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Kimya Konusu: Biyolojik Sistemlerde Kimya

Kimya Konusuyla Đlişkisi: Penisilinler biyolojik ve 
sentetik olarak sentezleri gerçekleştirilebilen ve ilk 
olarak küf mantarlarının doğal sentezi incelenerek 
keşfedilen kimyasal maddelerdir.

Doğal penisilinlerin etki edemediği bakteri türlerine 
karşı molekül yapılarında değişiklikler oluşturulan 
semi-sentetik penisilinler kimyasal olarak üretilerek 
mikroorganizmalara karşı geçici üstünlük 
sağlanmıştır.Ancak mikroorganizmalar bir bölümü
çözülen bir bölümü henüz anlaşılamayan 
mekanizmalarla penisilinlere karşı direnç oluşturmayı
sürdürmektedir.



Semi-sentetik penisilinlerden bazıları:

� Ampisilin

� Amoksisilin



� Metisilin

� Piperasilin



� Karbenisilin

� Tikarsilin



� 1.HEDEF:Küflerle ile ilgili genel bilgileri 
kavrayabilme.

� DAVRANIŞLAR:

1-Küflerin yapısını açıklar.

2-Küflerin yarar ve zararlarına örnekler verir.



KÜFLER

Küfler hifli mantarlardır. Birçok organizma ve gıda maddesi ( 
ekmek,meyve, sebze.. vb) üzerinde oluşturdukları pamuk 
görüntüsündeki doku nedeniyle mayalardan çok daha önce 
keşfedilmişlerdir.



Küfler, endüstride bir çok ürünün 
eldesinde, atıklardan değerli ürünlerin 
oluşturulmasında kullanılan farklılaşma 
göstermeyen ve klorofil içermeyen 
mikroorganizmalardır.

Doğada ve toprakta yaygın olarak bulunan 
küflerden endüstriyel mikrobiyoloji 
alanında önem taşıyanlar mikroskobik 
olanlardır.

Küflerin üredikleri ortama enzim 
salgılamaları ve küflerin ürettikleri çeşitli 
metabolitlerin birçok alanda kullanılabilir 
olması bu organizmaların endüstrideki 
önemini oldukça artırmaktadır.Ayrıca 
insan, hayvan ve bitkiler için patojen olan 
türleri de bulunmaktadır.



Küf hücreleri ardarda dizilerek hifleri, hifler ise çeşitli şekillerde 
dallanma yapmak suretiyle bir araya gelerek hif topluluğunu 
oluşturmaktadırlar.Bu hif topluluğuna miselyum adı
verilmektedir.



Küflerin ürettiği endüstriyel 
ürünlerden bazıları:

• Antibiyotikler (PENĐSĐLĐNLER)

• Sitrik asit

• Çeşitli peynirler ; Rokfor, camembert, brie

peynirleri gibi

• Sake (Japon içkisi)

• Soya fasulyesi sosu ve diğer bazı soslar

• Çeşitli enzimler ; Amilaz, Glukoaminaz, Sellulaz,

� Pektinaz, Proteaz, Mikrobiyal rennet gibi



2.HEDEF :Antibiyotikler hakkında genel 
bilgileri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1- Antibiyotik terimini açıklar.

2-Antibiyotiklerin kullanım amacını açıklar.

3-Antibiyotiklerin çeşitlerini kavrar.



ANTĐBĐYOTĐKLER

� Sözlüklere göre Yunanca anti (karşı) ve bios (yaşam) 
sözcüklerinden türetilen antibiyotik sözcüğü, yine 
sözlüklerdeki tanımlamasıyla “Bitkilerde,

� özellikle küf mantarlarında bulunan ya da yapay olarak üretilen, 
bakteri ve diğer mikroorganizmaların gelişimini durduran ya da 
onları yok eden maddelerin

� ortak adıdır”.1 Antibiosis sözcüğü ise, yine sözlüklerdeki 
tanımlamasına göre, “Mikroorganizmalar arasındaki 
karşıtlıktır.”



� Antibiyotikler,bakteriyel 
hastalıkların tedavisinde 
kullanılan, bazı bakteri ve 
mantar cinsinden 
mikroorganizmalar 
tarafından oluşturulan 
maddelerdir. 



Antibiyotikler kimyasal yapılarına göre 
8 grupta incelenirler:

1. β-Laktam antibiyotikleri
2. Aminoglikozid antibiyotikleri
3. Tetrasiklinler
4. Makrolid antibiyotikler
5. Polipeptid antibiyotikler
6. Linkomisin grubu antibiyotikler
7. Kloramfenikol grubu antibiyotikler
8. Çeşitli yapıdaki antibiyotikler



Günümüze kadar çeşitli β-laktam türevi antibiyotikler 
izole edilmiştir.Bunlar:



3.HEDEF:Antibiyotiklerden penisilinlerin 
yapılarını,özelliklerini ve çeşitlerini 
kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

1- Penisilinin ilk keşfedilişini açıklar.

2- Penisilinlerin yapısını ve önemini açıklar.

3- Penisilinlerin doğal ve sentetik yollarla elde 
edilişini kavrar.

4- Çeşitli penisilinlere örnekler verir.



PENĐSĐLĐNLER



Antibiyotikler içinde ilk keşfedilen 
PENĐSĐLĐNLER:

� Antibiyotikler, antibakteriyel kemoterapötikler
içinde önemli yer tutan ilaç grubudur.

� 1929 yılında penisilin Alexander Fleming
tarafından tesadüfen keşfedilmiştir.



� 1940      yılında    CHAIN VE FLOREY’in
uzun süren denemelerinden sonra  tedavi 
amacı ile PENĐSĐLĐN kullanılmaya başlamıştır. 



� Florey ve arkadaşlarının kristalize penisilini 
saf olarak elde etmesi ile bakteriyel 
enfeksiyon hastalıklarla mücadelede kliniğe 
önemli bir olanak sunulmuştur. 

� 1944 yılında, streptomisin sülfatın 
Streptomyces griseus ‘tan üretilmesi ile 
birçok yeni antibiyotik tedaviye girmiştir. 



Penisilinin Yapısı



PENĐSĐLĐNĐN KEŞFĐ ĐLE NELER 
KAZANILMIŞTIR?

� Bir çok  bakteriyel enfeksiyon hastalığı
kontrol altına alınmış, 

� Đnsanların ömür süresi uzamış, 
� Đlaç sanayinin büyük bir kısmı antibiyotik 

üretimine kaymış, 
� Formülü çözümlenerek sentetik ve semi-

sentetik penisilinler yapılmış, 
� Daha geniş spektrumlu antibiyotikler elde 

edilmeye  başlanmıştır. 



� Günümüzde klinikte kullanılan çok sayıda antibiyotik, 
mantar veya bakteri gibi bir mikroorganizmanın 
fermentasyon ortamından kazanılarak tedaviye 
sunulmasından çok, biyosentetik ve sentetik yolla daha 
ekonomik şekilde üretilmekte ve tedaviye sunulmaktadır.



DOĞAL 
PENĐSĐLĐNLER

� Penisilin grubu 
antibiyotiklerin ilk örneği 
olan penisilin G, Penicillium
notatum

� kültüründen izole edilmiş ve 
benzilpenisilin olarak 
isimlendirilmiştir.

� 6-Amino-3,3-dimetil-7-okso-
4-tiya-1-
azabisiklo[3.2.0]heptan-2-
karboksilik asid (6-APA)

� 6-Aminopenisilanik asid







BĐYOSENTETĐK PENĐSĐLĐNLER

� 1940-1954 Yılları arasında ilk elde edilen, 
klinik denemelerde ve tedavide kullanılan 
penisilinler, biyosentetik olarak elde edilen 
bileşiklerdir. Bu yıllarda penisilinin fenilasetik
asit yan zincirindeki benzil grubu yerine çeşitli 
alkil ve aralkil grubu taşıyan birçok doğal 
penisilin hazırlanmıştır; bunlara “biyosentetik
penisilinler” denir.







SEMĐ-SENTETĐK PENĐSĐLĐNLER 
(YARI SENTETĐK PENĐSĐLĐNLER)

� Doğal penisilinlerin etki edemediği ya da doğal 
penisilinlere karşı direnç gösteren 
mikroorganizmalara karşı kimyasal reaksiyonlarla 
yapıları değiştirilen penisilinlerdir.



6 aminopenisilanik asidin biyosentetik ve 
sentetik yollarla elde edilişi:



� Metisilin

� Nafsilin

� Oksasilin





Piperasilin



Sulbenisilin



� Karfesilin





Aminopenisilinler

� Penisilin çekirdeği





� Ampisilin

� Amoksisilin





� Karbenisilin

� Tikarsilin

Karboksipenisilinler





Bazı antibiotik kombinasyonları:



GENEL OLARAK BAZI 
PENĐSLĐNLERĐN KĐMYASAL 
YAPILARI:
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