeri elde edilir. Bu proses 

enantiyomerizasyon olarak da adlandırılabilir. Stereoinversiyon yöntemi 

enantiyodönüşüm prosesi ve DKR yöntemlerine göre daha üstündür. Çünkü burada 

başlangıç maddesinin (A) sadece yarısı dönüşür, diğer yarısı zaten istenen 

enantiyomerik ürün olarak bulunmaktadır(B). Bu nedenle bu yöntemle diğer yöntemlere 

göre en azından iki kat daha az reaktanta ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden bu yöntem 

daha ekonomiktir. Stereoinversiyon ile derasemizasyonun olasılıklarından en ilgi çekici 

olanı tek aşamalı, tek basamaklı(one-pot, single-step) olarak gerçekleşendir. Tek 

aşamalı stereoinvesiyon iki basamaklı (yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin ard 

arda gerçekleşmesi ile) olarak da gerçekleşebilir (Gruber et al. 2006). 

 

2.6 Enzimler                

 

Biyokimyasal reaksiyonları katalizleyen protein yapısındaki maddelere enzim denir. 

Proteinler de hemen hemen hepsi kiral olan amino asit moleküllerinden meydana gelen 

yapılar olduklarından, kiral yapılarını enzimlere taşımaktadırlar. Bu nedenle enzimlerin 

katalizlediği çoğu tepkime enantiyoseçimlidir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Enzim, 

2008).  

Enzimler; etki ettiği maddenin sonuna "ase=az" eki getirilerek ya da katalizlediği 

tepkimenin çeşidine göre adlandırılırlar. 
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2.6.1 Enzimlerin sınıflandırılması 

 

Enzim isimlendirme sisteminin geliştirilmesine 1955'te, Brüksel'deki Uluslararası 

Biyokimya Kongresinin Enzim Komisyonunu kurmasıyla başlandı. Uluslararası 

Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliği’nin 1992'de yayımlamış olduğu şimdiki altıncı 

sürümde 3196 farklı enzim vardır. Uluslararası Biyokimya ve Moleküler Biyoloji 

Birliği, EC numaraları denen, enzimler için bir adlandırma sistemi geliştirmiştir; her 

enzim başında da "EC" olan ve dört sayıdan oluşan bir dizi ile betimlenir 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Enzimler#Adland.C4.B1rma_konvansiyonlar.C4.B1,2009). 

İlk sayı enzimleri mekanizmalarına göre genel olarak sınıflandırır (Çizelge 2.2): 

 

EC numarasındaki ikinci rakam etki ettiği kimyasal yapıyı ve fonksiyonel grubu, 

üçüncü rakam bir alt grubu gösterirken dördüncü rakam ise belli bir sınıfta enzimin 

aldığı sıra numarasını gösterir.  

 

EC 1 Oksidoredüktazlar: Bir elektronun bir molekülden (indirgenden) bir diğerine 

(yükseltgene) aktarılmasını katalizleyen enzimlerdir. İndirgen için elektron veya 

hidrojen vericisi, yükseltgen için hidrojen veya elektron alıcısı da denilebilir.  

 

EC 2 Transferazlar: Verici bir molekülden alıcı bir moleküle bir fonksiyonel grubu 

(örneğin bir metil veya fosfat grubunu) aktaran (transfer eden) enzimlerdir.  

 

EC 3 Hidrolazlar: Bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen enzimlerdir.  

 

EC 4 Liyazlar: Hidroliz ve yükseltgenme harici yollarla çeşitli kimyasal bağları 

kırabilen, çoğu zaman bunu yeni bir çift bağ veya halka yapısı oluşturarak 

gerçekleştiren enzimlerdir. Diğer enzimlerden farklı olarak liyazlar, reaksiyonun bir 

yönü için bir substrat, ama ters yönü için iki substrat kullanırlar.  
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Çizelge 2.2 Enzimlerin sınıflandırılması 

 

GRUP TEPKİME ALT GRUP 

1. Oksidoredüktazlar İndirgenme/yükseltgenme 

1.1. CH-OH 
1.2. C=O 
1.3. CH=CH 
1.4. CH-NH2 
1.5. CH-NH 
1.6. NADH,NAD,PH 
 

2. Transferazlar Grup veya molekül transferi 

2.1. Tek C’lu gruplar 
2.2. Aldehit/keton grubu 
2.3. Açil grubu 
2.4. Glukozil grubu 
2.5. Alkil/aril grubu 
2.6. Fosfat grubu 
2.7. S içeren gruplar 
 

3. Hidrolazlar Hidroliz 

3.1. Esterler 
3.2. Glukosidik bağlar 
3.3. Eter bağları 
3.4. Peptit bağları 
3.5. Diğer C-N bağları 
3.6. Asit anhidritler 
 

4. Liyazlar 

Substrattan grup uzaklaştırma, çift 
bağlara katılım 

4.1. C=C 
4.2. C=O 
4.3. C=N 
 

5. İzomerazlar İzomerleştirme 
5.1. Rasemazlar 
5.2. Cis-Trans 
 

6. Ligazlar 

ATP enerjisi kullanılarak 
moleküllerin birleştirilmesi 

6.1. C-O 
6.2. C-S 
6.3. C-N 
6.4. C-C 

 

 

EC 5 İzomerazlar: Molekülün geometrik veya uzay konfigürasyonundaki değişikliği 

katalizlerler. Bu sınıfta yer alan enzimler yaptıkları izomerizme göre rasemazlar, 

epimerazlar, cis-trans-izomerazlar, izomerazlar, tautomerazlar, mutazlar ve siklo-

izomerazlar adını almaktadır. İzomerazlar sınıfında yer alan enzimler aşağıdaki şekilde 

numaralanmaktadır:   
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EC 5.1  Rasemazlar ve epimerazlar (rasemizasyon ve epimerizasyonu 

katalizleyen enzimler)  

EC 5.2 Cis-trans izomerazlar (geometrik izomerlerin izomerizasyonunu 

katalizleyen enzimler)  

EC 5.3  İntramoleküler (molekül içi) oksidoredüktazlar 

EC 5.4  İntramoleküler transferazlar (mutazlar)  

EC 5.5  İntramoleküler liyazlar  

EC 5.99  Diğer izomerazlar (topoizomerazlar dahil)  

 

EC 6 Ligazlar: Ligaz (Latince ligāre fiilinden - "bağlanmak" veya "yapışmak" 

anlamında), iki büyük molekül arasında bir kimyasal bağ oluşturarak onları birleştiren 

bir enzimdir; genelde reaksiyonu sırasında bu büyük moleküllerden birine ait küçük bir 

kimyasal grup hidroliz olur.  

 

 (http://tr.wikipedia.org/wiki/EC_numaras%C4%B1 Erişim Tarihi: Haziran 2009, 
http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/ Erişim Tarihi: Haziran 2009) 

 

2.6.2 Rasemazlar (EC 5.1.X.X.) 

 

Rasemizasyon tepkimelerini katalizleyen rasemaz enzimleri izomerazlar enzim sınıfında 

yer almaktadır. 

 

Rasemazlar, geleneksel yöntemlerle kimyasal olarak imkansız olan birçok reaksiyonu 

katalizleyebilirler. Diğer enzim sınıflarının tersine aktivitelerine karar vermenin iki 

yolu vardır:  

 

Verilen bir zamanda 

- Diğer enantiyomerini oluşturması (SR’den SS) 

- Enantiyomerlerinden birinden rasematı oluşturması (SS ’den rac-SS/SR) 

 

Rasemazlar substratlarına göre sınıflandırılırsa: 

1. α-hidroksi karbonil türevleri için rasemazlar 

2. α-amino asit türevleri için rasemazlar 
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olarak iki gruba ayrılabilirler. 

 

Rasemazların substratlarının α-hidroksi asitler ve α-amino asitlerle sınırlı olmadığı, α-

hidroksi ketonları da kapsayabileceği ve böylece rasemazların uygulama spektrumunun 

genişleyebileceği düşünülmektedir (Schnell et al. 2003). 

 

2.6.2.1 α-hidroksi karbonil türevleri için rasemazlar 

 

α-hidroksi karbonil bileşiklerinin rasemizasyonunu sağladığı bilinen enzim sayısı 

oldukça azdır. Bu enzimler arasında yer alan laktat rasemaz hakkında veriler oldukça 

azken, mandelat rasemaz detaylı olarak araştırılmıştır ve iyi bilinen bir enzimdir. 

(Schnell et al. 2003). 

 

2.6.2.1.1 Mandelat rasemaz (EC 5.1.2.2) 

 

Rasemazların çoğunun tersine, mandelat rasemazın katalitik mekanizması detaylı olarak 

araştırılmıştır Bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

 

- Pseudomonas putida ATCC 12633’ten fermentasyon ile çok miktarda elde edilebilen 

kofaktör gerektirmeyen bir enzimdir (Goriup et al. 2001). 

- Enzim aktivitesi için Mg2+, Mn2+,Fe2+, Co2+, Ni2+ gibi iki değerlikli metal iyonu 

gerekmektedir.  

- Substrat spektrumu oldukça geniştir.  

- Bu enzim çok hızlı bir katalizördür. Katalitik etkinliği yüksektir. Doğal substratı olan 

mandelat için enzimin etkinlik değeri (TOF) yaklaşık olarak 1000 s-1 dir. Bunun anlamı 

1 gr enzim saatte yaklaşık olarak 1.7 kg mandelik asiti rasemize eder (Schnell et al. 

2003). 

- Tutuklama ile aktivitesi artırılabilir. 

- En önemlisi de kimyasal olarak neredeyse imkansız olan reaksiyonları 

gerçekleştirebilir (Örneğin, bir α-hidroksi karboksilik asit olan mandelatın baz katalizli 

rasemizasyonu). 

- Mandelat rasemazın optimum pH değeri pH 7.5 civarındadır. 
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- α-karbon atomu üzerinde klor ve brom gibi negatif yüklü atomların aromatik halkada 

elektron yer değişmesiyle rasemizasyon hızının önemli bir şekilde arttığı bilinmektedir. 

Örneğin p-kloro ve p-bromomandelat mandelatla karşılaştırıldığında sırasıyla % 326 ve 

376  bağıl hızlarla rasemize olmuştur (Goriup et al. 2001). 

- Organik sıvılarda tamamen inaktiftir. 

 

2.6.2.1.2 Laktat rasemaz (EC 5.1.2.3) 

 

Laktata rasemaz mandelat rasemaz kadar iyi tanımlanmamıştır. Laktik asitin 

enantiyomerlerini dönüştürdüğü bilinmektedir. Lactobacillus curvatus, Lactobacillus 

sake, Haloverax volcanii’den izole edilip elde edilmiştir. Molekül ağırlığı 25-82 kDa 

arasında olan bir monomerdir. Substrat toleransı bilinmemekle birlikte yapısı 

aydınlatılmamıştır (Schnell et al. 2003). 

   

2.6.2.1.3 Asetoin rasemaz (EC 5.1.2.4) 

 

Asetoin rasemazın varlığı önerilmiştir. Klebsiella pneumoniae ATCC 8724’de 

bulunduğu düşünülmektedir. Substrat toleransı hala araştırılmamıştır (Schnell et al. 

2003). 

   

2.6.2.2 α-amino asit türevleri için rasemazlar 

 

Her ne kadar α-amino asitlerin biyosentezi L-stereoizomerleri bakımından yüksek 

stereospesifik olsa da birçok biyolojik kaynakta genellikle yüksek etkili doğal ürünlerin 

bileşenleri olarak D-formu çok sayıda bulunmuştur. D-amino asit izomerleri genellikle 

biyokatalitik rasemizasyon ve kinetik rezolüsyon yoluyla elde edilmiştir. Bu yüzden α-

amino asitler ve türevleri üzerinde rol oynayan rasemazlar yaygındır. α-amino asit 

türevleri için rasemazlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. 

 

2.1. α-amino asitlerin üzerinde etkili rasemazlar 

2.1.1. PLP-bağımsız α-amino asit rasemazlar 

2.1.1.1.Glutamat rasemaz 
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2.1.1.2. Pirolin rasemaz 

2.1.2. PLP-bağlı α-amino asit rasemazlar 

2.1.2.1.Alanin rasemaz 

2.1.2.2. Amino asit rasemaz 

2.1.2.3. Arginine rasemaz 

 

2.2. Fenil alanin rasemaz 

 

2.3. α-amino asit türevleri üzerinde etkili rasemazlar 

2.3.1. α-amino laktamların rasemizasyonu 

2.3.2. N-asetilamino asitlerin rasemizasyonu 

2.3.3. Hidantoinlerin rasemizasyonu 

2.3.4. α-aminonitrillerin rasemizasyonu 

 

PLP-bağımsız α-amino asit rasemazlar arasında sadece glutamat rasemaz (EC 5.1.1.14) 

ve pirolin rasemaz (EC 5.1.1.4) detaylı olarak araştırılmıştır. Glutamat rasemazın 

substrat spektrumu çok dardır ve L ve D-glutamat ile sınırlanmıştır. Pirolin rasemazın 

kaynağının Clostridium stricklandii olabileceği düşünülmektedir. Aspartat rasemaz (EC 

5.1.1.13) ve enantiyomerlerden çok diastereomerler üzerinde rol oynayan bir epimeraz 

olan 4-hidroksiprolin rasemaz gibi bu grubun diğer rasemazları için elde edilebilen 

verilen sınırlıdır.  

 

PLP-bağlı α-amino asit rasemazlar gurubunun en önemli enzimleri alanin (EC 5.1.1.1) 

ve amino asit (EC 5.1.1.10) rasemazlardır (Schnell et al. 2003).  

 

2.6.3 Lipazlar 

 

Lipazlar (triaçilgliserol açilhidrolazlar, EC 3.1.1.3) birçok mikroorganizma ve 

ökaryotlardan üretilmektedir. Ticari olarak en faydalı olanlar mikrobiyal lipazlardır. 

Ticari lipazlar genellikle çeşitli hücre dışı lipazları üreten mikroorganizmalardan elde 

edilmektedir. Lipaz üretilen mikroorganizmalar bakteri, fungus, maya ve mantarlardır.  
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Lipazlar çok çeşitli kimyasal, bölgesel ve stereoseçimli dönüşümleri katalizlemektedir. 

Lipaz katalizli tepkimeler ara yüzeyde gerçekleşmektedir. Bu yüzden ara yüzey alanı ve 

ara yüzeyin kalitesi gerçekleşen tepkime hızı üzerinde çok etkilidir. Biyoreaktörlerde 

şiddetli mekanik karıştırma yapılması gerekli ara yüzeyi sağlamaya yardım eder. 

Esterleşme de dahil yararlı birçok tepkimeyi katalizleyen birçok lipaz organik 

çözücülerde de aktiftir (Sharma et al. 2001). 

 

Mikrobiyal lipazların büyük biyoteknolojik potansiyele sahip olmalarının nedenleri; 

organik çözücülerde kararlı olmaları, kofaktöre gereksinim duymamaları, geniş bir 

substrat spesifikliğine sahip olmaları ve yüksek enantiyoseçimlilik göstermeleridir 

(Jaeger et al.1998).  

 

2.6.3.1 Lipazların uygulama alanları 

 

Lipazlar yaygın olarak kullanılan çok yönlü enzimlerdir. Lipazlar bölgesel ve 

stereoseçimli biyotransformasyon ve rasemik karışımların rezolüsyonunda 

kullanılmaktadır (Sharma et al. 2001). 

 

Lipaz katalizörlüğünde gerçekleşen enantiyoseçimli organik dönüşümlerin iki temel 

türü; prokiral substratların tepkimesi ve rasematların kinetik rezolüsyonudur. Lipaz 

katalizli dinamik rezolüsyon ise genellikle, enzim tarafından dönüştürülmeyen 

enantiyomerin rasemizasyonunu sağlayan ikinci bir katalizörle gerçekleştirilir. Bunun 

için genellikle lipaz ile yarışan geçiş metali katalizörü kullanılır.  

 

Organik kimyada enantiyoseçimli katalizör olan lipazların endüstiriyel kullanımı 

onların etkili bir şekilde tutuklanmasına bağlıdır (Jaeger et al. 1998). 

  

Biyolojik aktivitede kiralliğin önemi konusunda bilinçlenme arttıkça saf 

enantiyomerlerin endüstriyel sentezinde etkili yöntemlerin gerekliliği artmıştır (Sharma 

et al. 2001) 

 

 



 32

2.6.3.2 Lipazların katalizlediği tepkimeler 

 

Lipazlar, hidroliz, esterleşme ve transesterleşme tepkimelerini katalizlerler (Şekil 2.14). 

Transesterleşme tepkimeleri, esterdeki açil grubu değişimi, bir asit ile yapılıyorsa 

asidoliziz, alkol kullanılıyorsa alkoliziz, bir başka ester kullanılıyorsa interesterleşme ve 

bir amin kullanılıyorsa aminoliziz adını alır (Kösali 2005).  
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3. Transesterleşme 
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C. Alkoliz  
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 D.     Aminoliziz 
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Şekil 2.14  Lipazların katalizlediği tepkimeler 
 
 
2.7 Enantiyoseçimlilik 

 

Enzim katalizli tepkimelerde enantiyomerik aşırılık (ee) ve enantiyomerik oran (E) iki 

önemli kavramdır. Herhangi bir bileşenin enantiyomerik saflığı enantiyomerik aşırılık 

terimiyle ifade edilir (Eşitlik 2.1). 

 

100*%
SR

SR

CC
CCee

+
−

=  ....…………...…………………………………………. 2.1 

 

Rasemik bir bileşik için ee değeri 0 iken enantiyomerik saflıktaki bileşik için 1’dir (ya 

da %100 ee). 

 

Enzimatik tepkimelerin enantiyoseçimliliği ya da stereoseçimliliğini belirtmek için 

kullanılan parametrelerden biri de enantiyomerik orandır (E). Seçimli olmayan 

tepkimelerde E değeri 1 iken kabul edilebilir rezolüsyon için en az 20’den büyük 

olmalıdır. Tersinir enzimatik tepkimelerde E Eşitlik 2.2’deki gibi hesaplanır. 
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( ) { }( )
( ) { }( )]111ln[

]111ln[
CeeCK
CeeCK

S

S

−−+−
−++−

= …………………………………………2.2 

 

Burada; eeS tepkimeye girmeyen substratın, eep ise ürünün enantiyomerik aşırılık 

değerini, C de dönüşümü ifade etmektedir. K denge sabitidir. Tepkime tersinmez 

olduğunda ya da tersinir tepkimelerde ihmal edilerek K=0 alınabilir. Bu durumda 

eşitlik; 

)]1(1ln[
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eeC
eeC
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      )]1)(1ln[(
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S
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eeC
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Ayrıca Eşitlik 2.2 ve Eşitlik 2.3’de kullanılan dönüşüm değerleri Eşitlik 2.4’teki 

eşitlikten hesaplanır. 

SoRo

SR

CC
CCC

+
+

−=1  ...…………………………………………………………….. 2.4  

Buradaki CR ve CS sırasıyla R ve S enantiyomerlerinin derişimleridir (Ghanem and 

Aboul-Enein 2004).   

 

2.8 Biyotransformasyon 

 

Biyokatalizör olarak enzim ya da mikroorganizma kullanılarak bir A substratından 

istenen B ürünün bir ya da birkaç basamakta oluşumuna biyotransformasyon denir.  

 

2.8.1 Biyotransformasyonun özellikleri  

 

1. Tepkime spesifikliği: Enzim tek bir biyotransformasyon tepkimesi gerçekleştirir ve 

yan tepkimeler olmaz.  

2. Bölgesel spesifiklik: Eğer substrat molekülünde eşdeğer birkaç grup ya da benzer 

reaktif bulunuyor ise enzim belirli bir bölgeyi katalizler.  
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3. Stereospesifiklik: Enzim aktif merkezi asimetrik çevre sağlar. Bu da rasemik 

substratların enantiyomerleri arasında ayrım yapmaya izin verir. Böylece sadece bir ya 

da tercih edilen enantiyomerlerden en az olanı katalizlenir. Diğer taraftan, eğer enzim 

reaksiyonu yeni asimetrik merkezleri üretiyor ise bu genel olarak bir enantiyomer 

formundadır ve ürünler optikçe aktiftir. 

4. Ilımlı tepkime koşulları: Tepkimenin aktivasyon enerjisi enzim ve substratın ara 

tepkimeleri ile oldukça düşürülmektedir. Böylece biyotransformasyon 40 ºC sıcaklıkta, 

yaklaşık nötral pH ve normal basınç altında gerçekleşmektedir. Hatta kararsız 

moleküller diğer yan tepkimeler ya da arzu edilmeyen bozunmalar olmaksızın 

gerçekleşmektedir. 

5.  Yüksek verim: Genel olarak biyotransformasyon tepkimelerinde yüksek verim elde 

edilmektedir. 

 

2.8.2 Biyotransformasyon tepkimeleri  

 

Optikçe aktif bileşenlerin üretilmesi: Biyotransformasyon proseslerin pek çoğunda 

optikçe aktif (kiral) moleküllerin oluşumu söz konusudur. Kimyasal üretimler sonunda 

rasemik karışımlar elde edilir. Bu karışımdan optikçe aktif olan bileşenin ayrılması 

enzimler yoluyla olur. Mikroorganizma kullanılarak yapılan üretim sonucu ise tek bir 

enantiyomer elde edilir. 

  

Rasemik karışımların ayrılması: Rasemik karışımların enantiyomerlerini ayırmak için 

enantiyoseçimli enzimler kullanılmaktadır. Kimyasal yöntemlerle bu ayırmanın 

yapılabilmesi oldukça zordur. İki enantiyomerin birbirinden ayrıldığı ayırma 

proseslerinde, istenen enantiyomerin maksimum verimi % 50 ile sınırlıdır. Rasemik 

karışımda istenmeyen enantiyomer rasemizasyonla istenilen enantiyomere dönüştürülür. 

Hidrolitik enzimlerin çoğu, enantiyoseçimli hidroliz ile rasemik bir karışımın ayrılması 

sonunda optikçe aktif bileşenlerin elde edilmesinde kullanılmaktadırlar. Rasemik 

karışımlardan istenilen enantiyomerin ayrılması işleminde hidrolaz enziminin kullanımı 

daha kolaydır. Çünkü hidrolazın herhangi bir kofaktöre ihtiyacı yoktur.Ayrıca geniş bir 

substrat aralığında kullanılabilir ve yüksek kararlılığa sahiptir. Hidrolazların birkaçı 

optik ayırmalarda ticari olarak kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak, rasemik 
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aminoasitlerin ayrılması, esteraz ya da lipaz ile rasemik karışımların ayrılması 

verilebilir.   

 

Benzer reaktif gruplar arasındaki fonksiyonel grup seçimi: Kimyasal tepkimelerle 

karşılaştırıldığında enzimler aynı moleküldeki benzer reaktif fonksiyonel gruplar arasına 

seçim yapabilirler. 

  

Seçimli olarak yapıya fonksiyonel grup katılması: Mikrobiyal tepkimelerle, seçimli 

olarak yapıya istenilen pozisyonda fonksiyonel gruplar katılabilir. Bu işlemi kimyasal 

yöntemlerle yapmak çok güçtür. Mikroorganizma, bölgesel seçimli olarak karbon 

atomuna fonksiyonel grup katılmasını sağlar. 

 

Ilımlı tepkime koşulları: Kimyasal tepkimeler birkaç adımda gerçekleşirler ve kullanılan 

kimyasallar çevre için zararlı ve tepkime koşulları ılımlı değildir. Bunun aksine 

biyotransformasyon proseslerinde tepkime, ılımlı koşullarda ve tek bir adımda 

gerçekleşmektedir. 

  

Mutasyon ile biyosentez: Mutasyona uğratılan mikroorganizmalar ile gerçekleştirilen 

biyokimyasal tepkimelerdir. 

 

2.8.3 Biyotransformasyon türleri 

  

Biyotransformasyonlar, büyüyen hücreler, önceden büyütülmüş hücreler, tutuklanmış 

hücreler ya da saf enzimler ile gerçekleştirilebilirler.  

 

Büyüyen hücreler ile biyotransformasyon: Mikrobiyal üreme sırasında tepkime 

ortamına eklenen substrat için optimum ekleme zamanı belirlenmelidir. 

Biyotransformasyon, aşılamadan sonra maksimum verime ulaşıncaya kadar 

sürdürülmelidir. 

  

Önceden büyütülmüş hücreler ile biyotransformasyon: İlk adımda mikroorganizma 

optimum koşullar altında çoğalır. Biyokütle, filtrasyon ile ya da santrifüj ile ayrılır. 
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İkinci adımda hücreler substrat içeren optimum pH değerindeki destek çözeltisi ya da su 

eklenerek süspansiyon hale getirilir. Bazı durumlarda biyotransformasyon ortamının 

glukoza benzeyen bileşen ve kolay metabolize olan tuzlar ile desteklenmesi 

gerekmektedir. Bu işlem, kofaktör rejenasyonu ile hücre yaşıyabilirliğini artırır ve 

böylece enzim aktivitesinin korunmasını sağlar. Bu sistemin avantajları şunlardır;  

 

1. Substratın ya da ürünün mikroorganizma büyümesine olan negatif etkisi ortadan 

kaldırılır.  

2. Her adımda substrat optimizasyonu yapılmaktadır.  

3. Ortam bileşenleri mikroorganizma kontaminasyonuna neden olmaz ve steril olmayı 

gerektirmez.  

4. Optimum dönüşüm oranını hızını veren hücre derişimi kolaylıkla belirlenir.  

5. Ortam karmaşık olmadığından ürün uzaklaştırması kolaydır.  

 

Tutuklanmış hücreler ile biyotransformasyon: Mikroorganizmalar uygun ortamlarda 

büyütülürler ve enzimlerin tutuklanmasına benzer yöntemlerle tutuklanırlar. 

Tutuklanmış hücreler ile gerçekleştirilen biyotransformasyonlar, serbest hücreler ile 

gerçekleştirilenlere göre daha kararlı işletme olanağına sahiptir. Tutuklanmış hücreler 

biyotepkime ortamından kolaylıkla uzaklaştırılabilir ve tekrar kullanılabilirler. 

Tutuklanmış biyokütle ortamda tutulabiliyorsa biyotransformasyon sürekli olarak 

gerçekleştirilebilir. Ürün oluşum hızı yüksektir ve inhibisyon etkisi minimumdur. 

Böylece biyokatalizörün kararlılığı ve maksimum etkinliği korunur. Tutuklamanın ek 

maliyet getirmesi ve difüzyon kısıtlamaları bu yöntemin dezavantajlarındandır.  

 

Bazı durumlarda hücre içindeki bazı enzimler yan reaksiyonları da katalizleyebilir ya da 

substrat hücre membranından geçemeyebilir. Bu durumda saf enzim ya da tutuklanmış 

enzim kullanımı daha avantajlıdır. 

  

Saf enzimler ile biyotransformasyon: Biyotransformasyonda saf enzim kullanımının 

nedenleri aşağıda belirtilmiştir;  

 

1. Hücre membranı uygun substrat ve ürünü geçmesini önlüyor ise,  
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2. Ürünlerin bozunmasına ya da istenmeyen yan tepkimelere diğer enzimlerin varlığı 

neden oluyor ise,  

3. İlgili enzim hücre tarafından salgılanıyor ve biyokütleden uzaklaştırıldıktan sonra 

kolayca saflaştırılabiliyor ise,  

4. Enzim hayvan ya da bitki dokularından elde ediliyor ise,  

5. Kullanılan enzim ticari bir kullanıma sahip ise.  

 

Enzim saflaştırma işlemi uzun zaman alan, yorucu ve pahalı bir yöntemdir ve hücrenin 

parçalanması, ekstraksiyon, deriştirme, fraksiyonlama, çöktürme ve kurutma gibi 

basamakları gerektirir.  
 

Çok fazlı sistemler ile biyotransformasyon: Lipofilik bileşiklerin (steroidler ya da 

terpenoidler) biyotransformasyonu, mikroorganizmaların sulu ortamda üremeleri ve 

çözünmüş substrat ile enzim-substrat kompleksi oluşturmaları nedeniyle, sudaki 

çözünürlükleri ile sınırlıdır. Biyotransformasyon, suda çözünen çözücülerin eklenmesi 

ile artırılabilir. Yüksek derişimde çözücü de inhibisyon etkisi yapabilir. Bu problem 

biyotepkime ortamına katı ya da sıvı fazın sonradan eklenmesi ile önlenebilir. 

Mikroorganizma sulu fazda, biyotepkime ise organik fazdadır. Biyotepkime substratın 

kullanılabilirliğine, sudaki çözünürlüğüne ve iki faz arasındaki arayüze bağlıdır. Suda az 

çözünen substratın biyotransformasyonu, su ile karışabilen çözücü varlığında etkin bir 

şekilde gerçekleştirilebilir. Bu amaç için kullanılan çözücü, su ile karışabilmeli, substrat 

ve ürün için yüksek çözünürlüğe sahip olmalı ve kullanılan çözücü biyokatalizör 

üzerine toksik etki yapmamalıdır. 

  

Çok fazlı sistemlerin avantajları genel olarak aşağıdaki gibidir; 
  

1. Sudaki çözünürlüğü düşük olan substrat ve/ya da ürünlerin yüksek derişimlerinde 

çalışılır.  

2. Tepkime dengesi, ilgili fazlar arasında ürün ve substrat dağılımı ile değiştirilebilir.  

3. Su aktivitesinin azalmasıyla tepkime dengesi değişir.  

4. Substrat ve ürün inhibisyonu azaltılır.  

5. Biyokatalizör ya da ürün uzaklaştırma kolaydır.  

6. Mikroorganizma bulaşma riski düşüktür.  
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7. Biyokatalizörler daha kararlıdır.  

8. Tepkime hızı yüksektir.  

 

Farklı mikroorganizmalarla katalizlenen ardışık biyotransformasyon adımının 

birleştirilmesi: İki ardışık basamak gerektiren biyotransformasyon farklı 

mikroorganizmalar tarafından katalizlenebilir. Bazı ardışık biyotepkimeler tek bir 

biyoreaktörde mikroorganizma karışımı kullanımı ile gerçekleştirilebilir. İki 

mikroorganizma farklı biyotepkime koşulları gerektiriyor ise iki ardışık biyoreaktör 

kullanılmalıdır. Ara ürün, ilk adımda tepkime karışımından ayrılmadan ikinci 

biyoreaktöre gönderilir. 

 

2.9 Hücrelerin Parçalanması ve Homojen Karışımların Hazırlanması 

 

Hücrelerin parçalanması ve homojen karışımların hazırlanmasına yönelik çeşitli 

yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler Çizelge 2.3’de görülmektedir. 

 

Çizelge 2.3 Hücrelerin parçalanması ve homojen karışımların hazırlanma yöntemleri 
(Telefoncu vd. 2000) 

 
Homejenat tipi 
 

Hücre Lizis Yöntemi 

Yaş 
Homojenizasyon 

Mekanik homojenizasyon 
Havanda  
Kum-cam boncukla öğütme  
Cam boncuklu homojenizatör 
Blender 
Sonikasyonla homojenizasyon 
Termal parçalama 
Donma-çözme 
Kimyasal parçalama 
İsopentanol, bütanol, digitonin, petrol eteri 
Enzimatik parçalama  
Otoliz, bakteriyal proteaz  

Kuru 
Homojenizasyon 

Asetonla homojenizasyon 
Liyofilizasyon  
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2.9.1 Kuru hücre hazırlanması 

 

Biyolojik materyallerin parçalanması, depolanması, konsantre edilmesi amacıyla 

hücrelerin; hava, vakum, liyofilizasyon ve suyla karışabilen organik çözücülerle 

kurutulması yaygın olarak yararlanılan yöntemlerdir.  

 

Hücrelerden enzimlerin kolaylıkla ayrılması uygulanan ön işlemlere bağlıdır. Kurutma 

sürecinde; canlı hücreler membran geçirgenliklerini kaybederler. 

 

Hızlı dondurulmuş hücre süspansiyonlarının vakumda kurutulması işlemi olan 

liyofilizasyon, hassas enzimlerin korunmasında önemlidir. İşlem sürecinde hücreler 

canlılığını kaybederler ve pek çok durumda substrat ve kofaktörlere karşı geçirgenlikleri 

artar. Hücrelerin liyofilizasyonla kurutulmasında otolizis gerçekleşmediğinden, hava 

veya vakumla kurutma yöntemlerine kıyasla tercih edilir. Liyofilizasyonda hücre 

süspansiyonu için yaş ağırlık %10-40 arasında olmalıdır. Bazı hücreler için işlem öncesi 

içerdiği tuzların ve diğer bileşenlerin uzaklaştırılması gerekebilir. 10-15 g hücreler 100 

mm Hg basıncında erime olmaksızın 6-8 saatlik süreçte liyofilize edilir ve -20 °C’de 

depolandığında enzim aktivitesini birkaç yıl korurlar. Liyofilize hücrelerde nem içeriği 

genelde %0,1’den düşük olup havayla kurutulmuş hücrelerden daha düşüktür 

(Telefoncu vd. 2000). 

 

2.9.2 Mekanik homojenizasyon uygulanması 

 

Doku örneği, cam veya plastikten yapılmış, iç içe geçmiş ve aralarında 0,2 mm’lik 

hareketlilik payı bulunan sistemde, yüksek hızdaki bir motorla homojenize edilir. 

Önceden soğutulmuş kalın cidarlı test tüpüne alınan küçük doku parçacıklarının 

homojenizasyonu, takriben 1000 rpm de birkaç dakika içinde gerçekleştirilir. 1-2 gr taze 

doku parçacıkları 1/10 oranında seyrelme olacak şekilde 8-10 ml suda süspansiye edilir. 

Homojenizasyon sürecinde işlem, soğuk ortamda test tüpünün aşağı yukarı hareketi ile 

gerçekleştirilir. Doku homojenatlarında hücreler, diferansiyel santrifüjle fraksiyonlanır. 

Homojenizatörlerin 5-50 ml boyutlarında payrexcam ve teflondan üretilmiş olanları da 

mevcuttur (Telefoncu vd. 2000). 
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2.9.3 Sonikasyon (ses dalgaları) uygulanması 
 

Ultrasonikasyonla homojenizasyon ortamında sıcaklık artacağından işlemin kısa 

sürelerle ve soğutmayla gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde, açığa çıkan ısıyla 

ortamdaki serbest radikal ve iyon üretimi artar. Bu da protein denatürasyonuna neden 

olur. Ultrasonikasyon sırasında buzla soğutma yapılır. Ortamdaki hücre derişimi de 

%20(w/v)den fazla olmamalıdır. Yüksek derişim hücre parçalanmasında verimliliğin 

düşmesine neden olur. Ultrasonikasyonla hücre homojenizasyonunda genelde tampon 

ortamında %5’lik hücre süspansiyonu hazırlanır. İşlem, 10-15 mL’lik hacimler halinde -

5-8 °C arasında soğutulup kısa aralıklarla tekrarlanarak gerçekleştirilir. Başarılı bir 

parçalamada; ortam pH’ı, sıcaklık ve iyonik şiddeti de önemlidir. Ultrasonikasyon 

cihazlarında geniş çaplı uçlarla sıvıya aktarılan sonik enerji küçük çaplı uçlara kıyasla 

daha azdır (Telefoncu vd. 2000). Uygun şekilde kontrol edilmiş ses ötesi dalga (SÖD) 

uygulanması, canlı sistemlerin metabolik performansı üzerine faydalı etkiler gösterir. 

Kültür metabolizmasının SÖD ile artırılması için mekanizmalar ve uygun sonikasyon 

rejimleri yüksek performanslı sonobiyoreaktörlerin tasarımı ile daha iyi sağlanabilir 

(Chisti 2003). 

 

2.10 Ses Ötesi Dalgalar (Ultrasound) 

 

Ses dalgaları, değişik ortamlar içinde yayılan boyuna dalgalardır. Bu dalgalar her hangi 

bir ortamda (yani gazlar, katılar veya sıvılar), ortamın özelliklerine bağlı olan bir hızla 

yayınırlar. Ses dalgası bir ortamda yayılırken; ortamın parçacıkları, dalganın hareket 

doğrultusu boyunca yoğunluk ve hacim değişiklikleri üreterek titreşirler. Bu parçacık 

hareketi, dalga hareketinin yönüne dik olan enine dalga hareketindeki durumun tersidir. 

Ses dalgaları şeklinde ortaya çıkan yer değiştirmeler, denge konumundan itibaren her 

bir molekülün boyuna yer değiştirmesini gerektirir. Bu sıkışma ve genişleme şeklinde 

yüksek ve alçak basınç düşmelerine yol açar. Bir mikrofonun diyaframındaki gibi, ses 

dalgası kaynağı sinüsel olarak titreşirse, basınç değişimleri de sinüsel olur. 

Frekanslarına göre, boyuna mekanik dalgalar üç gruba ayrılır. 
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1. İşitilebilir dalgalar: İnsan kulağının duyarlık sınırı içinde olan ses dalgalarıdır. Bu 

dalgalar 20 Hz ile 20.000 Hz frekansları arasındadır. Bu sesler değişik yollarla 

yaratılabilir; müzik aletleriyle, boğazdaki ses telleriyle ve hoparlör ile. 

 

2. Ses altı dalgalar (İnfrasonic) dalgalar; işitilebilir mertebenin altındaki frekansta olan 

boyuna dalgalardır. Deprem dalgaları bu dalgalara örnektir.  

 

3. Ses ötesi dalgalar (SÖD) (Ultrasonic) dalgalar; işitilebilir mertebenin üstündeki 

frekansları olan boyuna dalgalardır. Örneğin, bu dalgalar, bir kuartz kristaline alternatif 

elektrik alanın uygulanmasıyla elde edilebilirler. Bu yol ile, 6*108 Hz (600 MHz) kadar 

yüksek ultrasonik frekanslar elde etmek mümkündür. Hava içinde bu frekansa karşılık 

gelen dalga boyu 5*10-5 cm’dir. Bu değer görünür ışık dalgalarının boyu ile aynı 

büyüklüktedir (Gümüşdere 2007).  

 

SÖD’dan birçok gıda prosesi uygulamalarında yararlanılmaktadır. Medikal 

uygulamalarda düşük güçte megahertz aralığı (1-10 MHz) kullanılmaktadır. 20-100 

kHz’deki SÖD enerjisi birçok sonokimyasal proseste kullanılmaktadır (Chitsi 2003). 

 

Ses ötesi dalgaların temelini, darbe-yansıma (pulse-echo) prensibi oluşturmaktadır. 

Yani bir dalga darbesi (pulsu) gönderilir ve hedeften yansıyarak gelen eko geri alınır. 

Geri alınan ekodan gözle görülmeyen, hedefle ilgili istenen bilgiler elde 

edilebilmektedir. Bu sistemi kullanan canlılar içerisinde en çok bilinenleri yarasalar ve 

yunus balıklarıdır. Bu canlılar örnek alınarak geliştirilen ve daha çok askeri amaçlı 

olarak kullanılan cihazlar sonar ve radarlardır. Sonar ve radarlarda amaç; gözle 

görülmeyen nesneleri belirlemek, sınıflandırmak ve izlemektir.  

 

Ses dalgalarının tekrarlanan seri basınç dalgalarından meydana geldiği ve yayıldığı 

ortamlardaki molekülleri titreştirerek ilerlediği bilinmektedir. Ses dalgalarının yayılma 

hızını; ortamın cinsi, yoğunluğu, ısısı ve diğer bazı faktörler belirlemektedir. Ortam ne 

kadar yoğun ise yayılma hızı o kadar artmaktadır.  
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Ses ötesi dalgaların yansıması-kırılması, düzgün ve büyük yüzeylerde söz konusudur. 

Ancak ortamlar içinde homojen olmayan ve farklı yoğunlukta bölgeler bulunmaktadır. 

Dalga demeti bu tür ortamlara çarptığında saçılmaya uğrar ve yön değiştirir (Şekil 2.15). 

 

Ortam 1 Ortam 2 

saçılma

Tam yansıma 

 yansıma 

A 

B 

C 
 

Şekil 2.15 Ses ötesi dalgaların yansıması, kırılması ve saçılması (Gümüşdere 2007) 

A. Geliş açısı kritik açıdan büyükse gelen ışın demeti yansıtılır. 
B. Gelen ışınının bir kısmı yansıtılır, kalanı kırılır ve yoluna devam eder. Geçen 

ışın demeti kısmen saçılır. 
C. Işın demeti yüzeye dik olarak gelirse yansıyan ışınların çoğu, dönüştürücüye 

işaret güçlendirici olarak geri döner. 
 

Ses ötesi dalga demeti farklı ortamlardan geçerken gücünde bir azalma yani zayıflama 

olmaktadır. Dalgalarının yoğunluğunun azalmasına, enerjisinin bir kısmını 

kaybetmesine neden olan zayıflamaya üç temel etken yol açmaktadır. Bunlardan 

birincisi absorbsiyondur. Farklı ortamlardan geçen ses ötesi dalgaların enerjisinin bir 

kısmı ortam tarafından soğurulmakta ve soğurulan enerji ısı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Zayıflamaya yol açan ikinci etmen saçılmadır. Saçılma sonucunda birim alandan geçen 

enerji miktarı azalmaktadır. Zayıflamaya neden olan üçüncü faktör ise dalga demetinin 

belirli bir mesafeden sonra genişleyerek yayılmasıdır. Enerji yoğunluğu kesit alanla ters 

orantılıdır. Demet genişlediğinde kesit alan artacağından dokudan geçen enerji 

yoğunluğu azalmaktadır (Gümüşdere 2007). 

 

Ses ötesi dalga demetinin zayıflaması geçilen ortamın tipi, kalınlığı ve dalganın 

frekansına bağlıdır. Ortam kalınlığı ve frekans arttıkça zayıflama da artmaktadır. 
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2.10.1 Ses ötesi dalgaların kullanım alanları  

 

Ses ötesi dalgaların endüstrideki uygulamaları başlıca üç grup altında 

toplanabilmektedir (Gümüşdere 2007): 
 

1. Sıvı ortamdaki uygulamaları 

Temizleme  Katı maddelerin ayrıştırılması 

Lehimleme  Sterilize etme 

Zımparalama  Filtreleme 

Aşındırma testi  Atomizasyon 

Hücre ayrımı  Kristal büyümesi  

Bitkilerden çıkarma  Eritme kristalleşmesi 

Emülsiyonlaştırma  Gaz alma 

 

2. Katı ortamdaki uygulamaları  

Plastik kaynak  Metal kesme 

Metal kaynatma  Dayanıklılık testi 

Metal formlandırılması  Sert, zayıf malzemelerin işlenmesi 

 

3. Hava ortamındaki uygulamaları  

Pıhtılaşma 

Köpük giderme 

Kurutma 

 

2.10.2 Ses ötesi dalgaların kimyasal tepkimeler üzerindeki etkileri  

 

Ses ötesi dalgaların kullanıldığı tepkimelere Sonokimyasal Tepkimeler denmektedir. 

Sonokimya ‘ses ötesi dalgalar’ yoluyla kimyasal tepkimenin gerekleştiği koşulların 

iyileştirilmesini, tepkime mekanizmasının değiştirilmesini ve tepkimeyi 

hızlandıracak radikal oluşumunu arttırmayı amaçlamaktadır. Ses ötesi dalgaların 

kimyasal tepkimelere etkileri çok çeşitlidir.  Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 
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 Tepkime hızını artırır. 

 Serbest radikal oluşumunu sağlayarak başlatıcı veya katalizör olarak görev yapar. 

 Mekanik etkileri sayesinde yüzey alanını arttırarak, kütle aktarımını hızlandırır. 

 Yan ürünlerin oluşmasını engeller. 

 Tepkimenin verimini arttırmakla birlikte tepkime süresini kısaltır. 

 Tepkime yol izini değiştirir.  

 Yüksek sıcaklık ve basınçta gerçekleşen tepkimenin koşullarını değiştirerek, 

elverişli koşullarda gerçekleşmesini sağlayabilmektedir.  

 

Ses ötesi dalgalar sıvı fazlı homojen sistemlerde kavitasyon olayını meydana getirerek 

akustik mikroakım veya çok küçük şekildeki girdaplara neden olmakta, böylece yığın 

çözeltinin kütle ve ısı aktarımını artırmakta ve hız gradyeni yaratarak kesme gerilimiyle 

sonuçlanmaktadır. Kavitasyon milisaniye gibi çok sınırlı zaman aralığında 

mikrokabarcıkların oluşması, büyümesi ve parçalanmasıyla, büyük miktarda enerji 

açığa çıkması olarak bilinir (Gümüşdere 2007).  

 

2.10.3 Ses ötesi dalgaların biyolojik etkileri 

 

Ses ötesi dalga (SÖD) canlı biyokatalizörlerin performansını artıran bir yöntemdir. 

Genellikle hücrelere zarar verir fakat kontrollü uygulanması canlı hücreler tarafından 

katalizlenen dönüşümler üzerine yararlı etkiler gösterir. SÖD, hücrelerin parçalanması 

için iyi bilinen bir laboratuar tekniğidir. 

 

Şiddetli SÖD’nın enzimler gibi makro moleküllere zarar verdiği bilinmektedir. Bu 

durum, proteinleri açıp karıştırmasından ve küçük peptitler ya da radikallerin içindeki 

bağları kırmasından kaynaklanıyor olabilir. Hücrelerin SÖD’ya duyarlılıkları 

birbirinden farklıdır. Kısa sürelerde SÖD uygulanması, canlı sistemlerde üretimin 

artmasını etkileyebilir (Chisti 2003). 

 

SÖD, dikkate değer biyolojik etkileri nedeniyle tıpta ve biyolojide teşhis ve terapi için 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda SÖD’nin yararlı etkileri ve özellikle 

düşük şiddetteki uygulamaları biyolojik sitemlerde ve biyoteknolojik proseslerde 
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önemli yere sahiptir. Yüksek şiddetteki SÖD, biyolojik materyallere zararlı, hücre 

membranını parçalayıcı, enzimler ve DNA gibi biyolojik moleküllerin aktivitesini 

düşürücü etkiler göstermektedir. Yüksek enerjili ultrasonik dalgalar hücreleri parçalar 

ve enzimin denatürasyonuna sebep olur. Düşük şiddetteki SÖD, biyoteknolojide önemli 

olan ölümcül düzeyin altında biyolojik etkiler gösterir. Hücre metabolizmasını 

değiştirebilir ya da besinin girişini ve hücre duvarları ve membrandan geçişini 

kolaylaştırabilir. Düşük şiddette SÖD, biyolojik materyaller üzerine enzim aktivitesini, 

hücre büyümesini, biyosentez ve hücre membranı ve diğer hücre organel yapılarının 

değişikliğini artırıcı ve inhibe edici çeşitli etkiler üretebilir. SÖD’nin canlı hücreler 

üzerine en yaygın olarak gözlenen etkileri; membran geçirgenliğini artırması ve hücre 

içindeki hücre içi ürünleri çıkarmasıdır. Bu etkiler biyoteknoloji ve biyomühendislikte 

büyük öneme sahiptir. 

 

Ultrasonik dalgalar tarafından aktive edilmiş enzimler ya da hücrelerin varlığında birçok 

proses gerçekleşir. SÖD’nin kullanımı enzim ve mikrobiyal hücre biyoreaktörlerinde 

biyodönüşümü artırmaktadır. Biyolojik tepkimeler ve hücre çoğalması üzerine SÖD’nin 

etkisi hala iyi bir şekilde anlaşılamamıştır. Bu durum enzim ve hücre metabolik 

aktivitesini artırmasına bağlı olarak SÖD’nin mekanik etkisine (örneğin kütle aktarımını 

artırması ve reaksiyon sistemini karıştırması) bağlanabilir.  

 

Kavitasyon, biyolojik etkilerin temelidir ve düşük şiddetteki SÖD’nin membran 

geçirgenliğini artırması ve hücre morfolojisinin değiştirmesi gibi birçok etkisinin 

bundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Buna ek olarak yüksek viskozite kavitasyonu 

önleyebilir. Hücre süspansiyonlarında başka bir önemli olay, akustik 

mikrobuharlaşmadır. Hücrenin etrafındaki bu durum kayma gerilimine neden olur ve 

kütle aktarımını artırır. SÖD’nin uygun şiddet seviyesinde hücre içindeki organellerin 

dönmesi ile mikro buharlaşma gözlenir (Liu et al. 2003). 

 

2.11 α-Hidroksi Ketonlar ve Benzoin 

 

Enantiyomerik olarak saf α-hidroksi ketonlar, sahip oldukları önemli fonksiyonel 

gruplar nedeniyle asimetrik sentezin vazgeçilmez yapı taşlarıdır ve biyolojik olarak 
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etkin çeşitli moleküllerin asimetrik sentezinde başlangıç maddeleridir. Endüstriyel 

açıdan önemli ilaçların ve doğal ürünlerin sentezinde kullanılan kiral alkollerin 

üretiminde kullanılırlar. Aerolik asit antibiyotiklerin, anti-depresyon, anti-bakteriyel, 

anti-virütik, potasyum kanal açıcıları ve çeşitli kalp ilaçlarının sentezlenmesi için 

önemli yapı taşlarıdır (Kösali 2005). Ayrıca 2-hidroksi propiyofenon türevlerinin 

sentezinde anahtar ara üründürler. Örneğin, (R)-1-(3-klorofenil)-2-hidroksipropan-1-

on, depresyon tedavisinde kullanılan bupropion için başlangıç maddesidir. Bupropion, 

Wellbutrin® (Glaxo Wellcome) ticari isimlerle satılmakta olan ve depresyon 

tedavisinde kullanılan ilacın etken maddesidir. Ayrıca Zyban® (Glaxo Wellcome) ticari 

isimli ve sigarayı bırakma tedavisinde kullanılan ilacın da etken maddesi bupropiondur 

(Demir et al. 2001). Bunlardan başka, optikçe saf α-hidroksi ketonlar bazı antitümör 

antibiyotiklerinin (olivomycin A, chromomycin A3 gibi) ve Alzheimer hastalığının 

tedavisinde kullanılan amiloid-β protein üretim inhibitörlerinin elde edilmesinde 

önemli yapı taşlarıdır (Hoyos et al. 2006). 

 

Optikçe aktif α-hidroksi ketonların hazırlanması için birçok yöntem geliştirilmiştir. 

Kimyasal yöntemlerden; optikçe aktif enolatların stereoseçimli oksidasyonu, optikçe 

aktif oksaziridinler kullanılarak prokiral enolatların oksidasyonu, kiral titanyum 

enolatlarının seçimli oksidasyonu, silil enol eterlerin asimetrik oksidasyonu örnek 

olarak gösterilmiştir. Kimyasal yöntemlere alternatif olarak biyokatalitik olarak da; 

aromatik aldehitlerden C-C bağı oluşumu, α-diketonların indirgenmesi, 

derasemizasyon yöntemi, rasemik α-hidroksi ve asetoksi ketonların kinetik 

rezolüsyonu yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir (Adam et al. 1996, Demir et al. 

2002). 

 

Kiral α-hidroksi ketonlar farmakoloji ve kimya endüstrilerinde çok yönlü yapı taşlarıdır 

(Ward et al. 2000). Bir kiral α-hidroksi keton olan benzoin kanser tedavisinde 

kullanılan bir ilaç ara ürünüdür (Olceroglu et al. 2006). Benzoinin bazı özellikleri 

Çizelge 2.4’te verilmiştir. Ayrıca R. oryzae katalizörlüğünde optikçe saf benzoin elde 

etme yöntemleri Şekil 2.16’da şematik olarak verilmiştir.  
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Şekil 2.16 R. oryzae katalizörlüğünde optikçe saf benzoin elde etme yöntemleri 

 

Çizelge 2.4 Benzoin ve benzoin asetatın bazı özellikleri 
 

Özellik ras-Benzoin ras-Benzoin asetat 

Kapalı Formül+ C14H12O2 C16H14O3 

Açık Formül+ 

  

 
 
Diğer Adları+ 
 

 
2-hidroksi-2-fenilasetofenon 

Benzoilfenilkarbinol 
2-hidroksi-1,2-difeniletanon 

 

α-asetoksibenzil fenil keton 
1,2-difenil-2-oxoetil asetat 

2-asetoksi-1,2-difenil-1-etanon 
Asetilbenzoin 

α-asetoksideoksibenzoin 
Moleküler Ağırlık+ (g/mol) 212.24 254.28 
Erime Noktası+ (oC) 135-137 81-83 
Suda Çözünürlük+ < 0.01 g / 100 ml (18oC’de) çözünmüyor 
Fiyatı* 37.8 € / 500 g 

(R-benzoin: 167.5 €/100 mg) 
(S-benzoin: 171.5 €/100 mg) 

77.5 € / 5 g 

+ www.chemfinder.com * www.sigma-aldrich.com  
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3. KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

Optikçe aktif α-hidroksi ketonlar çeşitli kimyasal ve biyokatalitik yöntemlerle 

üretilebilirler. Biyokatalitik olarak; aromatik aldehitlerden C-C bağı oluşumu, α-

diketonların indirgenmesi, derasemizasyon yöntemi, rasemik α-hidroksi ve asetoksi 

ketonların kinetik rezolüsyonu yöntemleri ile elde edilebilirler (Adam et al. 1996, 

Demir et al. 2002). Literatür araştırması bu yöntemlerden üçü temel alınarak 

yapılmıştır. 

 

3.1 α-diketonların İndirgenmesi ile α-hidroksi Ketonların Eldesi 

 

Demir et al. (2004) dört mikroorganizma türünün(Rhizopus oryzae (ATCC 9363), R. 

oryzae (72465), Rhizomucor miehei (72460), Rhizomucor pusillus (72561)) 

katalizlediği benzilin indirgenmesi yoluyla benzoin ve hidrobenzoin eldesini 

incelemişlerdir (Şekil 3.1). Ortamın pH’ına bağlı olarak benzilin indirgenmesi yoluyla 

benzoinin her iki enantiyomeri de iyi verimlerde ve yüksek ee değerlerinde elde 

edilmiştir.  

 
Şekil 3.1 Benzilin enantiyoseçimli olarak indirgenmesi 
 
 

O

O

OH

OH

O

OH

O

OH

(R)-Benzoin (S)-Benzoin(R,R)-Hidrobenzoin

Benzil

O

O
Ras-Benzoin
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Rhizopus türleri ile (R)-benzoin %98 ile >%99 ee değerlerinde elde edilirken 

Rhizomucor türleri ile (S)-benzoin %71-73 ee değerlerinde elde edilmiştir. En iyi 

sonuçlar Rhizopus türleri ile elde edilmiştir. Ortamın pH’ının ürünlerin stereokimyasal 

durumunu çok etkilediği görülmüştür. Rhizopus türleri ile pH 6.5-8.5’te, Rhizomucor 

türleri ile pH 8.0-8.5’te ürün olarak %71-77 verim ve %96-99 ee ile hidrobenzoin elde 

edilmiştir. 

 
Demir et al. (2008), çalışmalarında benzilin indirgenmesi ile optikçe aktif benzoin 

üretimini amaçlamışlardır. Bunun için Aspergillus ve Fusarium cinslerinden 21 farklı 

tür denemişler ve en yüksek enantiyoseçimlilik gösteren Fusarium roseum OUT4019 ve 

Aspergillus oryzae OUT5048’in bu tepkime için etkili biyokatalizörler olduğunu 

bulmuşlardır.   

 

Fusarium roseum ile % 95 ee gibi çok yüksek enantiyoseçimlilik gözlenirken 

Aspergillus oryzae ile %74 ee elde edilmiştir. Biyoreaksiyon mühendisliği ile bu türün 

enantiyoseçimliliği de % 94’e çıkarılmıştır. %ee 86-98 aralığında olduğundan F. 

roseum ‘un daha iyi bir katalizör olduğu gözlenmiştir. A. oryzae ile ee % 23-94 

aralığında elde edilmiştir. A. oryzae kullanıldığında metoksi grubu olan benzil türevleri 

(% 47-91) ile flor grubu olan türevlere (%23-65) göre daha yüksek enantiyoseçimlilik 

elde edilmiştir (Çizelge 3.1). Benzil türevleri için A. oryzae’nın enantiyoseçimliliğini 

artırmak için bazı ek maddeler kullanılmış fakat etkisi olmamıştır. 

 

Simetrik benzil moleküllerinin indirgenmesi ile (S)-benzoinin sentezi, ileri indirgenme 

ile hidrobenzoin oluşumundan kaçınılarak yüksek spesifiklik ile sağlanmıştır. 

Mikroorganizmaların tüm hücre olarak kullanılması enzim saflaştırması ve kofaktör 

rejenerasyonu gerektirmemesi yönünden avantajlı olmuştur. Bu çalışma ile literatürde 

ilk defa simetrik benzil türevlerinin benzoine yüksek verim ve enantiyoseçimlilik ile 

indirgenme reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. 
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Çizelge 3.1 Benzil türevlerinin mikrobiyal indirgenmesi ile (S)-2-hidroksi-1,2-difenil    
         etanonların eldesi 
 

             

 

Hoyos et al. (2008) çalışmalarında farklı 1,2-diaril-etandionların (benzil ve benzil 

türevlerinin 1) Pichia glucozyma CBS 5766 liyofilize tüm hücreleri ile tek kademeli 

indirgenmesini incelemişlerdir. Model substrat olarak benzili (difenil 1a) 

kullanmışlardır. Daha sonra çok kısa tepkime sürelerinde yüksek verimlerde 

enantiyomerik saflıkta benzoinler (α-hidroksi ketonlar 2) elde etmek için yapısal olarak 

farklı simetrik benzil moleküllerinin enantiyoseçimli indirgenmesini araştırmışlardır 

(Şekil 3.2).  

 
Şekil 3.2  1,2-diaril-etandionların (1) stereoseçimli indirgenmesi ile benzoin (2) eldesi 

 Benzoin 2 R 

Aspergillus oryzae OUT5048 Fusarium roseum OUT4019 

Reaksiyon 
süresi 
(sa) 

ee (%) Dönüşüm 
(%) 

Reaksiyon 
süresi 
(sa) 

ee (%) Dönüşüm 
(%) 

1 H a 3 94 95 24 95 99 
2 o-MeO b 72 91 94 NR – – 
3 m-MeO c 3 84 87 24 90 98 
4 p-MeO d 72 47 15 96 86 85 
5 o-F e 4 23 95 72 98 90 
6 m-F f 2 36 99 24 93 92 
7 p-f g 8 65 81 24 97 97 
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Aromatik diketonların indirgenmesi için farklı mikroorganizmalar standart substrat 

olarak benzil (Şekil 3.3 1a) kullanılarak çalışılmıştır. Liyofilize mayalardan Pichia 

minuta CBS 1708, Pichia fermentans DPVPG 2770, P. glucozyma CBS 5766, Pichia 

etchellsii CBS 2011, Candida utilis CBS 621 and Kluyveromyces marxianus CBS 397 

kullanılmış ve en iyi sonuçlar P. glucozyma’nın liyofilize hücreleriyle elde edilmiştir.  

 
Şekil 3.3 Benzilin (1a) stereoseçimli indirgenmesi ile homokiral (S)-benzoin (S-2a) ve   
     hidrobenzoin (3) eldesi 
 

Farklı diketonların indirgenmesi için en iyi koşulları bulmak amacıyla farklı 

derişimlerde liyofilize hücreler kullanılmış ve Çizelge 3.2’de görüldüğü gibi katalizör 

miktarı 10 g/L’den 20 g/L’ye artırıldığında verim ve ee değeri de artmıştır. 30 g/L’de 

değişiklik olmamıştır. Bu biyokatalizör ile yüksek verim ve enantiyoseçimlilik 

değerlerine 3 saat gibi kısa bir sürede ulaşılabilmiştir. Bu sürede diol (hidrobenzoin 3) 

oluşumu gözlenmemiştir. Reaksiyon süresi 24 saate uzatıldığında bile sadece çok küçük 

bir miktarda diol (hidrobenzoin 3) gözlenmiştir.  

 

Çizelge 3.2 P. glucozyma CBS 5766 liyofilize hücrelerinin farklı derişimlerde katalizi  
        ile benzilin (1) indirgenmesi 
 

 

 

 

 

 

20 g/L liyofilize hücre derişiminde farklı diarildiketonların asimetrik biyoindirgenmesi 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 3.3’te verilmiştir.  

 

 

 

P. glucozyma CBS 5766 
(liyofilize  hücre, g/L) 

Tepkime süresi 
(sa) Dönüşüm (%) 

 (S)-2a 

 ee (%) 

10 3 87 54 
20 3 99 75 
30 3 99 74 
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Çizelge 3.3 P. glucozyma CBS 5766 liyofilize hücreleriyle substratların indirgenmesi 

                         

 

Bu çalışmada liyofilize hücre kullanılmasının avantajı; benzil ve benzil türevlerinin 

indirgenmesini ılımlı tepkime koşullarında, çok yüksek verim ve enantiyomerik 

aşırılıkta, çoğunlukla 3 saatten kısa sürede katalizlemesidir. Ayrıca sadece 

stereoseçimlilik değil biyoindirgenmenin bölgesel seçimliliği de araştırılmıştır. 

 

3.2 Rasemik α-hidroksi ve α-asetoksi Ketonların Kinetik Rezolüsyonu ile α- 
hidroksi Ketonların Eldesi  
       

Demir et al. (1998) Rhizopus oryzae (NRRL 395) mikroorganizması ile (R)-hidroksi 

ketonların yüksek enantiyomerik aşırılıkta eldesi üzerine çalışmışlardır. Bunun için ilk 

olarak aromatik ketonların mangan(III) asetat ile oksidasyonu sonucu α-asetoksi 

ketonlar elde edilmiş, daha sonra α-asetoksi ketonların Rhizopus oryzae ile 

enantiyoseçimli hidrolizi sonucunda (R)-hidroksi ketonlar yüksek enantiyomerik 

aşırılıkta elde edilmiştir (Şekil 3.4).  

 

 
Şekil  3.4 (R)-hidroksi ketonların oluşum tepkimesi 

Substrat Ar Ürün Tepkime süresi Dönüşüm (%) ee (%) 

1a Fenil (S)-2a 2,5 sa 99 75 
1b 2-furanil (S)-2b 2,5 sa 99 84 
1c 3-furanil (S)-2c 2,5 sa 99 98 
1d 2-tienil (R)-2d 2,5 sa 86 62 
1e 3-tienil (S)-2e 5 sa 97 57 
1f 4-metoksifenil (S)-2f 7 gün 7 99 
1g 4-metilfenil (R)-2g 7 gün 97 76 
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Farklı gruplara sahip aromatik asetoksi ketonların hidrolizi gerçekleştirilmiş ve ee 

değerleri %66-96 arasında bulunmuştur. Benzoin asetatla yapılan hidroliz deneyinde 6 

günde %70 ee değerine ulaşılmıştır. 

 

Demir et al. (2001) propiofenon türevlerinden yola çıkarak farmakolojik olarak önemli 

(R)-2-hidroksipropiofenonların [(R)-2-HPP] kemoenzimatik sentezini incelemişlerdir. 

Farmakolojik öneme sahip olan bu (R)-2-HPP türevlerinin sentezi için anahtar 

bileşenler Şekil 3.5’de verilen hidroksi ketonlardır. 

 
Şekil 3.5 Hidroksi ketonlar 

 

Ketonların (2a-2d), mangan(III) asetat ile oksidasyonundan sonra elde edilen α-asetoksi 

ketonların (3a-3d) enantiyoseçimli hidrolizi için bir seri mikroorganizma denenmiş ve 

bunlardan iki tanesinin istenen sonuçları verdiği gözlenmiştir (Rhizopus oryzae (NRRL 

395) ve Rhizopus oryzae (W&P G)). Gerçekleştirilen tepkime Şekil 3.6’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.6 Ketonların, mangan(III) asetat ile oksidasyonundan sonra elde edilen α-

asetoksi ketonların enantiyoseçimli hidrolizi ile hidroksi keton eldesi 
 

Hidroksi ketonlar (1a-1d) için %40-46 verimlerde %88 ile >%99 arasında değişen ees 

değerleri elde edilmiştir. Reaksiyon ortamı için optimum pH 6.0-6.5 olarak 

bulunmuştur. 
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Demir et al. (2006) α-hidroksi halkalı enonlardan farmakolojik açıdan önemli α’-

asetoksi ve α’-hidroksi-α-metoksi halkalı enonların her iki enantiyomerlerinin 

kemoenzimatik sentezini incelemişlerdir. 1,2-diketonlar (1a-d), 3-metoksi-2-metil 

halkalı enonlarına (2a-d) dönüştürüldükten sonra mangan(III) asetat ile oksidasyonu 

gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.7). α’-asetoksi enonların enzim katalizli hidrolizi ile 

asetoksi enonlar (3a-d) ve hidroksi enonlar (4a-d) yüksek enantiyomerik aşırılık (%99) 

ve yüksek verimlerle elde edilmiştir. Rasemik 4b’nin transesterleşmesi ile (+)-4b ve (-)-

3b, yüksek enantiyomerik aşırılık (%91-94) ve yüksek kimyasal verimlerle elde 

edilmiştir (Şekil 3.8).    

 

 
 
Şekil 3.7 α-hidroksi halkalı enonlardan α’-asetoksi ve α’-hidroksi-α-metoksi halkalı 

enonların kemoenzimatik sentezi 
 

 
 

Şekil 3.8 Rasemik 4b’nin transesterleşmesi ile (+)-4b ve (-)-3b’nin oluşumu 

 

Bu yöntem farmakolojik açıdan önemli bileşikler için önemli olan halkalı hidroksi 

enonların sentezine yeni bir adım olmuştur.  
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3.3 Derasemizasyon Yöntemleri ile α-hidroksi Ketonların Eldesi 

 

Giovannini et al. (1996) çalışmalarında bir sekonder alkol dehidrojenaz enzimi olan 

NADH-bağımlı diasetil (asetoin) redüktaz içeren Bacillus stearothermophilus ile Şekil 

3.9’daki derasemizasyon tepkimesini gerçekleştirmişlerdir. Burada; NADH varlığında 

ilk olarak diasetilin (3S)-asetoine daha sonra (2S,3S)-bütandiole stereospesifik 

indirgenmesi, NAD+ varlığında (2S,3S)- ve mezo-bütandiolün yükseltgenmesi ile 

sırasıyla (3S)-asetoin ve (3R)-asetoin oluşumunu katalizlenmektedir. Sekonder alkol 

dehidrojenaz enzimi endo-bisiklik okten ve heptenol ile ketonlar gibi bileşiklerin redoks 

tepkimelerini etkili ve stereospesifik olarak katalizlemektedir.  

 
Şekil 3.9 Bacillus stearothermophilus’da bulunan diasetil (asetoin) redüktaz ile 

katalizlenen tepkimeler 
 

Goswami et al. (1999) birçok mikroorganizma cinsiyle rasemik 1,2-diolün (1) 

stereoinversiyonu ile derasemizasyonunu gerçekleştirmişlerdir. 20 mikroorganizma 

türünü deneyerek 7 tanesini seçmişlerdir. Bunlar; Candida boidinii ATCC 26175, 

ATCC 32195, ATCC 56507, Pichia methanolica ATCC 58403, ATCC 56510 ve 

Hansenula polymorpha ATCC 66057, ATCC 62809 olarak sıralanabilir. (R,S)-diolün 

(1) bu mikroorganizmalarla gerçekleştirilen bir haftalık tepkimesinin sonucunda elde 

edilen (S)-diol (2)’ün enantiyomerik aşırılığı % 87-100 aralığında elde edilmiştir. 

Sadece Candida parapsilosis ATCC 52820 ve Arthrobacter simplex SC 6379 (R)-diol’e 

seçimlilik göstermiştir. 
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Stereoinversiyonun önerilen yol izine göre (R)-diol (3)’ün yükseltgenmesi sonucu 

hidroksi keton (4) oluşmaktadır. Daha sonra tekrar diol’e (yalnızca (S)-diole) (2) 

indirgenmektedir (Şekil 3.10). 

 

 
Şekil 3.10 R,S-diolün stereoinversiyonuyla derasemizasyonu 

 

Bahsedilen 7 mikroorganizmayla RS-diol (1) için ee ve verim zamanla izlenmiştir. 

Candida boidinii ATCC 32195, Candida boidinii ATCC 56507, and Pichia 

methanolica ATCC 56510 ile (R,S)-diol 1, 3-4 günde % 62-71 verim, %90-100 ee ile 

(S)-diole 2 dönüşmüştür. Yalnız reaksiyonu en yüksek verim ve istenen ee değerinde 

kesmek gerekir, yoksa ilerleyen zamanlarda verim düşmektedir. Örneğin, Pichia 

methanolica ATCC 58403 ve Hansenula polymorpha ATCC 62809 ile gerçekleştirilen 

deneylerde bu durum gözlenmiştir. 

 

Demir et al. (2002), çalışmalarında Rhizopus oryzae (ATCC 9363) mikroorganizması 

kullanılarak gerçekleştirilen yeni bir enzimatik derasemizasyon tepkimesiyle benzoinin 

her iki enantiyomerinin hazırlanışını incelenmişlerdir (Şekil 3.11). Rasemizasyon 

tepkimesi mikroorganizma üreme ortamında gerçekleştirilmiş ve rasemik benzoin 

tepkime ortamına DMSO’da çözülerek eklenmiştir.  

 

değişmeyen

yükseltgenme

indirgenme
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Şekil 3.11 Benzoinin derasemizasyonu 

 

Tepkime için optimum pH aralığı 7.5-8.5 olarak bulunmuş ve tepkime süresince bu pH 

aralığında rasemik benzoinin (S)-enantiyomeri azalırken (R)-enantiyomerinin arttığı 

gözlenmiştir. Tepkime, hiçbir değişim gözlenmeyene kadar ((S)-enantiyomerin 

tamamının tüketimi, 21 gün) devam etmiştir. 21 gün sonunda (R)-benzoin % 73-76 

verim ve % 95-97 ee değerinde izole edilmiştir. Reaksiyon farklı pH (4-5) değerlerinde 

gerçekleştirildiğinde ras-benzoinin % 71 verim ve % 85 ee ile  (S)-enantiyomerine 

dönüşmüştür.  

 

Kontrol deneyi olarak, (S)-benzoin substrat olarak kullanılmış ve (R)-benzoin % 74 

verimlilikte ve % 97 ee değerinde izole edilmiştir. Aynı koşullar altında (R)-benzoin 

substrat olarak kullanıldığında hiçbir değişim gözlenmemiş ve (R)-benzoin % 77 

verimle geri kazanılmıştır. 

 

Her ne kadar derasemizasyon mekanizması çok net olmasa da substratların 

rasemizasyonu için mümkün olan iki yöntem bulunmaktadır. Biri, bir diolün 

oluşumuyla substratın derasemizasyonu, diğeri bir enantiyomerin enantiyoseçimli 

bozunmasıdır (Şekil 3.12).  
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Şekil 3.12 Derasemizasyon mekanizması 

 

Sonuç olarak asimetrik merkez etrafındaki grupların üç boyutlu dizişlerinin ortamın 

asitliğine bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir.  

 

Faber et al. (2006) (±)-3-fenil laktik asit (1) ve (±)-2-hidroksi-4-fenil bütanoik asitin (2) 

derasemizasyonunu, lipaz katalizli kinetik rezolüsyon ile birlikte reaksiyona girmeyen 

substrat enantiyomerlerinin Lactobacillus paracasei DSM 20008 ile biyokatalitik 

rasemizasyonu yöntemleriyle gerçekleştirmişlerdir. Bu prosesin döngülü tekrarı ile 

rasemattan tek bir enantiyomerik ürün elde edilebilir. Lipaz katalizli açil transferi ve 

ester hidroliz reaksiyonları aralarında değiştirilerek enantiyomerlerin ikisini de elde 

etmek mümkündür. Bu çalışmada gerçekleştirilen tepkime Şekil 3.13’te verilmiştir. 

 

 
Şekil 3.13 Çalışmada gerçekleştirilen tepkimeler 

 

(S)-3: 56%verim, >99%ee 
(S)-4: 62% verim,>99%ee 

(R)-3: 40%verim, >98%ee 
(R)-4: 45% verim,>99%ee 

Bileşik

(a) Pseudomonas sp. Lipazı,vinil asetat 
(b) Lactobacillus paracasei DSM 20008 
(c) Ac2O 
(d) Candida antartica lipaz B /Novozyme435 
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(±)-3-fenil laktik asitin (1) açil verici olarak vinil asetat kullanılarak Pseudomonas sp. 

lipazı ile kinetik rezolüsyonu yüksek enantiyoseçimlilikle gerçekleştirilmiş, reaksiyona 

girmeyen (R)-1’in Lactobacillus paracasei DSM 20008’nin tüm hücreleriyle 

biyokatalitik rasemizasyonu sonucu (S)-3 %56 verim, >%99 ee ile elde edilmiştir. 

 

rac-O-asetat esterleri 3 ve 4’ün hidrolizi çeşitli lipazlar kullanılarak incelenmiştir. 

Candida rugosa lipazı (Amano AY), Pseudomonas sp. lipazları (Amano PS-C-I,PS-D), 

ve Candida antartica lipaz A ile düşük enantiyoseçimlilik gözlenmiştir. rac-3 için 

porcine pancreas lipazı, rac-4 için Candida antartica lipaz B ile çok yüksek 

enantiyoseçimlilik elde edilmiştir. Çözünürlük problemini önlemek için yardımcı 

çözücü olarak aseton kullanılmıştır. Ayırma yapılmadan asetilasyon, hidroliz ve 

rasemizasyon döngüsü iki defa tekrarlanınca (R)-3 %98, (R)-4 >%99 ee ile elde 

edilmiştir. Organik çözücü içinde biyokatalitik rasemizasyonun başarısız olduğuna karar 

verilmiştir.  

 

Lipaz katalizli kinetik rezolüsyonu izleyen biyoatalitik rasemizasyonu içeren 

derasemizasyon prosesi ile 1 ve 2 rasematlarının her iki enantiyomeri >%98 ee ile elde 

edilmiştir. 

 

Nestl et al. (2006a) çalışmalarında liyofilize Laclobacillus paracasei DSM 20207 ile 

farklı (1–6) açiloinlerin (α-hidroksiketon) biyokatalitik rasemizasyonunu incelemişlerdir 

(Şekil 3.14). Elde edilen rasemizasyon hızları Çizelge 3.4’te verilmiştir. 

 
 

Şekil 3.14 Açiloinlerin(1-6) biyokatalitik rasemizasyonu  
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Çizelge 3.4 Açiloinlerin(1-6) bağıl rasemizasyon hızları 

[a] Bağıl hızlar başlangıç proses eğrisinden dönüşüm<%5 olduğu durum için, (R)-1 substratının 
rasemizasyon hızı (%100) standart olarak seçilerek hesaplanmıştır. 
 

Benzoinin (2) izomerizasyonu etkili bir şekilde gerçekleşmiştir. Benzoinin S 

enantiyomeri (% 83), R enantiyomerinden (% 56)  daha hızlı bir şekilde razemize 

olmuştur. 

 

R-fenil asetilkarbinol (3) ve R-4’ün rasemizasyonu hızlı bir şekilde gerçekleşmesine 

rağmen redoks tepkimeleri ile yan ürünler oluşmuştur (dion 7). Bu yan ürünlerin 

oluşumu, rasemisazyonun tek bir rasemaz enziminden çok denge kontrollü biyokatalitik 

indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ile gerçekleştiğini göstermektedir (Şekil 3.15). 

 
Şekil 3.15 (R)-3 ve (R)-4’ün indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ile biyokatalitik  
      izomerizasyonu 
 

Nestl et al. (2006b) çalışmalarında Lactobacillus spp. liyofilize hücreleri ile farklı α-

hidroksi karboksilik asitlerin biyokatalitik rasemizasyonunu incelemişlerdir (Şekil 

3.16). Biyokatalitik rasemizasyonun mekanizmasını araştırmak amacıyla ortama redoks 

kofaktörleri eklemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlar Şekil 3.17’de görülmektedir. NADPH 

Substrat R1 R2 Süre (sa) ee (%) Süre (sa) ee (%) Bağıl hız (%)[a] 

(R)-2 -CH3 -CH3 6 19 48 6 100 
(R)-2 -C6H5 -C6H5 6 72 72 30 56 
(S)-2 -C6H5 -C6H5 6 35 72 4 83 
(R)-2 -CH3 -C6H5 6 58 72 10 67 
(R)-2 -C6H5 -CH3 6 55 72 11 65 
(R)-2 n=1  6 68 72 20 58 
(R)-2 n=2  6 45 72 6 77 
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ya da NADP+  eklendiğinde çok az etkilenirken, NAD+ NADH ya da ikisinin karışımı 

eklendiğinde rasemizasyon hızı önemli derecede artmaktadır (+% 61).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.16 (Hetero) aril ve diaril - alifatik α-hidrosikarboksilik asitlerin (1-13) 
biyokatalitik rasemizasyonu 

 

Tio- NAD+  eklendiğinde redoks enzimlerine kuvvetli bir inhibitör etkisi göstermiştir ve 

S-1’in rasemisazyonunu büyük ölçüde engellemiştir (-% 66).  Bu sonuçlar biyokatalitik 

rasemizasyon mekanizmasının α-ketoasit redüktazlar ile α-ketoasit akiral ara ürünün 

oluşumu ile gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 

 

Çeşitli Lactobacillus spp. (hetero) aril ve diaril - alifatik α-hidrosikarboksilik asitlerin 

ılımlı koşullar altında biyokatalitik rasemizasyonu için geniş substrat toleransına sahip 

olduğu görülmüştür. Kofaktör ve inhibitör çalışmaları rasemizasyonun α-ketoasit 

dehidrojenazlar katalizli kiral olmayan ara ürün α-keto karboksilik asitlerin oluşumu ile 

denge kontrollü enzimatik yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri ile gerçekleştiğini 

göstermiştir. 

 

Substrat R Substrat R 

(R)-1 Fenil-CH2- (R)-8 2-tiofenil 
(R)-2 p-Me-C6H4-CH2- (S)-9 Fenil2(CH3O)C- 
(R)-3 p-Et-C6H4-CH2- (R)-10  
(S)-4 o-Cl-C6H4-CH2- (S)-11  
(S)-5 o-Br-C6H4-CH2- (S)-12  
(S)-6 p-NO2-C6H4-CH2- (R)-13 n.a. 
(S)-7 2-naftil   
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Şekil 3.17 (S)-1’in rasemizasyonunun artma ve inhibisyon hızı 

 

Nestl et al. (2007) çalışmalarında alifatik ve arilalifatik sekonder alkol ve α- 

hidroksiketonların (açiloin) biokatalitik rasemizasyonunu çeşitli bakteri, fungus ya da 

mayalar ile gerçekleştirmişlerdir. Kofaktör ile inhibitör çalışmaları ile rasemizasyonun 

keton yada diketon yoluyla denge kontrollü enzimatik yükseltgenme-indirgenme 

tepkimeleri ile gerçekleştiğini ortaya koymuşlardır. Substrat olarak enantiyomerik 

saflıktaki sekonder alkoller (1-3) ve açiloinler (4-6) kullanılmıştır. Açiloinlerin (R-4-6) 

biyokatalitik rasemizasyon sonuçları Çizelge 3.5’te görülmektedir. R-benzoinin (4) 

rasemizasyon Helminthosporium, Rhizopus ve Syncephalastrum spp. fungusları ve 

Candida parapsilosis mayası ile 24 saatte gerçekleşmiştir. Açilloinlerin 

rasemizasyonunu nikotinamid kofaktörleri ve inhibitörü Tio NAD+ varlığında 

L.paracasei DSM 20207 ve substrat olarak R-benzoin (4) ile gerçekleştirilmiştir. 

NAD+/NADH (1:1) eklenmesi ile rasemizasyon hızı % 40 artmış, Tio NAD+ eklenmesi 

ile rasemizasyon hızı % 70 azalmıştır (Şekil 3.18). Bu sonuçlara göre sekonder alkoller 

(1-3) ve açiloinlerin (R-4-6) rasemizasyonu (sırasıyla sekonder alkol dehidronejenazlar 

ve α-diketonredüktazlar katalizörlüğünde) denge kontrollü biyokatalitik indirgenme-

yükseltgenme tepkimesi ile gerçekleşmektedir (Şekil 3.19). 

 

 

 

 

 
 
 
(%)     
ee 

Standart koşullar 
NAD+ eklendiğinde 
NADH eklendiğinde 
NAD+/NADH 
eklendiğinde 
Tio-NAD+ eklendiğinde 

Süre (sa)
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Çizelge 3.5 Alifatik ve aril-alifatik açiloinlerin (R-4-6) mikrobiyal hücreler ile 
biyokatalitik rasemizasyonu 

 
 Substrat (R)-4   (R)-5   (R)-6b 

 Organizma süre 
(sa) ee (%) 4a 

(%) 
süre 
(sa) ee (%) 5a 

(%) 
süre 
(sa) 

ee 
(%) 

1  Lactobacillus paracasei DSM 
20207  24  21  <5  24  42  <5  24  52  

2  Rhodococcus ruber DSM 44540  72  77  18  72  54  7  72  39  
3  Rhodococcus sp. R312 CBS 717.73  72  45  6  72  37  25  72  22  
4  Nocardia H FCC 147  72  24  4  72  17  <3  72  9  
5  Nocardia G FCC 146  72  12  5  48  15  3  71  12  
6  Pseudomonas putida ATCC 47054  48  rac  81  48  11  4  72  78  
7  Pseudomonas putida ATCC 47054d  48  36  6  n.d.  –  –  n.d.  –  
8  Alcaligenes faecalis DSM 13975  48  8  51  24  rac  9  n.d.  n.d.  
9  Bacillus megaterium DSM 32  48  rac  75  24  rac  2  48  rac  
10  Streptomyces caeruleus DSM 40088  24  rac  12  72  rac  3  72  15  
11  Agrobacterium tumefaciens FCC 

148  
24  rac  5  72  rac  <3  72  65  

12  Geotrichum candidum DSM 6401  72  22  2  24  rac  2  72  61  
13  Aspergillus niger DSM 821  72  rac  81  24  22  1  72  9  
14  Penicillium simplicissimum FCC 

072  
72  rac  2  72  16  4  72  15  

15  Botrytis cinerea DSM 877  48  9  45  72  54  5  72  15  
16  Beauveria bassiana ATCC 1344  48  17  17  48  14  2  72  30  
17  Helminthosphorium sp. NRRL 4671  24  rac  6  72  4  4  48  rac  
18  Rhizopus oryzae DSM 906  24  rac  7  72  rac  4  72  76  
19  Syncephalastrum racemosum ATCC 

18192  
24  rac  2  72  rac  3  72  68  

20  Kluyveromyces lactis DSM 3795  72  16  2  72  48  1  24  rac  
21  Candida parapsilosis DSM 70125  24  rac  66  72  18  5  72  90  
22  Candida parapsilosis DSM 70125d  24  73  1  n.d.  –  –  n.d.  –  
rac standart koşullarda tamamlanmış rasemizasyon(ee %0-5); n.d. bulunamayan 
b dion 6a ihmal edilebilir bir niktarda oluşmuş (<%5) 
d moleküler oksijenolmadan gerçekleşen standart tepkime (değerler eğik olarak yazolmıştır) 
 
 

 
 
Şekil 3.18 R-benzoinin(4)  L.paracasei DSM 20207 ile kofaktör NAD+ / NADH (1:1)  
       ya da inhibitör Tio NAD+ varlığında rasemizasyonu 

Standart koşullar 
NAD+/NADH eklendiğinde 
Tio-NAD+ eklendiğinde 

Süre (sa)

 
 
 
(%)      
ee 
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Şekil 3.19 Sekonder alkol (1-3) ve açiloinlerin (4-6) biyokatalitik rasemizasyonu 

 

3.4 Ses Ötesi Dalgaların Etkisi 

 

Özbek et al. (2000) çalışmalarında sonikasyonun uygulama koşullarının bazı ticari saf 

enzimlerin kararlılığı üzerine etkisini incelemişlerdir. Altı enzimin tampon çözeltisine 

[alkol dehidrojenaz(ADH), malat dehidrojenaz (MDH), glikoz-6-fosfat dehidrojenaz 

(G6PDH), L-laktik dehidrojenaz(LDH), alkalin fosfataz (AP) ve β-galaktosidaz (βG)] 

40 W’a kadar olan güçle SÖD uygulamışlardır. SÖD uygulama süresi ADH ve MDH’ın 

inaktivasyon hızını etkilemiştir. SÖD uygulanmış ADH’ın kararlılığı uygulanmamış 

olan sonuçlarla karşılaştırıldığında zamanla bir azalma olduğu gözlenmiştir. Gliserol ile 

proses sıvısının viskoziteleri artırıldığında kontrol deneyinde %15 aktivite kaybı 

olurken ADH’ın %39 aktivite kaybı olmuştur. Enzimin kararlılığı; güç, sıcaklık, 

viskozite, uygulama süresi ve uygulama periyoduna bağlıdır.  

 

Kavitasyon kabarcığının şiddetli yıkımı ultrasonik alan içinde yüksek yerel sıcaklıklara 

neden olmaktadır. Örnekteki sıcaklık değişimi iki farklı periyotta (%10, % 90), farklı 

güçlerde (15-40 W) ve 2x30 s uygulama süresinde araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

Çizelge 3.6’da verilmiştir. 27 W ve %90 periyotta (DC), sıcaklık 15.8 °C artmıştır. Bu 

Substrat 1 2 3 4 5 6 

R1 CH3 CH3 CH3 Fenil CH3 

R2 n-C6H13 (CH2)2CH=CMe2 Fenil Fenil Fenil 
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yüzden bir buz ceketi ile sıcaklığın kontrol edilmesi gerekmiştir. Aynı uygulama buz 

ceketi kullanılarak yapıldığında sıcaklık farkı sadece 4.4 °C olmuştur. Uygulama süresi 

artırıldığında (3x 30 s) sıcaklık farkı 36 °C, buz banyosu kullanıldığında sıcaklık farkı 

4.9 °C olmuştur. %10 periyotta meydana gelen sıcaklık farkı %90 periyoda göre daha 

düşüktür (sırasıyla 7.1 ve 20.5 °C) 

 

Çizelge 3.6 Buz ceketi kullanılmadan sonikasyon prosesi boyunca sıcaklık değişimleri 

 

 

 

 

Enzim çözeltisine SÖD şiddetinin etkisini incelemek için farklı güçlerde (7-40 W) SÖD 

2x30 s ve %10-%90 periyotta uygulanmıştır. AP hariç tüm enzimler artan güç ile 

aktivite kaybetmiştir. Enzime bağlı olarak aktivite kaybının profilleri Şekil 3.20’de 

görülmektedir. %90 periyotta farklı güçler uygulandığında kullanılan enzimler için 

kararlılık sıralaması şu şekildedir: 

 

AP>LDH> βG>G6PDH >MDH>ADH 

 

Hücrenin dağılması ve enzim kararlılığı için SÖD’ye maruz kalma süresi kritik bir 

parametredir. Şekil 3.21’de ADH ve MDH’ın zamanla aktivitelerindeki değişim 

görülmektedir. Periyotun ADH enzim aktivitesine etkisi Şekil 3.22’de görülmektedir. 7-

32 W güçlerinde %10 periyotta SÖD uygulamadan sonra ADH’ın kararlılığı 

incelenmiştir. SÖD uygulandıktan sonra karışım 20°C’de 5 saat tutulmuş, aktiviteleri 

ölçülmüş ve aktivitelerde azalma olduğu gözlenmiştir (Şekil 3.23a). 

 

Akustik güç (W) Periyot (%) Süre (s) ∆T (°C) 

15 10 2x30 3.6 
32 10 2x30 7.1 
27 90 2x30 15.8 
40 90 2x30 20.5 
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Şekil 3.20.a. %90 periyotta (DC) çeşitli akustik güçlerde (W) enzimlerin yüzde 

aktiviteleri, b. %10 periyotta (DC) çeşitli akustik güçlerde (W) 
enzimlerin yüzde aktiviteleri 

 

 
Şekil 3.21 ADH ve MDH enzimlerinin zamanla yüzde aktivitelerindeki değişim 

Akustik güç (W) 

Akustik güç (W) 
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Şekil 3.22 Çeşitli periyotlarda ADH enzim aktiviteleri 

 

 
Şekil 3.23.a. %10 periyotta zamanla ADH aktivite değişimi, b. %10 periyotta akustik  
          güçlere karşı ADH enzimi inaktivasyon hız sabitlerinin değişimi 
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% 10–50 gliserol ile viskozitesi artırılmış çözeltilerde ADH aktivitesi incelenmiştir. 

Gliserol derişimi artıkça enzim aktivitesinin düştüğü görülmüştür (Şekil 3.24). Proses 

sıvısının viskozitesi artırıldığında (1’den 6 cps’ye) ADH % 39 aktivite kaybetmiştir (Bu 

işletim koşullarında kontrol deneyinde % 15 aktivite kaybı gözlenmiştir).  

 

 
Şekil 3.24 Çözeltinin viskozitesinin ADH enzim aktivitesine etkisi 

 

Her bir enzim için kararlılık davranışı farklıdır. Bu, enzimin hücre içindeki yeri, 

molekül ağılığı ile ilgilidir. SÖD’nin uygulama parametreleri her bir enzim için 

optimize edilmelidir. 

 

Ribeiro et al. (2001) çalışmalarında etil-3-hidroksi-3-fenil propanoatın(1) enzimatik 

hidrolizini ultrasonik banyo ile Pseudomonas cepacia lipazı (PCL), pig liver esteraz 

(PLE), Candida rugosa lipazı (CRL) enzimlerini kullanarak gerçekleştirmişlerdir (Şekil 

3.25). Ultrasonik banyo uygulaması enzimatik hidrolizde manyetik karıştırmayla 

karşılaştırılınca tepkime ürünlerinin enantiyomerik aşırılığı ve verimde önemli bir 

değişiklik olmadan tepkime süresinde azalma sağlamıştır. 1’in enzimatik hidrolizi ile 

elde edilen 3-hidroksi-3-fenil propanoik asit (2) antidepresanların sentezlenmesinde 

önemli maddelerdir.  
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Şekil 3.25 Etil-3-hidroksi-3-fenil propanoatın(1) enzimatik hidrolizi 

 

Çizelge 3.7’de ve Şekil 3.26’da 1’in enzimatik hidrolizinin manyetik karıştırma 

(yöntem A) ve ultrasonik banyo kullanılarak (yöntem B) elde edilen sonuçlar 

verilmiştir. En iyi sonuçlar PCL enzimi ile elde edilmiştir (% 50 dönüşüm, R-1 >%98 ee 

ve %76 S-2) 

 

Çizelge 3.7 Manyetik karıştırma (yöntem A) ve ultrasonik banyo (yöntem B) ile 1’in  
        enzimatik hidrolizi 
 

d mg değeri 
e E=enantiyomerik oran 
 

 
 
Şekil 3.26 Manyetik karıştırma (yöntem A) ve ultrasonik banyo (yöntem B) ile 1’in  
      enzimatik hidrolizinin tepkime süreleri 

 Yöntem Enzim 
(ünite)  

Tepkime  
süresi  

pH  Dönüşüm 
(%) 

% R-1 (% e.e)  % S-2 (% e.e.)  Ee 

1  A PCL (0.45)  6 sa  7.0  22 60 (25)  22 (79)  21 
2  A PCL (0.45)  43 sa  7.0  50 49 (>98)  47 (85)  458 
3  A PLE (50)  40 dk 8.0  40 60 (36)  23 (58)  5 
4  A CRL (150)d  7 gün  7.0  40 60 (15)  32 (37)  2 
5  B PCL (0.45)  3 sa  7.0  22 71 (26)  22 (81)  32 
6  B PCL (0.45)  24 sa  7.0  50 35 (>98)  50 (76)  458 
7  B PLE (50)  0.5 sa  8.0  40 60 (29)  38 (91)  3 
8  B CRL (150)d  27 sa  7.0  40 56 (04)  11 (46)  1 

enzim,r.t. 

pH 7 ya da 8 

% 50 dönüşüm 
% 40 dönüşüm % 40 dönüşüm

Manyetik 
karıştırıcı 

□ Ultrasonik 
banyo 

Sü
re

 (s
a)

 

Sü
re

 (d
k)

 

Sü
re

 (s
a)
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

4.1 Materyal 

 

Çalışmada kullanılan Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması ‘The 

Centraalbureau voor Schimmelcultures (The Netherlands)’den temin edilmiştir. 

 

Deneylerde kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıkta olup Sigma, Riedel ve 

Merck’ten temin edilmiştir. Analizlerde kullanılan hekzan ve 2-propanol HPLC 

saflığında olup bu çözücüler için Merck markası tercih edilmiştir. Kullanılan 

kimyasalların isimleri ve bazı özellikleri EK 1’de verilmiştir.  

 

4.2 Yöntem 

 

Deney sırasında izlenen yöntem genel olarak Şekil 4.1’de gösterilmiştir. Aşağıda herbir 

basamak ayrı ayrı incelenecektir. 

Maya Özütü
20 g/L Agar

20 g/L
Pepton
1 g/L

Katı çoğalma ortamı
30oC, 3-4 gün 

Spor çözeltisi

Glukoz
20 g/L

Maya Özütü
5 g/L Tripton

10 g/L
Sodyum klorür

5 g/L

Sıvı çoğalma ortamı
50 mL, 30oC, 2 gün  Uygun parçalama 

yöntemi

DMSO
(3 ml)

ras-benzoin asetat
510 mg

150 µL
5 mL

Süzülerek 
sonlandırılır

HPLC 
(Chiralcel OB Kolon)
n-hegzan/2-propanol: 

95/5 
0.9 ml/dk, 30°C 

UV dedektör(254 nm)

Ekstraksiyon

Glukoz
20 g/L

 
 

Şekil 4.1 Deney Yöntemi 
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4.2.1 Benzoin asetatın kimyasal üretimi 

 

Çalışmada, substrat olarak kullanılan rasemik benzoin asetat rasemik benzoinden 

kimyasal olarak üretilmiştir (Erdik vd. 2001). Üretim aşamaları Şekil 4.2’de 

gösterilmiştir.  

 
 

 
 
 
Şekil 4.2 Benzoin asetatın kimyasal üretimi 
 
 
2 g rasemik benzoin, 2 ml asetanhidrit ve 2 ml buzlu asetik asit içinde karıştırılarak 

çözülmüştür. Karışıma yavaşça 2 ml derişik H2SO4 katılmıştır. Benzoinin hızla 

çözülmesiyle sıcaklık yükselmiştir. Isınan karışım 55oC’deki su banyosunda 20 dk 

bekletilmiştir. Soğuyunca damlatma hunisi yardımıyla hızla karışmakta olan 25 ml suya 

yavaş yavaş damlatılmıştır. Karıştırma işlemine 1 saat kadar devam edilmiştir. Karışım 

tromptan süzülmüş ve kurumaya bırakılmıştır. Kuruyan kristallere 4 ml etanol katılarak 

60oC’ye ısıtılmıştır. Karışım sıcakken tromptan süzülmüş ve üretilen benzoin asetat 

kurumaya bırakılmıştır.  
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4.2.2 Mikroorganizmaların üretilmesi 

 

4.2.2.1 Katı üreme ortamı 

 

Rhizopus oryzae (CBS 111718) küfü için katı üreme ortamının bileşimi Çizelge 4.1’de 

gösterilmiştir. Hazırlanan üreme ortamı sterillendikten sonra steril petri kaplarına 

dökülmüştür. Bu katı üreme ortamlarına küfler; steril kabinde, öze yardımıyla aktarılmış 

ve spor üretimi inkübatörde çalkalamasız olarak, 30°C’de, 4 gün süresince 

gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrasında kullanılana kadar 4 °C’de saklanmıştır.  

 

Çizelge 4.1 Rhizopus oryzae (CBS 111718) için malt ekstrakt agar (MEA) ortamı 

Bileşen Derişim, g L-1 

Glukoz 20.00 

Maya Özütü 20.00 

Agar 20.00 

Pepton 1.00 

 

4.2.2.2 Spor çözeltisi hazırlanması 

 

Katı üreme ortamında çoğaltılan sporlar steril ortamda, öze yardımıyla bir miktar steril 

suya aktarılarak iyice çalkalanmıştır. Bu çözelti sterillenmiş filtre kâğıdından süzülerek 

spor çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözelti iyice karıştırıldıktan sonra 1 mL’si steril bir tüpe 

alınmıştır. Tüpteki çözelti de iyice karıştırıldıktan sonra bir damla, Thoma lamının ilgili 

kısmına damlatılmıştır. Mikroskopta spor sayımı yapılarak başlangıç spor sayısı 5*105 

olacak şekilde sıvı üreme ortamına ekim yapılmıştır. 

   

4.2.2.3 Sıvı üreme ortamı 

 

Sıvı üreme ortamını oluşturan maddeler ve derişimleri Çizelge 4.2’de verilmiştir. 

Bileşimi verilen sıvı üreme ortamı hazırlandıktan sonra sterilizasyonu yapılmıştır. 

Mikroskopta sayımı yapılan spor çözeltisinden olması gereken başlangıç spor sayısını 
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elde etmek için hesaplanan miktarda, üreme ortamına aktarım yapılmıştır. Üretim; 30 

°C’de, 150 rpm karıştırma hızındaki orbital çalkalayıcıda, 2 günde gerçekleştirilmiştir. 

 

Çizelge 4.2 Rhizopus oryzae (CBS 111718) için sıvı üreme ortamı 

Bileşen Derişim, g L-1 

Glukoz 20.00 

Maya Özütü 5.00 

Sodyum Klorür 5.00 

Tripton 10.00 

 

 

4.2.3 Mikroorganizmalara ses ötesi dalga (SÖD) uygulanması 

 

Lurçi (2007) çalışması referans alınarak mikroorganizmalara 20 kHz SÖD (Cole Parmer 

Ultrasonic Homogenizer, 600W, 20kHz, 13mm prob çapı) ve mekanik parçalama 

yöntemleri (Miccra D-9, 850W, 11.000-39.000 devir/dk) uygulanmıştır. Sıvı üreme 

ortamında üretilen mikroorganizmalar daha kolay homojen hale gelmeleri ve çok fazla 

SÖD uygulanıp aktivite kaybına uğramamaları için üreme ortamının hacmine göre 

bölünmüştür. Örneğin, 50 mL’lik üreme ortamı, katı ve sıvı kısımları mümkün 

olduğunca eşit olacak şekilde üçe bölünerek santrifüj tüplerine alınmıştır. Her bir 

santrifüj tüpüne 2,5 dk SÖD + 2dk ara şeklinde 4 kez uygulanmıştır. Böylece 

mikroorganizma sıvısı homojen hale getirilmiştir. SÖD uygulanırken 

mikroorganizmanın bulunduğu beher, uygulama sırasında artan sıcaklığın enzim 

aktivasyonunu düşürmemesi için buz banyosuna oturtulmuştur.  

 

4.2.4 Rasemik benzoin asetatın hidrolizi 

 

Rasemik benzoin asetattan lipaz katalizli hidroliz tepkimesi ile optikçe aktif benzoin 

üretilen deneylerde ilk olarak substrat olan benzoin asetat (510 mg), DMSO’da (3mL) 

çözülmüştür. Bu çözeltiden 150 µL alınıp SÖD uygulanmış 5 mL mikroorganizma 

sıvısının bulunduğu tepkime kabına (vida kapaklı cam şişe) eklenerek tepkime 

başlatılmıştır. Tepkimelerde genel olarak 20 mM substrat derişiminde çalışılmıştır. 



 75

Tepkimeler sıcaklık ve karıştırma hızı kontrollü orbital çalkalayıcılarda 30°C ve 175 

rpm’de gerçekleştirilmiştir. İncelenen parametrelerin %ee ve % C’ye etkisinin zamanla 

değişimini anlayabilmek için genel olarak 7 gün boyunca hergün bir tepkime, kaba 

süzgeç kâğıdından süzülerek sonlandırılmıştır. Süzüntü etil asetat ile 1:1 (v/v) oranında 

3 kez ekstrakte edilmiştir. Tepkime ortamındaki maddeler ekstraksiyon işlemi ile 

organik faza çekilmiştir. Organik fazda kalan suyu tutmak için bir miktar MgSO4 

kullanılmıştır. Karışım süzülerek döner buharlaştırıcıda çözücüsü uzaklaştırılmıştır. 

Kristal halde elde edilen ürünler kloroformda (2 mL) çözülerek HPLC analizi için 

hazırlanmıştır.  

 

4.2.4.1 Mikroorganizma derişiminin etkisinin incelenmesi:  

 

Mikroorganizma derişiminin enantiyomerik aşırılık ve dönüşüme etkisini incelemek 

için 100 mL üreme ortamında (pH 5) üretilen hücreler santrifüjlenerek katısı ve sıvısı 

ayrılmıştır. Katı kısımlar tartılmış ve ikiye bölünmüştür. Her bir parçanın üzerine bir 

miktar mikroorganizma sıvısından eklenmiş ve dörder kez 20 kHz SÖD uygulanıp (2,5 

dk SÖD+2dk ara) birleştirilmiştir. SÖD uygulamasından sonra kalan az miktardaki 

katılar da tartılmıştır. SÖD uygulanmış mikroorganizma sıvısından belirli miktarlarda 

alınıp seyreltilerek farklı mikroorganizma derişimleri (40, 20, 13, 3 g/L)  elde edilmiştir. 

Substrat derişimi tepkime ortamında 20 mM olacak şekilde farklı derişimlerdeki 

mikroorganizma çözeltilerine (5 mL) eklenerek tepkimeler başlatılmıştır. Her gün her 

bir derişimden bir tepkime sonlandırılarak analizlenmiş ve tüm derişimlerde (S)-benzoin 

oluştuğu gözlenmiştir. 

 

4.2.4.2 PDB ortamının etkisinin incelenmesi: 

 

Optikçe aktif benzoin üretimini artırmak amacıyla farklı bir üreme ortamı olan PDB 

(potato dextrose broth) ortamında üretilen hücrelerle tepkime gerçekleştirilmiştir. 

(Çizelge 4.3) Bunun için ilk olarak PDA (potato dextrose agar) katı üreme ortamında 37 

°C’de üretilen küflerin spor sayımı yapılmış ve pH etkisinin incelendiği deneylerde pH 

5’te daha iyi sonuçlar elde edildiğinden bu pH’ta 50 mL’lik PDB ortamında üretilen (37 

°C, 150 rpm) hücrelere SÖD uygulanmıştır. Mikroorganizma çözeltisinin tümüne (50 
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mL) tepkime ortamında 5 mM substrat derişimi olacak şekilde (374,3 µL) benzoin 

asetat eklenerek 30 °C, 170 rpm’de tepkime gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 12 saat 

sürelerle 2 gün boyunca tepkimeler sonlandırılmıştır.  

 

Çizelge 4.3 PDB sıvı üreme ortamı bileşimi 

Bileşen Derişim, g L-1 

Patates ekstraktı 8.00 

Glukoz 20.00 

 

 

4.2.6 Rasemik benzoinin derasemizasyonu 

 

Rasemik benzoin asetatın hidroliz tepkimelerinde genel olarak 20 mM substrat 

derişiminde çalışıldığından rasemik benzoinin derasemizasyon tepkimesi de 20 mM 

rasemik benzoinle gerçekleştirilmiştir. Bunun için 425 mg (R,S)-benzoin 3 mL 

DMSO’da çözülmüştür. Bu çözeltiden 150 µL, 5 mL 20 kHz frekansta SÖD 

uygulanmış mikroorganizmaya eklenerek tepkimeler gerçekleştirilmiştir. Tepkime 

sonlandırma ve analizler hidroliz tepkimesi ile aynı şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

4.2.7 Substrat ve ürün analizleri 

 

Tepkime ürünleri (R)-benzoin, (S)-benzoin ile rasemik benzoin asetat analizleri Yüksek 

Performans Sıvı Kromatografi (HPLC) cihazında gerçekleştirilmiştir. Analiz koşulları 

Çizelge 4.4’te gösterilmiştir. Belirtilen koşullarda gerçekleştirilen analizlerin sonuçları 

kullanılarak ürünler için enantiyomerik aşırılık ve dönüşüm değerleri hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 4.4 HPLC analiz koşulları  

HPLC Kolon Çözücü Akış 
Hızı 

Enjeksiyon 
Hacmi 

Kolon 
Sıcaklığı 

UV Dedektör
Dalga Boyu 

Spectra 
SYSTEM 

Chiralcel 
OB 

(0,46Φx25 
cm) 

n-hegzan / 
2-propanol: 

95 / 5 

0,9 
ml/dk 10 µL 30 oC 254 nm 
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HPLC analizleri sonucu tüm deneylerde (S)-enantiyomerinin oluştuğu saptanmıştır. 

Analizlerde Chiralcel OB kolonunda çalışılan koşullarda benzoin asetatın kolonda 

kalma süresi 16 dk, (S)-benzoinin 19 dk ve (R)-benzoinin 23 dk dır. Bir kromatogram 

örneği EK 2’de verilmiştir. 

 

4.2.8 ADH aktivitesi 

 

Derasemizasyon mekanizmasını araştırmak amacıyla ortamdaki ve hücre içindeki alkol 

dehidrojenaz (ADH) enzim aktiviteleri araştırılmıştır. Rhizopus oryzae (CBS 111718) 

mikroorganizmasında bulunan alkol dehidrojenaz (ADH) enzim aktivitesinin 

belirlenmesi Şekil 4.3’te gösterilen yöntem ile gerçekleştirilmiştir (Cea et al. 2009). 20 

kHz SÖD ve mekanik parçalama uygulanacak olan hücreler bileşimi Çizelge 4.2’de 

verilen 25 mL sıvı üreme ortamında (pH 6) üretilmiştir. Katı kısımları ayrılıp 20 mL 

fosfat tamponunda (pH 7) SÖD ve mekanik parçalama yöntemleriyle homojen hale 

getirilip aktivite ölçümü yapılmıştır. Sadece mikroorganizma sıvısında ölçülecek ADH 

aktivitesinin diğer sonuçlarla karşılaştırılabilmesi için mikroorganizmalar aynı hacimde 

pH 7 olan sıvı üreme ortamında çoğaltılmıştır. Hücre süspansiyonu süzüldükten sonra 

belli derişimlerde etanol ve NAD içeren karışıma eklenmiş ve UV 

Spektrofotometresinde 340 nm dalga boyunda analizlenmiştir. Burada ADH 

enzimlerinin katalizlediği etil alkolün yükseltgenme tepkimesiyle oluşan β-NADH’ın 

340 nm dalga boyunda absorbansta neden olduğu artış ölçülmektedir. Tepkime 

spektrofotometre küveti içinde takip edilmiştir.  

                               ADH 
            Etanol + β-NAD    →     Asetaldehit + β-NADH 
 
Analiz sırasında kullanılan örnek ve kör çözeltileri Çizelge 4.5’te verilmiştir.  
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   pH6                            pH6            pH7 
      ↓                                                          ↓                                                        ↓ 
Katısı ayrılıp    Katısı ayrılıp    Sıvısı ayrılıp 
20mL pH 7     20mL pH 7  
fosfat tamponunda    fosfat tamponunda  
20 kHz SÖD    mekanik                                                   ↓ 
(2.5 dk SÖD             homojenizer                                
+2 dk ara)* 4 kez                               (2.5 dk SÖD          0.45µm gözenek                     
 +2dk ara)*4 kez                           çapında filtreden 
      ↓                                                       ↓                                                  geçirildi 
                                                                                                                      
Kaba süzgeç     Kaba süzgeç                 
kağıdından süzülüp    kağıdından süzülüp                             ↓ 
0.45µm gözenek    0.45µm gözenek                          Etanol ve β-NAD  
çapında filtreden                               çapında filtreden eklenerek 
geçirildi     geçirildi                    tepkime başlatıldı 
      ↓                                                          ↓    ↓ 
Etanol ve β-NAD eklenerek  Etanol ve β-NAD eklenerek          UV (340 nm)                        
tepkime başlatıldı                               tepkime başlatıldı                                                               
    
     
             
          ↓ ↓ 
UV (340 nm)                                      UV (340 nm)  
 
 
Şekil 4.3 ADH aktivite belirleme yöntemi (tampon ortamı) 
 
 
Çizelge 4.5 ADH deneyi analizleri sırasında kullanılan örnek ve kör çözeltileri (tampon  
        ortamı) 
 

Örnek Kör 

50µL etanol çözeltisi 

(son derişimi 20 mM) 

50µL etanol çözeltisi 

(son derişimi 20 mM) 

1 mL distile su 1 mL distile su 

1,25 mL β-NAD çözeltisi 

(son derişimi 13 mM) 

1,25 mL β-NAD çözeltisi 

(son derişimi 13 mM) 

200 µL mikroorganizma 200 µL distile su 

Toplam hacim:2,5 mL Toplam hacim:2,5 mL 
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Bir de, üreme ortamında SÖD uygulanan hücreler kullanılarak ve ortama β-NAD 

koyulmadan mikroorganizma sıvısındaki NAD kullanılarak deneyler 

gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerde uygulanan yöntem Şekil 4.4’te gösterilmiştir. 

Aktivite ölçümleri pH 7’de gerçekleştirileceğinden mikroorganizmalar bileşimi Çizelge 

4.2’de verilen 25 mL hacminde, pH’ı 7 olan üreme ortamında çoğaltılmıştır. Analiz 

sırasında kullanılan örnek ve kör çözeltileri Çizelge 4.6’da verilmiştir.  

 
 

         
     pH7                              pH7            pH7 
      ↓                                                          ↓                                                        ↓ 
 
25 mL’lik    25 mL’lik ortama   sıvısı ayrılıp   
üreme ortamına   4 kez 
4 kez     mekanik  
20 kHz SÖD                                      homojenizer    ↓ 
(2.5 dk SÖD              
  +2 dk ara)    
       ↓                                                          ↓                                                          
 
Kaba süzgeç     Kaba süzgeç            0.45µm gözenek 
kağıdından süzülüp    kağıdından süzülüp                     çapında filtreden 
0.45µm gözenek    0.45µm gözenek                          geçirildi 
çapında filtreden    çapında filtreden  
geçirildi     geçirildi 
       ↓                                                          ↓                                                        ↓ 
 
Etanol ve β-NAD eklenerek  Etanol ve β-NAD eklenerek         Etanol ve β-NAD                    
tepkime başlatıldı                               tepkime başlatıldı                        eklenerek tepkime                   
                                                                                                                      başlatıldı 
       ↓                                                          ↓                                                        ↓ 
 
UV (340 nm)                                      UV (340 nm)                                   UV (340 nm)  
 
 
Şekil 4.4 ADH aktivite belirleme yöntemi (üreme ortamı) 
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Çizelge 4.6 ADH aktivite belirlenme analizleri sırasında kullanılan örnek ve kör  
        çözeltileri (üreme ortamı) 
 

Örnek Kör 

50µL etanol çözeltisi 

(son derişimi 20 mM) 

50µL etanol çözeltisi 

(son derişimi 20 mM) 

2,25 mL distile su 2,25 mL distile su 

200 µL mikroorganizma 200 µL distile su 

Toplam hacim:2,5 mL Toplam hacim:2,5 mL 
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada, rasemik benzoin asetattan Rhizopus oryzae (CBS 111718) 

mikroorganizması ile hidroliz ve rasemizasyon tepkimesi sonucu optikçe saf benzoin 

üretimine farklı parametrelerin etkisi incelenmiştir. Bu parametreler; mikroorganizmayı 

parçalama türü, üreme ortamı başlangıç pH’ı, mikroorganizma ve substrat derişimleri, 

SÖD ve liyofilizasyon etkisi olarak sıralanabilir. Ayrıca gerçekleştiği saptanan 

derasemizasyon mekanizmasını araştırmak amacıyla rasemik benzoinin 

derasemizasyonu ile ortamdaki ve hücre içindeki alkol dehidrojenaz (ADH) enzim 

aktiviteleri incelenmiştir.  

 

5.1 Mikroorganizmayı Parçalama Türünün Etkisi 

 

Enantiyomerik saflıkta benzoin üretiminde enzim kaynağı olan mikroorganizmanın 

ortamda homojen bir şekilde bulunması ve kütle aktarım kısıtlamalarının önlenmesi için 

parçalama türünün etkisi incelenmiştir. Başlangıç pH’ı ayarlanmamış olan sıvı üreme 

ortamında üretilen mikroorganizmalara 20 kHz frekansta ses ötesi dalga ve mekanik 

parçalama yöntemleri uygulanarak mikroorganizma sıvısı homojen hale getirilmiştir. 20 

kHz SÖD uygulandığında zamanla elde edilen enantiyomerik aşırılık ve dönüşüm 

değerleri Şekil 5.1’de, mekanik parçalama yöntemiyle elde edilen sonuçlar ise Şekil 

5.2’de verilmiştir.  

 

Böylece mikroorganizmayı parçalama türünün dönüşüm ve enantiyomerik aşırılığa 

etkisi incelenmiştir. 20 kHz frekansta ses ötesi dalga ve mekanik parçalama yöntemleri 

uygulanan deneylerde en iyi sonuç mikroorganizmaya ses ötesi dalga uygulandığında 5. 

günde yaklaşık %100 dönüşüm ve %77 ee olarak bulunmuştur. 
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Şekil 5.1 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması ile optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya 20 kHz SÖD uygulanmasının % ee ve % C’ye 
etkisi (Substrat=20 mM, pH:ayarsız, V=5ml, T=30oC) 
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Şekil 5.2 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması ile optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya mekanik parçalama uygulanmasının % ee ve 
% oC’ye etkisi (Substrat=20 mM, pH:ayarsız, V=5ml, T=30oC) 

 

 

Kinetik rezolüsyon yöntemine göre dönüşüm %50’yi geçtiğinde ee(P) değerinin 

düşmesi beklenirken, çalışma kapsamında yapılan deneylerde arttığı saptanmıştır. 

Bunun sonucunda; mikrobiyal olarak gerçekleştirilen tepkimelerde sadece lipaz enzimi 
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biyokatalizörlüğünde gerçekleşen kinetik rezolüsyon değil, bunun yanında 

mikroorganizmada bulunan diğer enzimler biyokatalizörlüğünde rasemizasyon 

tepkimesinin de gerçekleştiği ve bunun etkisiyle %ee değerinin yükseldiği sonucuna 

varılmıştır.  

 

Ayrıca, herhangi bir parçalama yöntemi uygulanmadan üreyen mikroorganizma 

karışımı santrifüjlenip sadece sıvısı, her gün sonlandırılmak üzere 7 ayrı tepkime kabına 

koyularak kontrol deneyi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen %ee ve dönüşüm değerleri 

Şekil 5.3’te verilmiştir.  
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Şekil 5.3 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması ile optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya parçalama yöntemi uygulanmadan elde edilen 
% ee ve % C değerlerinin değişimi (Substrat=20 mM, pH:ayarsız, V=5ml, 
T=30oC) 

 

 

20 kHz SÖD ve mekanik parçalama yöntemleri ile elde edilen sonuçlarla parçalama 

yöntemleri uygulanmadan sadece mikroorganizma sıvısı kullanılarak yapılan kontrol 

deneyinin sonuçlarının karşılaştırması Şekil 5.4 ve Şekil 5.5’te daha net olarak 

görülmektedir. 
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Şekil 5.4 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması ile optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizma parçalama türünün % ee’ye etkisi (Substrat=20 
mM, pH:ayarsız, V=5ml, T=30oC) 
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Şekil 5.5 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması ile optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizma parçalama türünün % C’ye etkisi (Substrat=20 
mM, pH:ayarsız, V=5ml, T=30oC) 

 

 

Mekanik homojenizerle parçalanan mikroorganizmalarla %68 ee değeri elde edilirken 

(2 gün), 20 kHz SÖD uygulanan mikroorganizmalarla gerçekleştirilen tepkimelerde 5. 

günde %77 ee, sadece mikroorganizma sıvısı kullanılarak gerçekleştirilen tepkimelerde 
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5. günde %88 ee değerine ulaşılmıştır. Buna göre elde edilen en yüksek enantiyomerik 

aşırılık değerleri, sıvı ortam > 20 kHz SÖD > mekanik parçalama sıralamasıyla 

verilebilir. %ee artış hızı sıralaması ise, mekanik parçalama > 20 kHz SÖD  > sıvı ortam 

şeklinde yapılabilir. 

 

Şekil 5.5’te görüldüğü gibi rasemik benzoin asetattan lipaz katalizli hidroliz tepkimesi 

ile benzoine dönüşüm; 20 kHz SÖD ve mekanik parçalama uygulanmış 

mikroorganizmalarla gerçekleştirildiğinde, mikroorganizma sıvısıyla gerçekleştirildiği 

durumdan daha hızlı tamamlanmıştır. Bu da mekanik parçalama ve SÖD ile hücre 

içinde kalan lipazın da ortama çıkmasından kaynaklanmaktadır. Ertuğrul et al. (2007) 

çalışmalarında Bacillus sp. bakterisindeki lipaz aktivitelerini ölçmüş ve hem hücre 

içinde hem de dışında lipaz enzimi bulunduğunu saptamışlardır. Aynı zamanda rasemik 

benzoin asetattan lipaz katalizli hidroliz tepkimesi ile benzoine dönüşüm değerlerinin 

Şekil 5.5’te görüldüğü gibi yüksek olması SÖD ve mekanik parçalamanın lipaz 

enziminin aktivitesine olumsuz etkisi olmadığını göstermektedir. Lurçi (2007) 

çalışmasında çoğaltılan mikroorganizmanın sıvı kısmının, 20 ve 30 kHz’lik ultrasonik 

homojenizerler ve mekanik homojenizer kullanıldıktan sonraki mikroorganizma 

karışımlarının 5 ml’sindeki lipaz aktivitelerine bakılmış ve her bir durumda aktivite 

değerlerinin eşit olduğu (36.6 U) görülmüştür. Sıvısı ile parçalanmış 

mikroorganizmanın aktivitelerinin aynı olması, yapılan parçalama işlemlerinin lipaz 

enziminin aktivitesini olumsuz etkilemediğini göstermiştir.  

 

Bölüm 3.3’te belirtildiği gibi Giovannini et al. (1996) çalışmalarında, bir sekonder alkol 

dehidrojenaz enzimi olan diasetil (asetoin) redüktaz içeren Bacillus stearothermophilus 

ile NADH varlığında ilk olarak diasetilin (3S)-asetoine daha sonra (2S,3S)-bütandiole 

stereospesifik indirgenmesi, NAD+ varlığında (2S,3S)- ve mezo-bütandiolün 

yükseltgenmesi ile sırasıyla (3S)-asetoin ve (3R)-asetoin oluşumunu katalizlenmektedir. 

Sekonder alkol dehidrojenaz enzimi, ketonlar gibi bileşiklerin redoks tepkimelerini 

etkili ve stereospesifik olarak katalizlemektedir. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen 

rasemizasyon mekanizmasında da yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin de etkili 

olduğu ve bu tepkimelerde kullanılan dehidrojenaz enziminin ADH olabileceği 

düşünülmektedir.  
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5.2 ADH Aktivitesi 

 

Derasemizasyon mekanizmasını araştırmak amacıyla ortamdaki ve hücre içindeki alkol 

dehidrojenaz (ADH) enzim aktiviteleri araştırılmıştır. Bunun için Rhizopus oryzae (CBS 

111718) mikroorganizması öncelikle fosfat tamponunda 20 kHz SÖD ve mekanik 

parçalama yöntemleri uygulanarak parçalanmıştır. Bir de kontrol amacıyla üreyen 

mikroorganizmanın sadece sıvısında ADH aktivitesi ölçülmüştür. ADH enzimlerinin 

katalizlediği etil alkolün yükseltgenme tepkimesiyle oluşan β-NADH’ın UV 

spektrofotometresinde 340 nm dalga boyunda absorbansta neden olduğu artış ölçülerek 

ADH aktivitesi analizlenmiştir.  

                               ADH 

            Etanol + β-NAD    →     Asetaldehit + β-NADH 

 

20 kHz SÖD ve mekanik homojenizer ile parçalanmış hücreler ve mikroorganizmanın 

sadece sıvısı ile gerçekleştirilen ADH aktivitesi ölçümlerinde absorbansta meydana 

gelen değişim Şekil 5.6’da verilmiştir. 
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Şekil 5.6 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasının farklı parçalama 

yöntemleriyle parçalanmasının ADH aktivitesine etkisi (V=2,5 ml, 
substrat=20 mM, β-NAD=13 mM, mikroorganizma= 200 µl, T=30oC, pH=7 
fosfat tamponu, λ=340 nm) 
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Şekil 5.6’dan görüldüğü gibi Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasında 

lipaz enziminin yanı sıra ADH enzimleri de bulunmaktadır. Elde edilen grafiğin 

başlangıç absorbans artış hızlarından yararlanarak bulunan ADH aktiviteleri Çizelge 

5.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 5.1 Hesaplanan ADH aktiviteleri 

Uygulanan Yöntem Aktivite (U/mL) 

20 kHz SÖD 0.022 

mekanik parçalama 0.283 

kontrol deneyi 0.187 

 

Hücre içi olan ADH enzimlerinden bir miktar mikroorganizma sıvısında da bulunduğu 

saptanmıştır. Ancak, sıvı ortam hücre içermediğinden hücre içi olan ADH enziminin 

aktivitesinin en düşük olduğu ortamdır. Mekanik homojenizerle parçalanan hücrelerde 

ADH aktivitesinin daha fazla olduğu yani mekanik parçalamanın hücre içi olan ADH 

enzimlerini daha iyi açığa çıkardığı saptanmıştır. Nestl et al. (2007) çalışmalarında 

açiloinlerin (α-hidroksiketonlar) rasemizasyonunu nikotinamid kofaktörleri ve 

inhibitörü Tio NAD+ varlığında L.paracasei DSM 20207 ve substrat olarak R-benzoin 

ile gerçekleştirmişlerdir. NAD+/NADH (1:1) eklenmesi ile rasemizasyon hızı % 40 

artmış, Tio NAD+ eklenmesi ile rasemizasyon hızı % 70 azalmıştır. Buna göre sekonder 

alkoller ve açiloinlerin rasemizasyonunun (sırasıyla sekonder alkol dehidronejenazlar ve 

α-diketonredüktazlar katalizörlüğünde) denge kontrollü biyokatalitik indirgenme-

yükseltgenme tepkimesi ile gerçekleştiğini saptamışlardır. 

 

SÖD uygulanmış hücre süspansiyonu ve sıvı ortamda ADH aktivitesi düşüktür. SÖD, 

ADH aktivitesini denatüre etmektedir. Buna rağmen Şekil 5.4’te görüldüğü gibi SÖD 

uygulanmış mikroorganizma ve sıvı ortam ile daha yüksek %ee elde edilmesi 

yükseltgenme-indirgenme ile rasemizasyon dışında başka bir mekanizmanın varlığını 

işaret etmektedir. Mikroorganizma sıvısıyla gerçekleştirilen tepkimelerde daha yüksek 

enantiyomerik saflıkta ürün elde edilmesi burada rasemizasyon tepkimesinin varlığını 

ve bu tepkimeyi katalizleyen rasemaz enziminin de hücre dışında bulunabileceğini 

göstermektedir. Gerçekleştiği düşünülen mekanizma Şekil 5.7’de verilmiştir. 
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Şekil 5.7  Rasemik benzoin asetattan Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması      

ile optikçe saf benzoin üretim mekanizması 
 

Mekanik parçalama ile ADH’lar hücre dışına çıktığı için Şekil 5.4’te görüldüğü gibi 

%ee artış hızı daha fazladır. Rasemaz enzimi ile gerçekleşen diğer mekanizmayla 

rasemizasyon hızı daha düşüktür. Ancak süre arttıkça oluşan benzoinin ADH enzimi ile 

benzil, hidrobenzoin gibi ürünlere dönüşümü ile %ee değeri azalmaktadır. Mekanik 

parçalamada gözlenen azalmanın diğerlerine göre daha fazla olması da azalmanın ADH 

enzimi ile başka ürünlere dönüşümden kaynaklandığını desteklemektedir. Analizler 

sırasında tepkime ortamında bulunan benzoin asetat, (S) ve (R)-benzoinden başka bazı 

deneylerde 13. dk da çıkan benzil pikine rastlanmıştır. Bu gözlem, çalışmada lipaz ve 

rasemaz enzimlerinin yanında ADH enzimlerinin de etkili olduğunu desteklemektedir.  
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Bunların dışında bir de, Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması, diğer 

deneylerde olduğu gibi üreme ortamında parçalandıktan sonra β-NAD ilave edilmeden 

aktivite ölçümleri yapılmıştır. Böylece üreme ortamındaki ADH aktivitesi, kofaktöre 

ihtiyaç duyan ADH enzimlerinin NAD eklenmeden etanolün yükseltgenme tepkimesini 

katalizleyip katalizlemediği ve dolayısıyla ortamdaki NAD varlığı kontrol edilmiştir. 20 

kHz SÖD ve mekanik parçalama ile parçalanmış hücrelerle elde edilen sonuçlar ile 

mikroorganizmanın sadece sıvısındaki ADH aktivitesi ölçümleri Şekil 5.8’de 

verilmiştir. 
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Şekil 5.8 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasının farklı parçalama 

yöntemleriyle üreme ortamında parçalanmasının ADH aktivitesine etkisi 
(V=2,5 ml, substrat=20 mM, β-NAD yok, mikroorganizma= 200 µl, 
T=30oC, pH=7 üreme ortamı, λ=340 nm) 

 

Şekil 5.8’den görüldüğü gibi mikroorganizmanın kendi üreme ortamında bulunan bir 

miktar NAD ADH enzimlerinin aktivite göstermesini sağlamaktadır. Fakat ortama NAD 

eklendiği duruma göre (Şekil 5.6) daha düşük absorbans değerleri elde edilmiş ve 

parçalama etkisi tam olarak gözlenememiştir. Burada NAD yokluğu kısıtlayıcıdır. Bu 

nedenle kofaktör rejenerasyonu gerekmektedir. Amidjojo et al. (2005), çalışmalarında 

Lactobacillus kefir kullanarak etil 4-kloroasetoasetatın asimetrik indirgenmesi ile etil 

(S)-4-kloro-3-hidroksi bütanoatı kosubstrat olarak 2-propanol kullanarak >%99 ee ile 

elde etmişlerdir. Burada kosubstrat kullanılması ile hücre içi kofaktör rejenerasyonu 

sağlanmış ve kofaktör eklenmesine gerek olmamıştır. 
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5.3 Rasemik Benzoinin Derasemizasyonu 

 

Rasemizasyon tepkimesinin varlığını kanıtlamak, derasemizasyon mekanizmasını 

araştırmak amacıyla rasemik benzoinin derasemizasyonu da incelenmiştir. Bunun için 

genel olarak tepkimelerde 20 mM substrat derişiminde çalışıldığından 20 mM rasemik 

benzoinle tepkime gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda tepkime ortamında 

benzoinin (S)-enantiyomerinin (R)-enantiyomerinden fazla bulunduğu saptanmıştır. 

Şekil 5.9’da görüldüğü gibi ee(P) değeri 5. günde %62 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, 

bu çalışmanın sadece kinetik rezolüsyon değil, bir derasemizasyon prosesi olduğunu 

göstermektedir. Yani lipaz katalizli enantiyoseçimli hidroliz tepkimesinin yanında, bir 

enantiyomerin diğerine dönüşümü de gerçekleşmektedir. Babaarslan (2008) 

çalışmasında Rhizopus oryzae mikroorganizması ile rasemik benzoinin 

derasemizasyonunu başlangıç pH’larını 5,6,7,9’a ayarladığı üreme ortamlarında 2 mM 

substrat derişiminde gerçekleştirmiş ve en yüksek %ee değerini >99 olarak S-benzoin 

için pH 6’da 15 günde elde etmiştir.  
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Şekil 5.9 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla rasemik benzoinin 

derasemizasyonu (parçalama türü=20 kHz SÖD, substrat=20 mM rasemik 
benzoin, V=5 ml, T=30oC)  

 

Demir et al. (2002), çalışmalarında Rhizopus oryzae (ATCC 9363) mikroorganizması 

ile enzimatik derasemizasyon tepkimesiyle benzoinin her iki enantiyomerinin 

hazırlanışını incelenmişlerdir (Şekil 5.10).  
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Şekil 5.10 Benzoinin derasemizasyonu 

 

Tepkime için en uygun pH aralığı 7.5-8.5 olarak bulunmuş ve tepkime süresince bu pH 

aralığında rasemik benzoinin (S)-enantiyomeri azalırken (R)-enantiyomerinin arttığı 

gözlenmiştir. Tepkime, hiçbir değişim gözlenmeyene kadar ((S)-enantiyomerin 

tamamının tüketimi, 21 gün) devam etmiştir. 21 gün sonunda (R)-benzoin %73-76 

verim ve %95-97 ee değerinde izole edilmiştir. Reaksiyon farklı pH (4-5) değerlerinde 

gerçekleştirildiğinde ras-benzoinin %71 verim ve %85 ee ile  (S)-enantiyomerine 

dönüşmüştür. Sonuç olarak asimetrik merkez etrafındaki grupların üç boyutlu 

dizişlerinin ortamın asitliğine bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir.  

 

Nestl et al. (2006a) bazı açiloinlerin biyokatalitik rasemizasyonunu Lactobacillus 

paracasei DSM 20207 ile gerçekleştirmişler ve benzoinin rasemizasyonunda S-

enantiyomerinin (%83) R-enantiyomerinden (%56) daha hızlı rasemize olduğunu 

saptamışlardır. Bu çalışmada ise Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizması ile 

rasemik benzoinin derasemizasyonunda R-benzoin, S-benzoinden daha hızlı rasemize 

olmaktadır. Çünkü HPLC analizlerinde S-benzoinin daima R-benzoinden daha fazla 

olduğu gözlenmiştir. 

 

Nestl et al. (2007) çalışmalarında benzoin, fenil asetil karbinol ve 2-hidroksi-1-

indanonun biyokatalitik rasemizasyonunu birçok mikroorganizma ile 

gerçekleştirmişlerdir. R-benzoinin Rhizopus oryzae DSM 906 liyofilize hücreleri ile 
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(pH 7,5 tampon ortamında) rasemizasyonunun 24 saatte gerçekleştiğini gözlemişlerdir. 

Bu çalışmada ise Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla rasemik 

benzoinin derasemizasyonu incelenmiş ve 5. günde S-benzoin %35 dönüşüm % 62 ee 

ile elde edilmiştir. Burada tepkimenin daha yavaş gerçekleşmesinin mikroorganizma 

üreme ortamının başlangıç pH’ının ayarlanmamış olması ve daha düşük derişimde 

mikroorganizma içermesine bağlı olduğu düşünülmektedir.  

 

5.4 Üreme Ortamının pH’ının Etkisi (20 kHz SÖD uygulanarak) 

 

Rasemik benzoin asetattan hidroliz tepkimesi ile optikçe saf benzoin üretimine, 

mikroorganizma üreme ortamının pH’ının etkisi araştırılmıştır. Bilindiği gibi enzimatik 

tepkimeler için pH çok önemli bir parametredir.   

 

Mikroorganizma üreme ortamının pH’ının etkisini araştırmak amacıyla sıvı üreme 

ortamının başlangıç pH’ı 4, 5, 6, 6.5 ’a ayarlanmıştır. Bu ortamlarda üretilen Rhizopus 

oryzae (CBS 111718) mikroorganizması, parçalama türünün etkisinin incelendiği 

deneylerde daha yüksek sonuçlar bulunduğundan ve Lurçi (2007) çalışması referans 

alınarak 20 kHz SÖD uygulanarak parçalanmıştır. Chiralcel OB kolonunda yapılan 

HPLC analizleri sonucu tüm deneylerde (S)-enantiyomerinin oluştuğu saptanmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre hesaplanan %ee ve dönüşüm değerlerinin zamanla değişimi 

sırasıyla Şekil 5.11’de ve Şekil 5.12’de verilmiştir. 
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Şekil 5.11 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin üretiminde 

üreme ortamı pH’ının %ee üzerine etkisi (Substrat=20 mM, V=5ml, T=30oC, 
parçalama türü=20 kHz frekansında ultrasonik homojenizer) 
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Şekil 5.12 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde üreme ortamı pH’ının %C üzerine etkisi (Substrat=20 mM, 
V=5ml, T=30oC, parçalama türü=20 kHz frekansında ultrasonik 
homojenizer) 

 

Şekil 5.11’den görüldüğü gibi en yüksek ee(P) değeri %89 olarak pH 5’te, 6. günde, 

yaklaşık %100 dönüşümde elde edilmiştir.  

 

Daha önceden de belirtildiği gibi parçalama türünün etkisinin incelendiği deneylerde en 

iyi sonuç mikroorganizmaya 20 kHz frekansında ses ötesi dalga uygulandığında 5. 

günde yaklaşık %100 dönüşümde %77 ee(P) olarak bulunmuştur. Burada ise pH 

ayarlaması yapılarak pH 5’te, 6. günde, yaklaşık %100 dönüşümde ee(P) değeri %89’a 

yükselmiştir. Bu sonuç, enzimatik tepkimelerde pH’ın önemini açıkça göstermektedir. 

 

5.5 Üreme Ortamının pH’ının Etkisi (SÖD uygulanması yapılmadan) 

 

Mikrobiyal tepkimelerde üreme ortamının başlangıç pH’ının ne kadar etkili olduğu 

Bölüm 5.4’te görülmüştür. Bir de, optikçe saf benzoin üretiminde Rhizopus oryzae 

(CBS 111718) mikroorganizmasının üreme ortamının başlangıç pH’ının etkisi SÖD 

uygulaması yapılmadan araştırılmıştır. Bunun için sıvı üreme ortamının başlangıç pH’ı 

4, 5, 6, 7’ye ayarlanmıştır. Spor çözeltisinden sıvı üreme ortamına ekim yapıldıktan 

sonra iyice çalkalanan ortamlardan 10’ar mL alınıp 50 mL hacmindeki erlenlere 

koyulmuştur. 2 gün sonunda üreyen hücrelerle tepkimeler gerçekleştirilmiştir. HPLC 
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analizleri sonucu tüm deneylerde (S)-enantiyomerinin oluştuğu saptanmıştır. Elde 

edilen %ee ve dönüşüm değerlerinin zamanla değişimi sırasıyla Şekil 5.13 ve Şekil 

5.14’de görülmektedir. 
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Şekil 5.13 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde üreme ortamı pH’ının %ee üzerine etkisi (Substrat=20 mM, 
V=10 ml, T=30oC, parçalama= yok) 
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Şekil 5.14 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde üreme ortamı pH’ının %C üzerine etkisi (Substrat=20 mM, V=10 
ml, T=30oC, parçalama= yok) 
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Şekil 5.13’den görüldüğü gibi en yüksek ee(P) değeri pH 5’te 4. günde %77 olarak 

bulunmuştur. Bölüm 5.4’te belirtildiği gibi başlangıç pH ayarlaması yapılan üreme 

ortamlarında çoğalan hücrelere 20 kHz frekansında ses ötesi dalga uygulandığında pH 

5’te, 6. günde, yaklaşık %100 dönüşümde %89 ee(P) değerine ulaşılmıştır. Buna göre; 

SÖD uygulaması ile hücredeki enzimler açığa çıkarak daha yüksek enantiyoseçimlilik 

göstermiştir. Bunun, SÖD’nın hücreyi parçalayıp mikroorganizma sıvısını homojen hale 

getirerek kütle aktarım kısıtlamalarını önlemesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Her 

iki durumda da pH 5’te en yüksek değerler elde edilmiştir. Fakat Şekil 5.13’te farklı 

günler değerlendirildiğinde en yüksek %ee değeri, bazı günler için pH 5’te gözlenirken 

bazı günler pH 6’da gözlenmiştir. Bu yüzden pH 5 ve pH 6’nın bu tepkime için uygun 

pH’lar olduğu düşünülmektedir.  

   

Demir et al. (1998) çalışmalarında aromatik ketonların mangan(III) asetat ile 

oksidasyonu sonucu α-asetoksi ketonlar elde edilmiş, daha sonra α-asetoksi ketonların 

Rhizopus oryzae (NRRL 395) ile enantiyoseçimli hidrolizi sonucunda (R)-hidroksi 

ketonlar yüksek enantiyomerik aşırılıkta elde edilmiştir. Farklı gruplara sahip aromatik 

asetoksi ketonların hidrolizi gerçekleştirilmiş ve ee değerleri %66-96 arasında 

bulunmuştur. Benzoin asetatla yapılan hidroliz deneyinde 6 günde %32 dönüşüm ve 

%70 ee değeri elde edilmiştir. Demir et al. (2002) çalışmalarında ise Rhizopus oryzae 

(ATCC 9363) mikroorganizması ile rasemik benzoini substrat olarak kullanıp enzimatik 

derasemizasyon tepkimesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan iki farklı tepkime sonucuna göre 

Rhizopus oryzae mikroorganizmasının hem hidroliz hem de derasemizasyon aktivitesi 

gösterdiği gözlenmiştir. Bu tez kapsamında yapılan çalışmada R. oryzae’nin bu 

aktiviteleri kullanılarak sadece kinetik rezolüsyon değil bir derasemizasyon 

mekanizması ile yaklaşık %100 dönüşümde %ee değeri %77’ye, mikroorganizmaya 

SÖD uygulaması ile de %89’lara kadar yükseltilebilmiştir.   

 

5.6 Mikroorganizmaya SÖD Uygulanmasının Etkisi 

 

Rasemik benzoin asetattan optikçe saf benzoin üretimine, mikroorganizmaya SÖD 

uygulanmasının etkisi araştırılmıştır. Bunun için sabit başlangıç pH değerlerindeki 

üreme ortamlarında çoğaltılmış hücrelere SÖD uygulanmış ve uygulanmamış olduğu 
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durumlarda elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Başlangıç pH’ı 4 olan sıvı üreme 

ortamında çoğaltılan hücrelerle elde edilen sonuçlar Şekil 5.15 ve Şekil 5.16’da 

verilmiştir.  
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Şekil 5.15 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya SÖD uygulanmasının %ee üzerine etkisi 
(üreme ortamı başlangıç pH’ı=4, substrat=20 mM, T=30oC) 
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Şekil 5.16 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya SÖD uygulanmasının %C üzerine etkisi 
(üreme ortamı başlangıç pH’ı=4, substrat=20 mM, T=30oC) 

 

Başlangıç pH’ı 5 olan sıvı üreme ortamında çoğaltılan hücrelerle elde edilen 

enantiyomerik aşırılık ve dönüşüm değerleri Şekil 5.17 ve Şekil 5.18’de görülmektedir. 



 97

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

süre (gün)

%
 e

e SÖD yok
20 kHz SÖD

  
Şekil 5.17 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya SÖD uygulanmasının %ee üzerine etkisi 
(üreme ortamı başlangıç pH’ı=5, substrat=20 mM, T=30oC) 
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Şekil 5.18 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya SÖD uygulanmasının %C üzerine etkisi 
(üreme ortamı başlangıç pH’ı=5, substrat=20 mM, T=30oC) 

 

 

Başlangıç pH’ı 6 olan sıvı üreme ortamında çoğaltılan hücrelerle elde edilen 

enantiyomerik aşırılık ve dönüşüm değerlerine göre SÖD etkisi Şekil 5.19 ve Şekil 

5.20’de görülmektedir. 
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Şekil 5.19 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya SÖD uygulanmasının %ee üzerine etkisi 
(üreme ortamı başlangıç pH’ı=6, substrat=20 mM, T=30oC) 
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Şekil 5.20 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmaya SÖD uygulanmasının %C üzerine etkisi 
(üreme ortamı başlangıç pH’ı=6, substrat=20 mM, T=30oC) 
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Tüm pH değerlerinde SÖD uygulanan hücrelerle daha yüksek enantiyomerik saflıkta 

(S)-benzoin elde edilebildiği gözlenmiştir. 

 

5.7 Liyofilizasyonun Etkisi 

 

Mikroorganizmanın ortamda homojen bir şekilde bulunması, kütle aktarım 

kısıtlamalarının önlenmesi ve ortama daha fazla mikroorganizma koyulabilmesi için 

liyofilize hücreler kullanılmıştır. Üretilen hücrelerin farklı kısımları liyofilize edilmiştir. 

Eşit hacimlerde üretilen mikroorganizma karışımlarından biri olduğu gibi (katısı ve 

sıvısı karışık), biri santrifüjlenip katısı ve sıvısı ayrı ayrı, diğeri de 20 kHz SÖD 

uygulandıktan (6 kez) sonra liyofilize hale getirilmiştir. Liyofilizasyon işlemi 27-38 

saatte tamamlanmıştır (100 mL üreme ortamı için). 4 gün boyunca her gün bir tepkime 

sonlandırılarak enantiyomerik saflık ve dönüşüme liyofilizasyonun ve tepkime süresinin 

etkisi incelenmiştir (Şekil 5.21 ve Şekil 5.22).      
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Şekil 5.21 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde liyofilizasyonun %ee üzerine etkisi (200 mg liyofilize hücre, pH 
6 fosfat tamponu, V=5 ml, substrat=20 mM, T=30oC, parçalama= yok/20 
kHz SÖD) 
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Şekil 5.22 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde liyofilizasyonun %C üzerine etkisi (200 mg liyofilize hücre, pH 6 
fosfat tamponu, V=5 ml, substrat=20 mM, T=30oC, parçalama= yok/20 kHz 
SÖD) 

 

Yapılan deneyler sonucunda en yüksek değerler; mikroorganizmanın katı ve sıvısı 

karışık liyofilize edilmiş hücreler ile 4. günde %100 dönüşümde %75 ee, 

mikroorganizmanın katı kısmı liyofilize edilmiş hücreler ile 3. günde %99 dönüşümde 

%71 ee olarak bulunmuştur. Sıvı kısmın liyofilize hücreleri ile de 3. günde %97 

dönüşümde %86 ee, SÖD uygulanmış liyofilize hücreler ile 3. günde %59 dönüşümde 

%10 ee olarak bulunmuştur. SÖD uygulanmış liyofilize hücereler ile %ee değerinin bu 

kadar düşük olmasının nedeninin SÖD’nın mikroorganizma homojen hale gelene kadar 

6 kez uygulanmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. SÖD fazla 

uygulandığından enzimin üç boyutlu yapısına zarar vererek aktivasyonunu düşürdüğü 

düşünülmektedir. Şekil 5.22’ye bakıldığında SÖD uygulandığı durumda dönüşüm 

değerlerinin düşük olması SÖD’nın enzime zarar verdiğini doğrulamaktadır. Şekle göre 

mikroorganizmanın farklı kısımları liyofilize edilerek gerçekleştirilen tepkimelerin 

dönüşüm hızları katı > karışık > sıvı şeklinde sıralanabilir. Hücre dışı bir enzim olan 

lipazla gerçekleştirilen tepkimede sıvının dönüşüm hızı katıdan yüksek olması 

beklenmektedir. Ancak sıvı kısmın liyofilizasyonu daha uzun sürede gerçekleştiğinden 

liyofilizasyonun enzim aktivitesine zarar verdiği görülmektedir.   
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5.8 Mikroorganizma Derişiminin Etkisi 

 

Mikroorganizma derişiminin enantiyomerik aşırılık ve dönüşüme etkisinin incelendiği 

deneylerde mikroorganizmalar 20 kHz SÖD ile parçalanmıştır. SÖD uygulanmış çözelti 

mikroorganizma sıvısı ile belirli miktarlarda seyreltilerek farklı mikroorganizma 

derişimleri (40, 20, 13, 3 g/L)  elde edilmiştir. Bu mikroorganizma derişimlerinde elde 

edilen sonuçlar Şekil 5.23 ve Şekil 5.24’te verilmiştir. 
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Şekil 5.23 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizma derişiminin %ee üzerine etkisi (üreme ortam 
pH’ı=5, V=5 ml, substrat=20 mM, T=30oC, parçalama türü=20 kHz SÖD) 

 

 

Sonuçlara bakıldığında en yüksek enantiyomerik saflık 3. günde yaklaşık %100 

dönüşümde deneydeki en yüksek mikroorganizma derişimi olan 40 g/L ve daha 

seyreltik 13 g/L ile sırasıyla %70 ve %71 olarak elde edilmiştir. Dönüşüm değerlerine 

bakıldığında 3. günde dönüşüm tamamlanmıştır. Birinci günde gerçekleşen dönüşüm 

profili beklendiği gibidir. Yüksek mikroorganizma derişiminde ortamdaki enzim miktarı 

daha fazla olduğundan en yüksek dönüşüm değeri elde edilmiş, derişim azaldıkça 

dünüşüm değerleri de azalmıştır.   
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Şekil 5.24 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizma derişiminin %C üzerine etkisi (üreme ortam 
pH’ı=5, V=5 ml, substrat=20 mM, T=30oC, parçalama türü=20 kHz SÖD) 

 
 

5.9 PDB Ortamının Etkisi 

 

Optikçe aktif benzoin üretimini artırmak amacıyla farklı bir üreme ortamı olan PDB 

(potato dextrose broth) ortamında üretilen hücrelerle tepkime gerçekleştirilmiştir. 

Bunun için ilk olarak PDA (potato dextrose agar) katı üreme ortamında üretilen küflerin 

spor çözeltisinden PDB sıvı üreme ortamına ekim yapılmıştır. Çoğaltılan 

mikroorganizmalara 20 kHz SÖD uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 5.25’de 

görülmektedir. 

 

Karşılaştırma amacıyla, bu deneylerle eş anlı olarak, aynı substrat ve mikroorganizma 

derişimlerinde diğer deneylerde kullanılan üreme ortamlarında çoğaltılmış hücrelerle 

tepkimeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 5.26’da görülmektedir. 
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Şekil 5.25 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmanın PDB ortamında üretilmesinin %ee ve %C 
üzerine etkisi (üreme ortam pH’ı=5, V=50 ml, substrat=5 mM, T=30oC, 
parçalama türü=20 kHz SÖD) 
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Şekil 5.26 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin 

üretiminde mikroorganizmanın glukoz, tripton, NaCl, maya özütü ortamında 
üretilmesinin %ee ve %C üzerine etkisi (üreme ortam pH’ı=5, V=50 ml, 
substrat=5 mM, T=30oC, parçalama türü=20 kHz SÖD) 
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Tüm bu sonuçlar yaklaşık olarak karşılaştırıldığında (Şekil 5.27 ve Şekil 5.28) yaklaşık 

değerler elde edildiği gözlenmiştir. Biraz daha iyi sonuçlar elde edildiğinden ve diğer 

sonuçlarla karşılaştırma olanağı olması için glukoz, tripron, sodyum klorür ve maya 

özütü içeren önceki ortamla deneylere devam edilmesi uygun görülmüştür.  
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Şekil 5.27 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin üretiminde 

mikroorganizmanın farklı ortamlarda üretilmesinin %ee üzerine etkisi (üreme ortam 
pH’ı=5, V=50 ml, substrat=5 mM, T=30oC, parçalama türü=20 kHz SÖD) 
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Şekil 5.28 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin üretiminde 

mikroorganizmanın farklı ortamlarda üretilmesinin %ee üzerine etkisi (üreme ortam 
pH’ı=5, V=50 ml, substrat=5 mM, T=30oC, parçalama türü=20 kHz SÖD) 
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5.10 Substrat Derişiminin Etkisi 

 

Optikçe saf benzoin üretimine substrat derişiminin etkisi (5, 10, 20, 50 mM) incelenmiş 

ve elde edilen sonuçlar Şekil 5.29 ve Şekil 5.30’da verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.29 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin üretiminde 
substrat derişiminin %ee üzerine etkisi (üreme ortam pH’ı=5, V=5 ml, T=30oC, 
parçalama türü=20 kHz SÖD)  
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Şekil 5.30 Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasıyla optikçe saf benzoin üretiminde 

substrat derişiminin %ee üzerine etkisi (üreme ortam pH’ı=5, V=5 ml, T=30oC, 
parçalama türü=20 kHz SÖD) 
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Şekil 5.29’dan görüldüğü gibi farklı substrat derişimlerinde %ee değerlerinin zamanla 

değişimi birbirine yakındır. Ancak, 5 mM substrat derişiminde %ee değerlerinde 

zamanla gözlenen düşmenin diğerlerine göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bunun 

düşük derişimde dönüşümün daha hızlı gerçekleşip mikroorganizmada bulunan diğer 

enzimler ile başka ürünlere dönüşümünden kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil 

5.30’da 1. günde daha düşük derişimler olan 5 ve 10 mM’da daha yüksek dönüşüm 

gözlenmesinin düşük derişimlerde enzimin substrata bağlanmasının daha kolay 

olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.   
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6. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada rasemik benzoin asetattan Rhizopus oryzae (CBS 111718) 

mikroorganizması ile hidroliz ve rasemizasyon tepkimeleri sonucu optikçe saf benzoin 

üretimine farklı parametrelerin etkisi incelenmiştir. Yapılan HPLC analizleri sonucu 

tüm deneylerde tepkime sonucu (S)-enantiyomerinin oluştuğu saptanmıştır.  

 

 Enzim kaynağı olan mikroorganizmanın ortamda homojen bir şekilde bulunması 

ve kütle aktarım kısıtlamalarının önlenmesi için öncelikle parçalama türünün etkisi 

incelenmiştir. Üretilen mikroorganizmalara 20 kHz frekansta ses ötesi dalga ve mekanik 

parçalama yöntemleri uygulanarak mikroorganizma sıvısı homojen hale getirilmiştir. 

Böylece mikroorganizmayı parçalama türünün dönüşüm ve enantiyomerik aşırılığa 

etkisi incelenmiştir. Bu deneylerde en iyi sonuç mikroorganizmaya 20 kHz frekansında 

ses ötesi dalga uygulandığında 5. günde yaklaşık %100 dönüşüm ve %77 ee(P) olarak 

bulunmuştur.  

 

 Üreyen mikroorganizma karışımı santrifüjlenip sadece sıvısı ile kontrol deneyi 

gerçekleştirilmiş ve 5. günde yaklaşık %100 dönüşümde %88 ee değeri elde edilmiştir. 

Bu deneyde elde edilen sonuçlar ile 20 kHz SÖD ve mekanik parçalama uygulandığında 

bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Hücreler parçalandığı zaman tepkimelerin dönüşüm 

değerlerindeki artışın kontrol deneyindeki artıştan daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu 

da, SÖD’nın lipaz katalizli hidroliz tepkimesini hızlandırdığını göstermektedir. 

 
 Kinetik rezolüsyon yöntemine göre dönüşüm %50’yi geçtiğinde %ee değerinin 

düşmesi beklenirken, çalışma kapsamında yapılan deneylerde arttığı saptanmıştır. 

Bunun sonucunda; mikrobiyal olarak gerçekleştirilen tepkimelerde sadece kinetik 

rezolüsyon değil, bunun yanında mikroorganizmada bulunan diğer enzimler 

katalizörlüğünde rasemizasyon tepkimesinin de gerçekleştiği ve bunun etkisiyle %ee 

değerinin yükseldiği sonucuna varılmıştır. 

 

 Derasemizasyon mekanizmasını araştırmak amacıyla ortamdaki ve hücre 

içindeki alkol dehidrojenaz (ADH) enzim aktiviteleri araştırılmıştır. Hücre içindeki 

ADH aktivitesini bulmak için üretilen mikroorganizmanın katı kısmı fosfat tamponunda 
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20 kHz SÖD ve mekanik parçalama yöntemleri uygulanarak parçalanmıştır. Bir de 

kontrol amacıyla üreyen mikroorganizmanın sadece sıvısında ADH aktivitesi 

ölçülmüştür. Bunun sonucunda Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasında 

lipaz enziminin yanı sıra ADH enzimlerinin de bulunduğu anlaşılmıştır. ADH 

aktiviteleri 20 kHz SÖD, mekanik parçalama ve kontrol deneylerinde sırasıyla 0.022, 

0.283, 0.187 U/mL olarak bulunmuştur. Aktivite sonuçlarına bakıldığında hücre içi olan 

ADH enziminin hücreler mekanik homojenizer ile parçalandığında daha fazla açığa 

çıktığı, 20 kHz frekansta SÖD’nın ADH aktivitesine olumsuz etki yaptığı görülmüştür.  

 

 Ortamdaki ADH enzim aktivitelerini bulmak için Rhizopus oryzae 

mikroorganizması, diğer deneylerde yapıldığı gibi üreme ortamında parçalandıktan 

sonra β-NAD ilave edilmeden aktivite ölçümleri yapılmıştır. Böylece üreme 

ortamındaki ADH aktivitesi kontrol edilmiştir. Mikroorganizmanın kendi üreme 

ortamında bulunan bir miktar NAD ADH enzimlerinin aktivite göstermesini 

sağlamaktadır. Fakat ortama NAD eklendiği duruma göre daha düşük absorbans 

değerleri elde edilmiş ve parçalama etkisi tam olarak gözlenememiştir. Burada NAD 

yokluğunun kısıtlayıcı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle kofaktör rejenerasyonu 

gerekmektedir.  

 

 20 kHz SÖD, mekanik parçalama yöntemleri ile homojen hale getirilen 

mikroorganizmalar ve sadece mikroorganizma sıvısıyla gerçekleştirilen tepkimelerde 

%ee değerlerinin önce arttığı, sonra azaldığı görülmüştür. Bu azalmanın hidroliz 

tepkimesi sonucu oluşan benzoinin mikrobiyal ortamda bulunan ADH enzimi ile benzil 

ve hidrobenzoin gibi başka maddelere dönüşümünün gerçekleşmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Analizler sırasında tepkime ortamında bulunan benzoin asetat, (S) ve 

(R)-benzoinden başka bazı deneylerde 13. dk da çıkan benzil pikine rastlanmıştır. Hücre 

içinde ve ortamda bulunan ADH aktivitelerinin ölçülmesi ile analizlerde yapılan bu 

gözleme dayanarak, bu çalışma kapsamında gerçekleşen tepkimelerde ADH 

enzimlerinin de etkili olduğu anlaşılmıştır. 

  

 20 kHz SÖD uygulanan mikroorganizmalarla gerçekleştirilen tepkimelerde 5. 

günde %77 ee(P) değeri elde edilirken sadece mikroorganizma sıvısı kullanılarak 
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gerçekleştirilen tepkimelerde 5. günde %88 ee(P) değerine ulaşılmıştır. ADH enzimleri 

hücre içi olduğundan mikroorganizma sıvısında çok az miktarda bulunmaktadır. 

Mikroorganizma sıvısıyla gerçekleştirilen tepkimelerde daha yüksek enantiyomerik 

saflıkta ürün elde edilmesi burada rasemizasyon tepkimesinin varlığını kanıtlamakla 

birlikte rasemaz enziminin hücre dışı olduğunu da göstermektedir.  

 
 Rasemizasyon tepkimesinin varlığını kanıtlamak amacıyla rasemik benzoinin 

derasemizasyonu incelenmiştir. Analizler sonucunda tepkime ortamında benzoinin (S)-

enantiyomerinin (R)-enantiyomerinden fazla bulunduğu saptanmıştır.  En yüksek ee(P) 

değeri 5. günde %62 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, benzoin asetattan enantiyomerik 

saflıkta benzoin üretim prosesinin sadece kinetik rezolüsyon değil, bir derasemizasyon 

prosesi olduğunu göstermektedir. Yani lipaz katalizli enantiyoseçimli hidroliz 

tepkimesinin yanında, bir enantiyomerin diğerine rasemizasyonu da gerçekleşmektedir. 

 

 Mikroorganizma üreme ortamının pH’ının tepkime hızı ve enantiyomerik 

aşırılığa etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla sıvı üreme ortamının başlangıç pH’ı 4, 5, 6, 

6.5’a ayarlanmış ve üreyen hücrelere 20 kHz SÖD uygulanmıştır.  En yüksek ee(P) 

değeri %89 olarak pH 5’te, 6. günde, yaklaşık %100 dönüşümde elde edilmiştir. 

 

 Ayrıca, mikroorganizmaya SÖD uygulanmadan üreme ortamının başlangıç 

pH’ının etkisi (pH 4, 5, 6, 7) araştırılmıştır. En yüksek ee(P) değeri pH 5’te 4. günde 

%77 olarak bulunmuştur. SÖD uygulandığı ve uygulanmadığı durumların ikisinde de 

pH 5’te en yüksek değerler elde edilmiştir. Fakat elde edilen sonuçlar farklı günler için 

değerlendirildiğinde en yüksek %ee değeri, bazı günler için pH 5’te gözlenirken bazı 

günler pH 6’da gözlenmiştir. Bu yüzden pH 5 ve pH 6’nın bu tepkime için uygun 

pH’lar olduğu düşünülmektedir.   

 
 Mikroorganizmaya SÖD uygulanmasının etkisini belirlemek amacıyla sabit 

başlangıç pH değerlerinde SÖD uygulanmış ve uygulanmamış hücrelerle elde edilen 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. SÖD uygulaması ile hücredeki enzimlerin daha yüksek 

enantiyoseçimlilik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bunun, SÖD’nın hücreyi parçalayıp 

mikroorganizma sıvısını homojen hale getirerek kütle aktarım kısıtlamalarını 

önlemesine bağlı olduğu düşünülmektedir.  
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 Liyofilizasyonun etkisinin incelendiği deneylerde üretilen hücrelerin farklı 

kısımları liyofilize edilmiştir. Mikroorganizmanın katısı ve sıvısı karışık, sadece katı 

kısmı, sadece sıvı kısmı ve mikroorganizma karışımına 20 kHz SÖD uygulandıktan (6 

kez) sonra liyofilize hale getirilmiştir. Liyofilizasyon işlemi 27-38 saatte 

tamamlanmıştır (100 mL üreme ortamı için). Yapılan deneyler sonucunda en yüksek 

değerler; mikroorganizmanın katı ve sıvısı karışık liyofilize edilmiş hücreler ile 4. 

günde %100 dönüşümde %75 ee, mikroorganizmanın katı kısmı liyofilize edilmiş 

hücreler ile 3. günde %99 dönüşümde %71 ee olarak bulunmuştur. Sıvı kısmın liyofilize 

hücreleri ile de 3. günde %97 dönüşümde %86 ee, SÖD uygulanmış liyofilize hücreler 

ile 3. günde %59 dönüşümde %10 ee olarak bulunmuştur. SÖD uygulanmış liyofilize 

hücereler ile %ee değerinin bu kadar düşük olmasının nedeninin SÖD’nın 

mikroorganizma homojen hale gelene kadar 6 kez uygulanmış olmasından 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. SÖD fazla uygulandığında enzimin üç 

boyutlu yapısına zarar vererek aktivasyonunu düşürdüğü düşünülmektedir.  

 

 Farklı mikroorganizma derişimlerinin (40, 20, 13, 3 g/L) enantiyomerik aşırılık 

ve tepkime hızına etkisi incelenmiştir. En yüksek enantiyomerik saflık 3. günde 

yaklaşık %100 dönüşümde deneydeki en yüksek mikroorganizma derişimi olan 40 g/L 

ve daha seyreltik 13 g/L ile sırasıyla %70 ve %71 olarak elde edilmiştir. Dönüşüm 

değerlerine bakıldığında 3. günde dönüşüm tamamlanmıştır. Birinci günde gerçekleşen 

dönüşüm profili beklendiği gibidir. Yüksek mikroorganizma derişiminde ortamdaki 

enzim miktarı daha fazla olduğundan en yüksek dönüşüm değeri elde edilmiş, derişim 

azaldıkça dünüşüm de azalmıştır.  

 
 Optikçe aktif benzoin üretimini artırmak amacıyla farklı bir üreme ortamı olan 

PDB ortamında üretilen hücrelerle tepkime gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma amacıyla, 

bu deneylerle eş anlı olarak, diğer deneylerde kullanılan üreme ortamlarında çoğaltılmış 

hücrelerle de tepkimeler gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar karşılaştırıldığında yaklaşık 

değerler elde edildiği gözlenmiştir. Biraz daha iyi sonuçlar elde edildiğinden ve diğer 

sonuçlarla karşılaştırma olanağı olması için glukoz, tripron, sodyum klorür ve maya 

özütü içeren önceki ortamla deneylere devam edilmesi uygun görülmüştür.  
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 Optikçe saf benzoin üretimine substrat derişiminin etkisi (5, 10, 20, 50 mM) 

incelenmiş ve farklı substrat derişimlerinde %ee değerlerinin zamanla değişiminin 

birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. Ancak, 5 mM substrat derişiminde %ee 

değerlerinde zamanla gözlenen düşmenin diğerlerine göre daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. Bunun düşük derişimde dönüşümün daha hızlı gerçekleşip 

mikroorganizmada bulunan diğer enzimler ile başka ürünlere dönüşümünden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 
 Sonuç olarak, Rhizopus oryzae (CBS 111718) mikroorganizmasında bulunan 

lipaz enzimleri katalizörlüğünde rasemik benzoin asetattan hidroliz tepkimesi ile 

benzoin oluşumu hızlı bir şekilde gerçekleşmekte ve oluşan (R)-benzoin ortamda 

bulunan rasemaz enzimleri katalizörlüğünde rasemizasyon tepkimesinin yanında ADH 

enzimleri katalizörlüğünde yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri ile benzil üzerinden 

(S)-benzoine dönüşmektedir. Böylece enantiyomerikçe zengin benzoin üretimi 

sağlanmaktadır. Ancak, hidroliz ve rasemizasyon tepkimeleri sonucunda oluşan benzoin 

ADH enzimi ile aynı zamanda başka ürünlere dönüşmektedir. Bu nedenle ortamdaki 

ADH enzimi inhibe edilerek yan ürünlere dönüşüm önlenip elde edilen optikçe saf 

benzoin miktarı artırılabilir. 
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EKLER 

 

EK 1   Kullanılan kimyasalların bazı özellikleri 

EK 2   HPLC kromatogram örneği (üreme ortamı başlangıç pH’ı=5, V=5 ml, 

substrat=10 mM, T=30oC, 4. gün) 
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EK 1  Kullanılan kimyasalların bazı özellikleri  

 
Adı Kapalı 

Formül 
Erime 
Sıc., oC 

Kaynama 
Sıc., oC 

Molekül 
Ağırlığı,g/mol 

Yoğunluk, 
g/ml 

 
Asetik anhidrit 
 

 
C4H6O3 -73.1 139.9

 
102.09 1.08

Asetik asit 
 

C2H4O2 16.6 117.9 60.05 1.0492

Sülfürk asit 
 

H2SO4 3 280 98.07 1.84

Etanol 
 

C2H6O -114.1 78.3 46.07 0.789

Dimetil sülfoksit 
 

C2H6OS 18.45 189 78.13 1.096

Etilasetat 
 

C4H8O2 -83.6 77.1 88.106 0.8945

Hegzan 
 

C6H14 -95 69 86.18 0.6548

2-propanol 
 

C3H8O -88.5 82.4 60.10 0.785

Kloroform 
 

CHCl3 -63.7 61.7 119.38 1.49845

Sodyum fosfat 
heptahidrat 
 

Na2HPO4.7H2O 48.1 - 268.07 1.68

Sodyum dihidrojen 
fosfat dihidrat 
 

NaH2PO4.2H2O 60 - 156.01 1.915

Magnezyum sülfat 
heptahidrat 
 

MgSO4.7H2O - - 246.48 1.68

Sodyum hidroksit 
 

NaOH 318 1390 39.99 2.13

Glukoz 
 

C6H12O6 150-152 - 180.16 1.54

Sodyum klorür 
 

NaCl 801 1413 58.44 2.165

(http://www.sigmaaldrich.com, 2007, http://chemfinder.cambridgesoft.com, 2007) 
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EK 2  HPLC kromatogram örneği (üreme ortamı başlangıç pH’ı=5, V=5 ml, 
substrat=10 mM, T=30oC, 4. gün) 
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 Kalma Süresi Alan 
 Benzoin asetat 16.647 2213014 
 S-benzoin 19.132 115739257 
 R- benzoin 23.423 33754058 
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