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S touto disertační prací  se lze seznámit v příslušných knihovnách Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 



Abstrakt 

Penicilin-G-acylasy (PGA) se řadí mezi enantioselektivní enzymy katalyzující 

hydrolýzu stabilní amidické vazby v rámci širokého spektra substrátů majících často 

velký aplikační potenciál. PGA z mikroorganismů Escherichia coli (PGAEc) a 

Achromobacter sp. CCM4824 (PGAA) byly použity pro katalýzu enantioselektivních 

hydrolýz sedmi vybraných N-fenylacetylovaných (N-PhAc) racemických směsí α/β-

aminokyselin. Prokázali jsme, že PGAA vykazovala vyšší stereoselektivitu pro trojici (S)-

enantiomerů:  N-PhAc-β-homoleucin, N-PhAc-α-terc-leucin a N-PhAc-β-leucin. Dále byl 

zkonstruován homologní model PGAA, který byl použit pro molekulární modelování 

interakcí se stejnými substráty. In-silico experimenty zreprodukovaly experimentálně 

získaná data z enzymaticky katalyzovaných enantioselektivních hydrolýz, což potvrdilo 

věrohodnost připraveného homologního modelu. Stejný přístup jsme použili pro ověření 

enantiopreference PGAA vůči sedmi novým substrátům s aplikačním potenciálem, 

přičemž pro pětici z nich byla predikována vysoká enantioselektivita PGAA.  

PGAA byla dále použita v kineticky řízených syntézách β-laktamových antibiotik (SSBA).  

Enzym byl prokazatelně účinnější při syntéze ampicilinu a amoxicilinu (vyšší S/H poměr 

a akumulace produktu) oproti PGAEc. Analogicky k predikci enantioselektivity PGAA 

vůči novým substrátům bylo molekulární modelování aplikováno na syntézy SSBA 

katalyzované  PGAA. Abychom zlepšili parametry syntéz SSBA, provedli jsme in-silico 

cílenou aminokyselinovou záměnu v pozicích Phe24β a Phe146α  homologního modelu 

PGAA. Jako perspektivní modifikace se jevila záměna Phe24β→Cys, neboť vzdálenost 

mezi aminoskupinou nukleofilu (N) a karbonylovou skupinou acyl-donoru (AD) se 

zkrátila z 4,1 na 3,3 Å při syntéze amoxicilinu. Následně byl připraven  expresní systém 

nesoucí mutovaný pgaA gen kódující tuto aminokyselinovou záměnu. Purifikovaná 

rekombinantní PGAAPheβ24Cys vykazovala v případě syntézy amoxicilinu i ampicilinu 

podobné hodnoty u všech parametrů jako PGAA.  

Rekombinantní PGAAPheβ24Cys byla dále použita pro syntézu amoxicilinu za molárního 

poměru AD/N 1,05 používaného v průmyslu a koncentrace nukleofilu: 1) nad 400 mM a 

2) 160 mM. 

Účinnost PGAAPheβ24Cys při syntéze amoxicilinu za koncentrací nukleofilu nad 400 

mM a molárního poměru AD/N 1,05 byla studována také ve své stabilizované formě, a 

sice v podobě CLEA. Hodnota S/H stabilizované formy vzrostla oproti rozpustné formě 

přibližně o 8 % (z hodnoty 4,9 na 5,0), avšak stupeň konverze se zvýšil výrazně, a to z 22 

na 61 %. 



Úvod 

Penicilinacylasy řadíme mezi průmyslově nejvýznamnější enzymy, neboť 

umožnily velkoobjemovou průmyslovou výrobu širokého spektra účinných semi-

syntetických β-laktamových antibiotik (SSBA), která dnes tvoří zhruba 20 % podíl na 

světovém trhu s antibiotiky, což představuje 35 000 tun roční světové produkce (1). 

Technologie výroby je založena na enzymatické konverzi přírodních penicilinů G a V  

(penG a penV) enzymem penicilinacylasou na klíčové meziprodukty pro výrobu SSBA, a 

sice kyseliny 6-aminopenicilanovou a 7-aminodeacetoxycefalosporanovou. Z nich se dále 

připravují buď chemickou nebo enzymovou syntézou SSBA vykazující v porovnání 

s přírodními peniciliny výrazně lepší antibiotické vlastnosti, mezi něž můžeme zařadit 

zejména širší spektrum účinku, nižší toxicitu a vhodné farmako-kinetické vlastnosti. 

V dnešní době je výzkum a vývoj výrazně zaměřen na hledání postupů jak účinně 

posunout chemickou rovnováhu ve směru syntézy, ale také nalezení nových a 

vhodnějších enzymů pro enzymaticky katalyzované syntézy SSBA, jež postupně 

nahrazují nákladné a environmentálně nepřívětivé chemické syntézy. V poslední době 

nabývá na důležitosti také studium enantioselektivních vlastností penicilinacylas, 

zejména pak možnost jejich využití jako biokatalyzátorů při produkci komerčně 

zajímavých opticky aktivních látek: v roce 2001 enantiomerně čisté látky představovaly 

36 % celkového množství API dostupných na světových trzích (2) a procentuální 

zastoupení enantiomerně čistých látek uvedených v roce 2007 na trh činilo 75 % (3). 

Biokatalýzy vedoucí k produkci základních stavebních prvků využívaných pro syntézy 

léčivých enantiomerně čistých látek v průmyslovém měřítku byly detailně popsány teprve 

nedávno (4). V souvislosti s PGA jsou popisovány zejména enantioselektivní reverzní 

hydrolýza a enantioselektivní hydrolýza. Obě reakce mohou být prováděny ve vodném 

prostředí, doplněném o ko-solvent, popřípadě o vybrané elektrolyty, anebo také 

v samotném organickém rozpouštědle. 

 

 

 

 

 

 

 



Cíle práce, hypotézy a strategie experimentů 

Prvním dílčím cílem bylo charakterizovat a porovnat purifikované 

penicilinacylasy PGAEc a PGAA z pohledu katalýzy enantioselektivních hydrolýz sedmi 

vybraných N-fenylacetylovaných racemických směsí α/β-aminokyselin.  

Abychom mohli detailněji nahlédnout na stavbu molekuly enzymu a vazby 

substrátů do aktivního centra, bylo naším původním záměrem rozřešit 3D-krystalovou 

strukturu PGAA. Vzhledem k tomu, že se to však doposud nepodařilo, rozhodli jsme se 

vystavět homologní model PGAA, a to na základě dostupnosti krystalové struktury 

PGAEc. Získaný homologní model byl následně použit pro in-silico molekulární 

dokování a analýzu interakcí substrát-enzym. 

Protože molekulární modelování potvrdilo experimentální výsledky získané 

s purifikovanou PGAA, dalším naším cílem bylo využít tento přístup také pro in-silico 

predikci enantioselektivních hydrolýz enantiomerů α/β-aminokyselin, které nebyly 

dosud předmětem výzkumu, ačkoliv mají aplikační potenciál. 

Druhým dílčím cílem bylo purifikovanou PGAA podrobit charakterizaci 

z pohledu hydrolýzy a kineticky řízené syntézy antibiotik amoxicilinu, ampicilinu, 

cefadroxilu a cephalexinu a porovnat její vlastnosti s PGAEc. 

Posledním dílčím cílem bylo aplikovat molekulární dokování s homologním 

modelem PGAA i pro syntézu SSBA a zjistit v případě složitějších bimolekulárních 

reakcí korelaci in-silico získaných dat s experimentálně získanými výsledky 

naměřenými v laboratoři s PGAEc a PGAA. Závěry učiněné na základě in-silico 

molekulárního dokování byly v souladu s experimentálně získanými daty, kde PGAA 

byla oproti PGAEc prokazatelně účinnějším biokatalyzátorem v syntéze amoxicilinu a 

ampicilinu. Hypoteticky lze předpokládat, že zmenšení vzdáleností na hodnoty 4,1 a 4,8 

Å by mohlo být pravou příčinou vyšší účinnosti biokatalyzátoru, protože vzdálenost 

funkčních skupin reaktantů je stěžejní předpoklad, aby reakce sama o sobě proběhla. 

Zároveň je však nutno zmínit, že i po snížení vzdálenosti se jedná o vzdálenosti značně 

velké. Abychom podpořili naši hypotézu, rozhodli jsme se pro in-silico cílenou 

modifikaci PGAA, přípravu homologních modelů mutovaných variant, molekulární 

dokování, selekci nejperspektivnější mutované varianty a následnou přípravu 

rekombinantního PGAA obsahujícího požadovanou záměnu.   

 

 

 



Materiál a metody 

Bakteriální biomasa pro izolaci PGAA byla připravena již dříve (5) provedenou 

přítokovanou kultivací. V článku I a II byl enzym získán z bezbuněčného extraktu 

frakčním srážením síranem amonným. Poté byl purifikován podle Škrob a spol. (6) a 

titračně stanovena jeho specifická hydrolytická aktivita (30 U/mg proteinu).  

 

V článku I byly laboratorně nasyntetizovány N-fenylacetylované (N-PhAc) deriváty 

racemických směsí α/β-aminokyselin, které byly následně použity jako substráty v PGA-

katalyzovaných enantioselektivních reakcích. Čistota racemických směsí byla určována 

pomocí HPLC a identifikace pomocí chemického posunu v 1H-NMR a 13C-NMR, stejně 

tak jako MS analýzou. Průběh enantioselektivních hydrolýz byl monitorován pomocí 

HPLC a za použití chirální kolony.  

 

Pro krystalizační experimenty byl purifikovaný enzym PGAA zakoncentrovaný na finální 

koncentraci 20 mg/ml uchováván v ledu, přičemž v rámci pilotního screeningu byly 

použity komerčně dostupné krystalizační sady JCSG Core+, JCSG Core1, JCSG Core2, 

JCSG Core3, JCSG Core4, Morpheus a Midas (Qiagen). Krystalizace probíhala 

v termostatované místnosti při teplotě 17°C. V rámci optimalizace byl testován poměr 

objemů roztoku proteinu ku roztoku srážedla (1 : 1 a 2 : 1). Byly provedeny také 

krystalizace metodou visících kapek i sedících kapek za použití krystalizačních jader, 

popř. byl před krystalizací enzym štěpen termolysinem. Při optimalizaci byly použity i 

kombinace screenovacích krystalizačních setů JCSG Core3 a Midas či Morpheus 

v poměru 8 : 2. 

 

V článku I byl vystavěn homologní model PGAA na základě aminokyselinové sekvence 

PGAEc  (GenBank - AAY 25991).  

V této souvislosti jsme vůči aminokyselinovým sekvencím uloženým v Protein Data 

Bank (PDB) použili vyhledávací algoritmus PSI-BLAST poskytnutý ExPaSy serverem. 

Výchozí aminokyselinová sekvence PGAA byla poté přiložena k nejlepší PGA (PDB-ID 

1GM7, PGAEc, sekvenční identita činila 49,8 %) za použití softwaru ClustalOmega (7). 

Homologní modelování bylo provedeno s pomocí veřejně dostupného serveru 

využívajícího výpočetní program Swiss-model (8).  Kvalita výsledného modelu byla 

ověřena srovnáním s výchozí strukturou templátu pomocí programu Verify 3D (9). 

Analýza Ramachandranova diagramu vygenerovaná RAMPAGE serverem (10) prokázala 



vysokou kvalitu homologního modelu (více než 95 % aminokyselinových residuí 

lokalizovaných v preferované oblasti). Homologní model PGAA byl následně protonován 

prostřednictvím H++ serveru na hodnotu pH = 7,5 tak, abychom jej přizpůsobili 

studovanému reakčnímu mechanismu, tj. enantioselektivní hydrolýze N-PhAc α/β-

aminokyselin (11). Predikce trojrozměrné struktury komplexů enzym-substrát byly 

prováděny metodou molekulárního dokování s využitím software AutoDock Vina plug-in 

pro PyMol (12). Struktury substrátů byly připraveny v molekulárním editoru Avogadro 

(13) a dále energeticky minimalizovány. Jednotlivé výpočty in-silico molekulárního 

dokování byly provedeny prostřednictvím softwaru AutoDock Vina (14). Vizualizace 

predikovaných vazebných módů a analýza jejich geometrií byla následně provedena v 

programu PyMol (15). Geometrické parametry pro predikci substrátové reaktivity byly 

odvozeny z katalytického mechanismu PGA. Predikované vazebné módy byly dodatečně 

analyzovány softwarem PoseView (16).  

 

V článku II byl enzym použit pro stanovení kinetických parametrů pro hydrolýzy (Km, 

Vmax, kcat) ampicilinu, amoxicilinu, cephalexinu a cefadroxilu. 

Koncentrace reaktantů byly v průběhu reakcí monitorovány pomocí HPLC. Závislost 

mezi počáteční rychlostí reakce a koncentrací substrátu (v rozmezí od 1 do 1000 µM) 

byla určena pro každý substrát ve třech nezávislých experimentech. Katalytická konstanta 

kcat byla odvozena od Vmax a molární koncentrace enzymu v reakci vypočítávána 

z množství proteinu a molární hmotnosti PGAA, která činí 89 kDa. 

Dále byl v článku II purifikovaný enzym použit v syntéze SSBA a byly stanoveny 

parametry S/H, PSmax, a to tak že z průběhu reakcí monitorovaných pomocí HPLC byly 

vypočteny počáteční rychlosti syntézy antibiotika a tvorby volné aminokyseliny 

z hydrolyzovaného aktivovaného acyl-donoru (AD).  

 

Analogicky s předešlými experimenty bylo provedeno molekulární dokování s oběma 

enzymy (PGAA i PGAEc) i pro syntézu amoxicilinu, ampicilinu, cephalexinu a 

cefadroxilu. Z analýzy získaných dat jsme usoudili, že PGAA by mohla být ve srovnání s 

PGAEc efektivnější pro syntézy amoxicilinu a ampicilinu, což potvrzuje experimentálně 

zjištěné výsledky. Dále jsme provedli in-silico mutagenezi PGAA, uskutečnili 

molekulární modelování syntéz SSBA a vybrali nejperspektivnější variantu. Metodami 

standardní PCR reakce se specifickými DNA primery a následnou tzv. overlap PCR byl 

in-vitro připraven mutovaný PCR amplikon, který byl subklonován ve vektoru pK19. Ze 



získaných transformantů byl vybrán PGAA- pozitivní mutantní klon sloužící k izolaci a 

charakterizaci mutovaného PGAA. 

 

Výsledky a diskuze 

Tato disertační práce se zabývá charakterizací  penicilinacylasy z mikroorganismu  

Achromobacter sp. (17), enzymu patřícího do rodiny N-terminálních nukleofilních hydrolas 

(Ntn-hydrolasy, EC 3.5.1.11.). 

 

Studium enantioselektivních vlastností PGAA  

Z počátku studie jsem se zaměřil na sedm racemických směsí N-PhAc-α/β-

aminokyselin (N-PhAc-α-fenylalanin, N-PhAc-α-homofenylalanin, N-PhAc-β-leucin, N-

PhAc-α-leucin, N-PhAC-α-isoleucin, N-PhAc-β-homoleucin a N-PhAc-α-terc-leucin), 

které mají aplikační potenciál jako stavební prvky aktivních farmaceutických látek. 

Enantioselektivní hydrolytické reakce byly provedeny ve vodném prostředí s 

purifikovanými PGAA a PGAEc. Oba enzymy vykazovaly vysoký stupeň enantioselektivity 

(E = 90 ± 5) při hydrolýze N-PhAc-α-fenylalaninu a podobný, ač nižší, stupeň 

enantioselektivity vůči substrátům N-PhAc-α-leucinu, N-PhAc-α-homofenylalaninu a N-

PhAc-α-isoleucinu. Na rozdíl od PGAEc vykazovala PGAA prokazatelně vyšší 

enantioselektivitu s následujícími substráty: N-PhAc-β-homoleucin, N-PhAc-α-terc-leucin 

a N-PhAc-β-leucin. Je tedy vidět, že PGAA vykazuje oproti PGAEc rozdílné hodnoty 

enantioselektivity vůči třem testovaným substrátům, přestože oba enzymy mají stejnou 

enantiopreferenci.  

 

Určení 3D struktury a in-silico experimenty s homologním modelem 

Vzhledem k neúspěšným snahám rozřešit 3D-krystalovou strukturu PGAA jsme se 

rozhodli vystavět homologní model PGAA na základě dostupnosti krystalové struktury 

PGAEc, použít jej pro in-silico molekulární dokování a pokusit se následně nalézt 

zákonitosti mající vypovídací hodnotu ohledně interakcí substrátů v aktivním místě 

PGAA v souvislosti s enantioselektivním rozlišením racemických směsí jednotlivých 

aminokyselin. Kromě velmi dobře rozeznatelného acyl vazebného místa nám in-silico 

získaná data umožnila identifikovat a popsat sekundární hydrofobní podmísto tvořené 

hlavně z aminokyselinových residuí Ala69β, Phe71β, Ala149α a Phe146α. Vazebné 

módy jednotlivých enantiomerů byly následně analyzovány z pohledu vazebných energií 

mezi enantiomery daného substrátu, které však nebyly větší než 0,7 kcal/mol, takže 



nenaznačují žádný signifikantní rozdíl mezi vazebnými afinitami jednotlivých 

enantiomerů, neboť jsou stále v rozmezí chyby skórovací funkce. Struktury komplexů tak 

musely být dále analyzovány s ohledem na interakce substrátů s aminokyselinovými 

zbytky tvořícími nukleofil vazebné místo, tj. Ala69β, Asn241β, Gln23β a Ser1β. 

Geometrické parametry pro predikci substrátové reaktivity byly odvozeny podle 

katalytického mechanismu PGA (obr.1.).  

 

 

Obr. 1. Geometrické parametry vyvinuté pro ověření reaktivity substrátů použitých v molekulovém 
dokování v aktivním centru PGAA. Nezbytná aminokyselinová residua jsou znázorněna zeleně. 
Vazebný mód (S)-N-PhAc-terc-leucinu je znázorněn formou modrých tyček. Analyzované 
vzdálenosti OSer1β→ C (D2), OGln23β→ H (D1),  NAla69β→O (D4) a NAsn241β→O (D3) jsou 
vyobrazeny žlutou přerušovanou čarou 

Z výsledků in-silico molekulového dokování vyplynulo, že podle prostorové objemnosti 

substituentu lze substráty rozdělit na dvě skupiny: 1) substráty s objemnými substituenty: 

N-PhAc-α-fenylalanin, N-PhAc-α-homofenylalanin, N-PhAc-α-isoleucin a N-PhAc-α-

terc-leucin. 2) substráty s méně objemnými substituenty: N-PhAc-β-homoleucin, N-

PhAc-α-leucin, N-PhAc-β-leucin (obr. 2).   



 

 

Obr. 2.  Predikované vazebné módy sedmi experimentálně testovaných substrátů v kavitě aktivního místa 

PGAA. A) Vazebné módy enantiomerů s objemnějšími substituenty (zbytky: α-fenylalanin, α-

homofenylalanin, α-isoleucin a α-terc-leucin). B) Vazebné módy enantiomerů s méně objemnými 

substituenty. Šedivý povrch reprezentuje kavitu aktivního místa, červený acyl vazebné místo a 

oranžový sekundární hydrofobní podmísto. Klíčová katalytická aminokyselinová residua aktivního 

místa jsou znázorněna zeleně, preferované a nepreferované enantiomery jsou vykresleny zeleně, 

resp. žlutě. 

Protože molekulární dokování potvrdilo experimentální výsledky získané 

s purifikovaným PGAA, využili jsme tento přístup také pro in-silico predikci 

enantioselektivních hydrolýz enantiomerů α/β-aminokyselin, které nebyly dosud 

předmětem výzkumu, ačkoliv mají zjevný aplikační potenciál. Obdobně jako u předchozí 

analýzy, enantiomerní páry vykazovaly vždy srovnatelnou vazebnou energii zabraňující 

rozdílnému prostorovému navázání. Byla proto následně provedena analýza 

geometrických parametrů vazebných módů jako v předchozím případě. In-silico 

experimenty indikovaly, že PGAA by mohl vykazovat vysokou enantiopreferenci pro 

trojici (R)-enantiomerů a dvojici (S)-enantiomerů.  

 



Hydrolýza a kineticky řízená syntéza vybraných SSBA  

Hodnoty kinetických konstant PGAA pro hydrolýzy kcat, Km a kcat/Km (konstanta 

substrátové specifity) potvrdily vysokou katalytickou aktivitu pro substráty s D-4-

hydroxyfenylglycyl- (amoxicilin nebo cefadroxil) nebo D-fenylglycyl- (ampicilin a 

cephalexin) postranními řetězci. Hodnoty kcat/Km pro PGAA klesaly v následujícím pořadí 

SSBA: amoxicilin→cefadroxil→ampicilin→cephalexin, přičemž toto pořadí 

korespondovalo s klesající afinitou k, v substrátech obsažených, acylovým residuím: D-4-

hydroxyfenylglycyl → D-fenylglycyl. Purifikované enzymy PGAA a PGAEc jsme dále 

porovnali v kineticky řízené syntéze stejných SSBA za nízkých koncentrací substrátů: 15 

mM aktivovaný acyl-donor (AD) a 25 mM nukleofil (N). PGAA byla za těchto podmínek 

prokazatelně účinnější při syntézách ampicilinu a amoxicilinu. 

Analogicky k PGA katalyzovaným enantioselektivním hydrolýzám racemických 

směsí α/β-aminokyselin jsme molekulární dokování s homologním modelem PGAA 

aplikovali i pro syntézu SSBA, a to s cílem určit v případě složitějších bimolekulárních 

reakcí korelaci s experimentálně naměřenými výsledky (18). 

Ze získaných dat je patrné, že vzdálenost mezi aminoskupinou N a karbonylovou 

skupinou AD se zkrátila z 4,8  na 4,1 Å při syntéze amoxicilinu a z 5,9  na 4,8 Å při 

syntéze ampicilinu, což  naznačuje, že PGAA by mohla být ve srovnání s PGAEc  

reaktivnější právě v případě syntézy této dvojice SSBA, neboť geometrické parametry 

vazebných módů pro oba testované AD jsou v případě PGAA totožné a v případě PGAEc 

lehce odlišné, ovšem bez možnosti vyvodit jakékoliv závěry. 

 

 In-silico syntézy ampicilinu a amoxicilinu katalyzované mutovanou PGAA 

Abychom podpořili výše zmíněný závěr a zároveň zvýšili syntetickou účinnost 

PGAA, rozhodli jsme se pro in-silico cílenou modifikaci PGAA, molekulární dokování, 

analýzu vazebných módů předikovaných struktur komplexů z pohledu vazebné energie a 

geometrických parametrů, a následně selekci nejperspektivnější mutované varianty 

homologního modelu PGAA. Z analýzy vyplynulo, že při záměně fenylalaninu v pozici 

24 na podjednotce β cysteinem (PGAAPheβ24Cys)  se vzdálenost mezi aminoskupinou N 

a karbonylovou skupinou AD při syntéze amoxicilinu zkrátila z 4,1  na 3,3 Å. Abychom 

si experimentálně ověřili výsledky získané in-silico, byl zkonstruován adekvátně 

mutovaný pgaA gen.  Enzymy PGAA a PGAAPheβ24Cys jsme posléze porovnali 

z pohledu syntetické účinnosti v kineticky řízené syntéze antibiotik amoxicilinu a 

ampicilinu za podmínek používaných průmyslově, kdy hodnota poměru AD/N 1,05 je 



považována za standard. Oba enzymy se v žádném z testovaných parametrů nijak 

významně nelišili, nicméně V případě PGAAPheβ24Cys činil stupeň konverze pro 

syntézu amoxicilinu 81 %, oproti 77 % pro PGAA, což v průmyslovém měřítku může být 

významné. Byla také studována účinnost mutované varianty PGAAPheβ24Cys při syntéze 

amoxicilinu za podmínek používaných průmyslově při koncentracích N nad 400 mM a 

molárního poměru AD/N 1,05, a sice v podobě CLEA.   

 

Jako jednu z možných příčin, proč se rekombinantní PGAAPheβ24Cys chovala odlišně od 

in-silico predikcí lze uvést skutečnost, že predikovaná pozitivní změna ve vzdálenosti 

mezi funkčními skupinami reaktantů nemusí být dostačující. Obdobné in-silico predikce 

však nebyly nikým prováděny, a tak není možné diskutovat námi získané výsledky 

s výsledky jiných vědeckých skupin. Je však možné, že přesto mohlo dojít ke zvýšení 

účinnosti syntézy u rekombinantní PGAAPheβ24Cys, nicméně souběžně s tím mohlo dojít 

i ke zvýšení účinnosti hydrolytické reakce, což bylo jedno z potenciálních rizik 

modifikace enzymu, které nešlo v rámci in-silico dokování a predikce eliminovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrn 

• Enantioselektivity PGAEc a PGAA byly porovnány se skupinou sedmi N-

fenylacetylovaných racemických směsí α/β-aminokyselin: PGAA vykazoval vyšší 

stereoselektivitu než PGAEc pro trojici enantiomerů N-PhAc-β-homoleucinu, N-

PhAc-α-terc-leucinu a N-PhAc-β-leucinu.  

 

• Byl připraven homologní model PGAA a využit pro in-silico experimenty 

molekulárního modelování se stejnou skupinou substrátů: Data získaná 

z experimentálně provedených enzymaticky katalyzovaných enantioselektivních 

reakcí  byla úspěšně reprodukována, což potvrdilo oprávněnost využití tohoto 

postupu. 

 

• Tento protokol byl následně aplikován pro ověření enantiopreference PGAA vůči 

sedmi novým substrátům s vesměs aplikačním potenciálem: pro pět z nich byla 

predikována vysoká enantiopreference. 

 

• Analogicky bylo aplikováno molekulární dokování za využití homologního 

modelu PGAA i pro bimolekulární reakce syntéz SSBA. Závěry učiněné na 

základě in-silico molekulárního dokování jsou v souladu s experimentálně 

získanými daty, kde PGAA byla oproti PGAEc prokazatelně účinnějším 

biokatalyzátorem v syntéze amoxicilinu a ampicilinu. 

  

• S cílem podpořit výše uvedený závěr a zlepšit syntetickou aktivitu PGAA rozhodli 

jsme se pro in-silico cílenou modifikaci PGAA v okolí vstupu do aktivního centra 

enzymu. Ze srovnání výsledků molekulárního dokování plyne, že záměna 

fenylalaninu v pozici 24 na podjednotce β cysteinem (PGAAPheβ24Cys) vedla ke 

zkrácení vzdálenosti mezi aminoskupinou N a karbonylovou skupinou AD z 4,1 

na 3,3 Å při syntéze amoxicilinu (oproti PGAEc celkově zkrácení o 31 %). 

 

• Mutovaný pgaA gen kódující PGAAPheβ24Cys byl zkonstruován, klonován a 

exprimován v hostiteli E. coli TOP10. Rekombinantní kmen E. 

coliTOP10(pMiG7) byl kultivován v míchaném bioreaktoru a enzym purifikován.  

 



• Enzymy PGAA a PGAAPheβ24Cys byly porovnány z pohledu syntetické účinnosti 

v kineticky řízené syntéze antibiotik amoxicilin a ampicilin za podmínek 

používaných průmyslově: 160 mM nukleofil a 168 mM acyl-donor (pH = 6,3). 

Rozpustné formy PGAA, i její mutované varianty vykazovaly velmi podobné 

hodnoty všech testovaných parametrů.  V případě PGAA činil stupeň konverze pro 

syntézu ampicillinu 93 % a amoxicilinu 77 %. V případě varianty 

PGAAPheβ24Cys činil stupeň konverze pro syntézu ampicilinu také 93 %, 

zatímco pro syntézu amoxicilinu byla konverze mírně zvýšena na 81%. 

 

• Účinnost rozpustné rekombinantní PGAAPhe24βCys byla dále testována v 

syntézách průmyslově zajímavějšího amoxicilinu ve dvou úrovních při témže 

molárním poměru AD/N 1,05: 1) v koncentracích nukleofilu nad 400 mM a při 

pH = 6,3 (stupeň konverze byl 22 %, S/H poměr činil 4,9). 2) při koncentraci 

nukleofilu 160 mM a při pH = 5,9. Parametr S/H zůstal nezměněn, nicméně 

stupeň konverze se snížil z 81 na 73 %. 

 

• Účinnost stabilizované varianty Pheβ24Cys byla studována v podobě CLEA pro 

syntézu amoxicilinu při koncentracích nukleofilu nad 400 mM, molárním poměru 

AD/N 1,05 a pH = 6,3. Hodnota S/H vzrostla oproti rozpustné formě přibližně o 8 

%, (z hodnoty 4,9 na 5,0). Stupeň konverze se však zvýšil výrazně, a to z 22 na 61 

%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Penicillin G acylases (PGAs) belong among enantioselective enzymes catalyzing 

a hydrolysis of stable amide bond in a broad spectrum of substrates, often having high 

application potential. PGAEc from Escherichia coli and PGAA from microorganism 

Achromobacter sp. CCM 4824 were used to catalyze enantioselective hydrolyses of 

seven selected N-phenylacetylated (N-PhAc) α/β-amino acid racemates. The PGAA 

showed higher stereoselectivity for three (S)-enantiomers: N-PhAc-β-homoleucine, N-

PhAc-α-tert-leucine and N-PhAc-β-leucine. We have constructed a homology model of 

PGAA that was used in molecular docking experiments with the same substrates. In-silico 

experiments reproduced the data from experimental enzymatic resolutions confirming 

validity of employed modeling protocol. We employed this protocol to evaluate 

enantiopreference of PGAA towards seven new substrates with application potential. For 

five of them, high enantioselectivity of PGAA was predicted. 

PGAA was further studied in kinetically controlled syntheses of  β-lactam antibiotics 

(SSBA).  The PGAA was significantly more efficient at syntheses of ampicillin and 

amoxicillin (higher S/H ratio and product accumulation) compared with PGAEc. 

Analogously to prediction of enantioselectivity of PGAA towards new substrates this 

protocol was applied for SSBA syntheses catalyzed by PGAA.  

To improve parameters of SSBA syntheses, we performed in-silico directed modification 

of PGAA homology model at position Phe24β and Phe146α. A substitution Phe24β→Cys 

appeared to be promising modification: the distance between the NH2 group of 

nucleophile and carbonyl group of acyl-donor dropped from 4.1 Å to 3.3 Å in simulated 

synthesis for amoxicillin. We subsequently constructed  pga gene encoding this amino 

acid replacement. The gene was expressed and recombinant PGAAPheβ24Cys was 

purified. The enzyme exhibited very similar values of all tested parameters in syntheses 

of amoxicillin and ampicilin compared with PGAA. 

The recombinant PGAAPheβ24Cys was further tested in the synthesis of amoxicillin 

under industrial conditions 1) at a concentration of  nucleophile above 400 mM and the 

molar ratio AD / N 1.05 and 2) at a concentration of nucleophile of 160 mM and the same 

molar ratio. 

Efficiency of stabilized Pheβ24Cys as CLEA was studied in synthesis of amoxicillin  at 

nucleophile concentrations above 400 mM and the molar ratio AD / N 1.05. The value of 

S / H has increased compared with the soluble form by approximately 8% (from the value 

of 4.9 to 5.0). The degree of conversion increased from 22 to 61%. 



Introduction 

Penicillin acylases rank among the most industrially important enzymes. The 

reason is that they enable large-scale industrial production of a wide range of efficient 

semi-synthetic β-lactam antibiotics (SSBA), which now account for roughly 20% of 

global market with antibiotics, which represents 35,000 tons of an annual world 

production (1). 

The production technology is based on the enzymatic conversion of natural penicillins G 

and V (penG, penV) using enzyme penicillinacylases into key intermediates for the 

SSBA preparation, namely 6-amino-penicillanic acid and 7-amino-

deacetoxycephalosporanic acid. These substances are used as building blocks in either 

chemical or enzymatic syntheses of SSBA which show significantly better antibiotic 

properties in comparison with the natural penicillins, such as the broader spectrum of 

activity, lower toxicity, and suitable pharmacokinetic properties. 

Nowadays, research and development is strongly focused on seeking ways to shift the 

chemical balance in the direction of synthesis more effectively, and on searching for new 

and more appropriate enzymes, for enzyme-catalyzed SSBA syntheses, which are 

gradually replacing the costly and environmentally unfriendly chemical syntheses. 

The number of studies on penicillin acylase enantioselective properties is increasing, 

particularly those focused on the possibility of  biocatalyst application for the production 

of optically active compounds useful especially in the pharmaceutical industry: in 2001, 

enantiomerically pure substances represented 36 % of all APIs available on market share 

(2) and  in 2007 the percentage of enantiomerically pure substances placed on the market 

represented 75% (3). Biocatalysis leading to the production of enantiomerically pure 

active ingredients in an industrial scale have been described  in detail recently (4). PGAs 

catalyze reverse enantioselective hydrolysis and enantioselective hydrolysis are in 

particularly. Both reactions can be carried out in an aqueous medium,  medium 

supplemented with a co-solvent, or a selected electrolytes, and in  organic solvent as well. 

 

 

 

 

 

 

 



Aims, hypotheses and experimental strategies 

The first aim was to characterize and compare purified penicillinacylases from 

PGAEc and PGAA as regards catalytic properties in enantioselective hydrolysis of seven 

selected N-phenylacetylated  racemic mixture of α/β-amino acids. 

In order to provide an detail insight into the structure of the molecule of the PGAA 

and substrate binding into the active site, our original intention was to determin   3-D 

PGAA crystal structure of  PGAA. Owing to the fact that we have not resolved crystal 

structure so far, we decided to build a homology model of PGAA, based on the 

availability of PGAEc crystal structure. The resulting homology model was used for in-

silico molecular modelling  of the substrate-enzyme interactions. 

Based on data of  molecular modeling  confirming the experimental results 

obtained with purified PGAA, our further goal was to apply this approach for in-silico 

prediction of enantioselective hydrolysis of the enantiomers of α/β-amino acids, which 

have not yet been the subject of research, although they have application potential. 

The second aim of the study was to describe and compare the purified PGAA and 

PGAEc in hydrolysis and kinetically controlled synthesis of amoxicillin, ampicillin, 

cephalexin and cefadroxil. 

The final aim was to apply the molecular docking also in SSBA syntheses, and 

verify the correlation between in-silico obtained data and experimental results measured 

with PGAEc and PGAA previously. Based on in-silico molecular docking obtained data 

could be in accordance with experimental data: PGAA was proven as the efficient 

biocatalyst in the synthesis of amoxicillin and ampicillin compared with PGAEc 

Hypothetically, it can be assumed  that the shortening of the distance to values of 4.1 and 

4.8 Å  could be the real cause for better effectiveness of the biocatalyst, because the 

distance of the functional groups of the reactants is crucial assumption for succesfull 

reaction proceess. However it must  be mentioned  that the distances remain still too long, 

even after shortening. We also decided to perform  in-silico modification of PGAA and 

construction of PGAA homology model mutant variants  and molecular docking. After 

selection of the most promising mutant variant, the mutant gene was constructed, cloned  

in E. coli and produced  recombinant PGAA containing the desired mutation was 

characterized  as to kinetic parameters. 

 

 

 



Material and Methods 

Bacterial biomass of PGAA was prepared as described before (5). In Article I and 

II, enzyme was obtained from the cell free extract by fractional precipitation with 

ammonium sulphate. Subsequent isolation and purification was carried out by Škrob et al. 

(6). Specific hydrolytic activity was determined via titration (30 U/mg of protein). 

 

In article I, phenylacetylated N-derivatives of racemic mixtures of α/β-amino acids were 

laboratorly synthesized and used as substrates in the PGA-catalyzed enantioselective 

reactions. Purity of the racemates was determined by HPLC and identified by chemical 

shifts in 1H-NMR and 13C-NMR as well as MS analysis. The course of the 

enantioselective hydrolysis was monitored by HPLC using a chiral column. 

 

In order to resolve the 3D PGAA crystal structure, the purified  PGAA was concentrated to 

a final concentration of 20 mg / ml. Commercially available crystallization sets JCSG 

Core + JCSG Core1, JCSG Core2, JCSG Core3, JCSG Core4, Morpheus and Midas 

(Qiagen) were used in a pilot screening. Crystallization proceeded  at a temperature of 17 

° C. The ratio of volumes of protein solution to the precipitant solution was optimized  

using ratios of 1: 1 and 2: 1. Crystallization experiments involved hanging drop technique 

and sitting drop technique with crystallization cores were carried out. Eventually PGAA 

was digested by thermolysine before crystallization. Further optimization experiments 

were based on combinations of a pairs of screening crystallization sets (JCSG Core3 and 

Morpheus/Midas in ratio of 8 : 2).  

 

In article I, PGAA homology model was built based on PGAEc amino acid sequence –

(GenBank - AAY 25991). The most suitable template for structure modeling was 

identified by PSI-BLAST search using the ExPaSy server against sequences in the 

Protein Data Bank. The PGAA query sequence was then aligned with the best template – 

PGAEc enzyme (PDB-ID 1GM7, sequence identity 49.8%) using ClustalOmega (7). The 

homology modeling based on alignment of PGAA and PGAEc was performed using the 

Swiss-model webserver (8) with the template validation data used as the baseline to 

assess the respective models. The final model was evaluated using a program Verify 3D 

(9). The analysis of Ramachandran plot generated by RAMPAGE server (10) suggested a 

high quality of the homology model with more than 95 % of residues located in the 

favored region. 



Next, the PGAA model was protonated via H++ server at pH 7.5 using default settings.  

Protonation of catalytically important amino acid residues was performed manually so 

that they conform to specific reaction mechanism, i.e., enantioselective hydrolysis of N-

PhAc-α/β-amino acids (11). Molecular docking calculations were performed through 

AutoDock Vina plug-in for PyMol (12). Structures of substrates were prepared  using 

Avogadro molecular editor (13) and energetically minimized in four steps of the steepest 

descent using MMFF94 force field.  The docking calculations were performed using 

Autodock Vina software (14). Visualization of docked binding modes and analysis of its 

geometries were performed in PyMol software (15). Mechanism-based geometric criteria 

for prediction of substrate reactivity were derived accordingly to the catalytic mechanism 

of PGAs. Additionally, the interactions present in predicted binding modes were analyzed 

by PoseView (16).  

 

In article II PGAA was used to determine the kinetic parameters (Km, Vmax, kcat) in 

hydrolysis of ampicillin, amoxicillin, cephalexin and cefadroxil. Concentration of 

reactants in the course of reactions were monitored by HPLC. The dependence between 

the initial reaction rate and substrate concentrations (ranging from 1 to 1000 µM) was 

determined for each substrate in three independent experiments. Catalytic constant kcat 

was derived from the Vmax and the molar concentration of enzyme in the reaction 

calculated from the amount of protein and molar mass of PGAA  (89 kDa). 

Furthermore, in article II, the purified PGAA was used in the syntheses of SSBA  and 

parametrs S/H, PSmax were determined. The reaction was also monitored by HPLC and 

the initial rates of syntheses of antibiotics and free amino acid production from the 

hydrolyzed activated acyl-donor (AD) were calculated. 

 

Analogously to the previous experiments molecular docking was carried out with both 

enzymes, PGAA and PGAEc for syntheses of amoxicillin, ampicillin, cephalexin and 

cefadroxil. From data analysis, we concluded that PGAA could be more efficient 

compared with PGAEc for syntheses of amoxicillin and ampicillin confirming 

experimental data. We also performed in-silico mutagenesis with homologous model of 

PGAA , subsequent molecular docking of syntheses of SSBA and selection of the most 

promising mutated variant. Using PCR methods  with DNA specific primers and 

following  overlap PCR in-vitro mutated PCR-amplicon was prepared that has been 

introduced into pK19 vector. The ligation mixture was transformed into E. coli host strain 



and PGAA-positive mutant clone was selected from obtained transformants for further 

characterization.  

 

Results and Discussion 

This PhD thesis deals with characterization of penicillin acylase from 

Achromobacter sp. (17), an enzyme belonging to the N-terminal nucleophile hydrolases 

family (Ntn-hydrolases, EC 3.5.1.11.) 

 

Study of PGAA enantioselectivity 

We have focused on seven N-PhAc-α / β-amino acids that have an application 

potential as structural elements of active pharmaceutical ingredients.  

Following substrates were used to determine enantioselective properties in 

enantioselective hydrolyses: N-PhAc-α-DL-phenylalanine, N-PhAc-α-DL-

homophenylalanine, N-PhAc-β-DL-leucine, N-PhAc-α DL-leucine, N-Phaco-α-DL-

isoleucine, N-PhAc-β-DL-homoleucin N-PhAc-α-tert-leucine. Enantioselective 

hydrolyses  were carried out in an aqueous medium with purified PGAA and PGAEc  

(having 49.8% sequence identity with PGAA). Both enzymes exhibited a high degree of 

enantioselectivity (E = 90 ± 5) in the hydrolysis of the N- PhAc-α-phenylalanine. Both 

the PGAA and PGAEc exhibited a similar degree of enantioselectivity towards  substrates 

N-α-PhAc-leucine, N-α-PhAc-homophenylalanine and N- PhAc-α-isoleucine. Unlike 

PGAEc , PGAA showed higher enantioselectivity with the following substrates: N-β-PhAc 

homoleucin N-PhAc-α-tert-leucine and N-PhAc-β-leucine. Both enzymes show the same 

enantiopreference but PGAA shows different E values compared with PGAEc against three 

tested substrates. 

 

Determination of 3D-crystal structure and in-silico experiments with homology model 

Due to unsuccessful effort to resolve the 3-D crystal structure of PGAA, we have 

decided to build the PGAA homology model based on available PGAEc crystal structures, 

use it for in-silico molecular docking, and get information regarding the interactions of 

substrates in the active site in connection with enantioselective resolution reactions. The 

structure of PGAA homology model allowed us discerning  acyl binding site. In addition 

to this we acquired in-silico data that made it possible to identify and describe the 

secondary hydrophobic subsite  mainly composed of amino acid residues of Ala69β, 

Phe71β, Ala149α and Phe146α. Binding modes of the individual enantiomers were then 



analyzed in terms of the binding energy between individual enantiomers of the substrate. 

However, these were not larger than 0.7 kcal / mol, which is still in the range of errors of 

scoring function and thus they do not indicate any significant difference between the 

binding affinities of the individual enantiomers.Structures of complexed enzyme-

substrate were further analyzed in terms of interactions of substrates with amino acid 

residues forming nucleophile binding site, i.e. Ala69β, Asn241β, Gln23β and Ser1β. 

Geometrical parameters based on the mechanism of catalysis for the prediction of 

substrate reactivity were derived from catalytic mechanism of PGAs (fig. 1). The docking 

experiments performed in-silico showed us that experimentally obtained results may be 

presented according to the spatial bulkiness of the substituent as follows: 1) substrates 

with bulky substituents include: N-PhAc-α-phenylalanine, N-α-PhAc-

homophenylalanine, N- PhAc-α-isoleucine, and N-PhAc-α-tert-leucine. 2) Substrates 

with less bulky substituents: PhAc-N-β-homoleucin, N-α-PhAc-leucine, and N-PhAc-β-

leucine (fig. 2). Because molecular docking confirmed the experimental results obtained 

with purified PGAA, we have used this approach also for in-silico prediction of 

enantioselective hydrolyses of the enantiomers of α/β-amino acids, which have not yet 

been subjects of research, although they have application potential. Similarly to the 

previous analyzes, both enantiomers showed always comparable binding energy. 

Therefore we subsequently analyzed geometrical parameters of the binding modes of the 

individual enantiomers, as before. In-silico experiments indicated that PGAA could 

exhibit high enantiopreference for three (R) -enantiomers and two (S) -enantiomers. 

 

Hydrolyses and  kinetically controlled syntheses of selected SSBA 

 Firstly, PGAA was characterized from the viewpoint of SSBA hydrolyses. The 

values of the kinetic constants kcat and Km and kcat / Km (substrate specificity constant) 

confirmed a high catalytic activity for the substrates containing  D-4-hydroxyfenylglycyl- 

(amoxicillin or cefadroxil) or D-fenylglycyl- (ampicillin and cephalexin) side-chains. 

Values of kcat / Km for PGAA decreased in the following order for SSBA: amoxicillin→ 

cefadroxil→ ampicillin→ cephalexin. This order corresponded to decreasing enzyme 

affinity for the acyl  moieties of the substrates: D-4-hydroxyfenylglycyl → D-

phenylglycyl. Purified enzymes PGAA and PGAEc were further compared in kinetically 

controlled synthesis of antibiotics amoxicillin, ampicillin, cephalexin and cefadroxil. Low 

concentrations of substrates (15 mM activated acyl donor and nucleophile of 25 mM) 



were used in reaction mixture. PGAA has been proven more efficient in the synthesis of 

ampicillin and amoxicillin. 

Analogously, we applied molecular docking with homologous model of PGAA for 

SSBA to determined the correlation of bi-molecular reaction with experimental results 

obtained in the laboratory (18). 

it is apparent that the distance between the amino group of nucleophile (N) and the 

carbonyl group of acyl-donor changed from 4.8 Å to 4.1 Å for amoxicillin synthesis and 

from 5.9 Å to 4.8 Å for ampicillin synthesis. This  suggests that PGAA could be better 

catalyst for syntheses of these SSBA compared to PGAEc.,because the geometry of acyl-

donor binding modes into acyl binding site for both studied AD was identical in the case 

of PGAA and only slightly different in the case of PGAEc, without the posibility to draw 

any conclusion. 

 

In-silico synthese of Amoxicillin and Ampicillin using PGAA mutant variant 

To support the above conclusions, we have decided to perform in-silico 

modifications of PGAA, molecular docking experiments, binding mode analyses of 

predicted structure of complexes regarding binding energy and geometrical parameters. 

Finally we have selected the most perspective mutated variant of homology model of 

PGAA. 

 We have observed that substitution  of phenylalanine at position 24 on the β subunit with 

cysteine (PGAAPheβ24Cys) results in shortening the distance between the amino group of 

nucleophile and the carbonyl group of acyl-donor in amoxicillin synthesis from 4.1  to 

3.3 Å (in comparison to PGAEc, it represents shortening by  31%). In order to 

experimentally verify these observations,  the corresponding mutated  pgaA gene was 

constructed, cloned and the enzyme was produced. 

Both native PGAA and mutant PGAAPheβ24Cys (as soluble enzymes) were then 

compared in terms of synthetic efficiency in kinetically controlled synthesis of 

amoxicillin and ampicillin under the conditions employed industrially at the ratio AD / N 

of 1.05.  

Moreover, efficiency of  PGAAPheβ24Cys stabilized as the CLEA was used to catalyze 

amoxicillin synthesis at concentrations above 400 mM N and the same molar ratio AD / 

N of 1.05. We have not observed any differences for PGAAPheβ24Cys and PGAA in all 

tested parameters. We suggest that the predicted positive change in the distance between 

the functional groups of the reactants may not be sufficient. However, nobody performed 



so far  in-silico predictions, so it is not possible to discuss our results with the results 

obtained by other research groups. Thus, it is  possible that the efficiency of synthesis 

could increase, however, simultaneously the rate of the hydrolysis of activated AD may 

also increase, which represents a potential risk involved  in enzyme modification and is 

difficult to aliminate in in-silico docking and prediction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusions 

 

• enantioselectivity of PGAEc and PGAA were compared.  Group of seven N-

phenylacetyl racemic mixture of α / β-amino acids were used as substrates: 

PGAA showed higher stereoselectivity than PGAEc for three enantiomers N-PhAc-

β-homoleucine,N-PhAc-α-tert-leucine and N-PhAc-β-leucine. 

 

• A homology model of PGAA was prepared and used for in-silico molecular 

modeling experiments with the same group of substrates: In-silico experimets 

successfully reproduced data obtained experimentally, confirming the validity of 

the use of this procedure. 

 

• This protocol was then applied to verify the PGAA enantiopreference towards 

seven new substrates with high application potential: for five of them high 

enantiopreference was predicted. 

 

• Analogously, docking experiments were performed with PGAA homology model 

in bimolecular syntheses of SSBA. These results confirmed the experimental data: 

PGAA was demonstrably more efficient biocatalyst for the synthesis of 

amoxicillin and ampicillin when compared to PGAEc. 

 

• To support the above conclusion and improve catalytic activity of PGAA, we 

focused on site-directed modification of the vicinity of  PGAA  active site.  

Substitution of phenylalanine at position 24 with cysteine on β subunit (enzyme 

PGAAPheβ24Cys)  led to shortening  the distance between the amino group of 

nucleophile and the carbonyl group of the AD from 4.1  to 3.3 Å in amoxicillin 

synthesis (in comparison to PGAEc, it represents shortening by  31%). 

 

• Mutated pgaA gene encoding the enzyme with substitution Pheβ24Cys was 

constructed, cloned and expressed in  E. coli TOP10. The recombinant strain E. 

coliTOP10 (pMiG7) was grown in a stirred bioreactor and the enzyme was  

purified.  

 



• Enzymes PGAA and PGAAPheβ24Cys were compared in terms of synthetic 

efficiency in kinetically controlled synthesis of amoxicillin and ampicillin under 

the conditions employed industrially: 160 mM of the nucleophile and 168 mM of 

acyl donor (AD/N 1.05, pH 6.3). Soluble forms of both enzymes exhibited very 

similar values of all parameters in both  syntheses:  

In PGAA catalyzed syntheses of ampicillin and amoxicillin, resp. the degree of 

conversion was 93% and 77%, resp. In PGAAPheβ24Cys catalyzed syntheses of 

ampicillin and amoxicillin, resp. the degree of conversion was 93% and 81%, 

resp. 

 

• Catalytic efficiency of soluble recombinant PGAAPheβ24Cys was further tested in 

the synthesis of industrially more important amoxicillin at two levels and the 

same molar ratio AD/N of 1.05 : 1) concentrations of nucleophile above 400 mM 

at pH of 6.3 (degree of conversion was 22%, S / H ratio was 4.9). 2) concentration 

of nucleophile 160 mM at pH of  5.9. In this case, the ratio S / H remains 

unchanged, but the degree of conversion was reduced from 81 to 73%. 

 

• Catalytic efficiency of stabilized variant PGAAPheβ24Cys (CLEA)  in synthesis 

of amoxicillin was studied at  the nucleophile concentrations above 400 mM, the 

molar ratio AD/N of 1.05 and pH of 6.3. The value of S/H has increased 

compared with the soluble form of approximately about 8% (from the value of 4.9 

to 5.0). The degree of conversion, however, increased greatly from 22 to 61%.  
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