
35 

 

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ 

Nauki Ścisłe, Nr 9 (2/2014)  

 
 

 

 

MONIKA ĆWIĘKA
1
 

 

(POLSKA AKADEMIA NAUK) 

 

 

 

ADSORPCJA LIZOZYMU – CHARAKTERYSTYKA STRUKTUR 

BIAŁKOWYCH Z ZASTOSOWANIEM METODY MIKROWAGI 

KWARCOWEJ Z MONITOROWANIEM DYSSYPACJI ENERGII 

ORAZ POWIERZCHNIOWEGO REZONANSU PLAZMONÓW 

 

 

 

STRESZCZENIE 

 
Lizozym (LSZ) odgrywa bardzo ważną rolę w układzie immunologicznym. 

Wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, dzięki czemu znalazł szerokie 

zastosowanie w medycynie i przemyśle farmaceutycznym. Poznanie mechani-

zmu adsorpcji LSZ ma istotne znaczenie dla określenia optymalnych warunków 

immobilizacji tego białka na powierzchni adsorpcyjnej, a ponadto określenia 

oddziaływania LSZ z wybranymi ligandami. 

Proces adsorpcji LSZ na powierzchni złota monitorowano, stosując dwie 

komplementarne metody: mikrowagę kwarcową z monitorowaniem dyssypacji 

energii (QCM-D) oraz wieloparametrowy powierzchniowy rezonans plazmonów 

(MP-SPR). pH silnie wpływa na efektywność procesu adsorpcji tego białka,        

a w konsekwencji na orientację cząsteczki LSZ na powierzchni adsorpcyjnej. 

Maksymalny stopień pokrycia otrzymano w pobliżu punktu izoelektrycznego 

białka, pH 10,0. Ponadto, na podstawie danych z QCM-D oraz MP-SPR, okre-

ślono stopień hydratacji tworzonych warstw LSZ. 

 
Praca została zrealizowana w ramach projektu Grant NCN OPUS4 2012/07/B/ST5/00767. 

 

                                                 
1 Monika Ćwięka została wyróżniona w konkursie na najciekawszy poster na konferencji 

„Horyzonty Nauki – Forum Prac Dyplomowych 2014”, która odbyła się w Krakowie 28 maja 

2014 roku na Wydziale Chemii UJ. 
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WSTĘP 

 
Adsorpcja białek na różnorodnych powierzchniach jest niezwykle ważnym za-

gadnieniem dla wielu dziedzin, zaczynając od nauk dotyczących ewolucji, po-

przez technologię żywności, farmację, po przemysł kosmetyczny. Jest ona rów-

nież szczególnie istotna w naukach medycznych. Proces ten może prowadzić do 

tworzenia się zakrzepów w układzie sercowo-naczyniowym, powstawania nie-

korzystnych powłok na powierzchni implantu czy pojawiania się osadów na 

soczewkach kontaktowych. Powoduje także powstawanie płytki nazębnej
2
. Zro-

zumienie procesu adsorpcji, ze względu na powszechność jego występowania, 

jest zagadnieniem bardzo istotnym. 

Adsorpcji białek na powierzchniach stałych poświęcono wiele prac ekspery-

mentalnych oraz teoretycznych, lecz nadal na wiele pytań dotyczących tego 

zagadnienia nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Wciąż aktualne są tematy do-

tyczące konformacji białka podczas procesu adsorpcji, orientacji cząsteczki 

białka w stosunku do powierzchni adsorpcyjnej czy też określenia stopnia hy-

dratacji warstw białkowych. 

W niniejszej pracy zastosowano dwie komplementarne metody QCM-D 

(ang. Quartz crystal microbalance with dissipation monitoring) oraz MP-SPR 

(ang. Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance), które pozwoliły na wy-

znaczenie efektywności adsorpcji lizozymu (LSZ) na powierzchni złota. Okre-

ślono pokrycie powierzchniowe oraz orientacje cząsteczki LSZ w warstwie 

adsorpcyjnej w zależności od pH roztworu. Wykazano, iż pH ma istotny wpływ 

na efektywność adsorpcji białka, a w konsekwencji na upakowanie cząsteczek  

w warstwie adsorpcyjnej. Ponadto, po raz pierwszy w literaturze, porównując 

obie metody, określono stopień  hydratacji warstw białkowych LSZ. 

 

                                                 
2 B. Jachimska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, Characterization of Globular Protein So-

lutions by Dynamic Light Scattering, Electrophoretic Mobility, and Viscosity Measurements, 

“Langmuir” 2008, No. 24 (13), s. 6867–6872. 
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ADSORPCJĘ 

 
Adsorpcja białek jest bardzo złożonym procesem

3
. Efektywność adsorpcji białek 

zależy w dużej mierze od właściwości samych białek, jak również od właściwo-

ści powierzchni adsorpcyjnej i warunków środowiskowych. W Tab. 1 zestawio-

no najważniejsze czynniki wpływające na proces adsorpcji. 

 
Tab.1: Czynniki wpływające na adsorpcję białek na powierzchniach stałych 

Białka Powierzchnia adsorpcyjna Warunki środowiskowe 

 

Rozmiar i stężenie cząste-
czek 

 

Stabilność białka 
 

Konformacja 

 
Rozmieszczenie ładunków na 

powierzchni 

 
Rozmieszczenie aminokwa-

sów na powierzchni 

 

 

Skład chemiczny 
 

Hydrofilowość/ Hydrofo-

bowość 
 

Energia powierzchniowa 

Ładunek 
 

Gęstość ładunku 

 
Chropowatość 

 

pH 
 

Polarność 

 
Rodzaj buforu 

 

Siła jonowa 
 

Substancje pomocnicze 

(takie jak cukry, sur-
faktanty) 

Źródło: D. D. Deligianni, N. Katsala, S. Ladas, D. Sotiropoulou, J. Amedee, Y. F. Missirlis, 

Effect of surface roughness of the titanium alloy Ti-6Al-4V on human bone marrow cell re-

sponse and on protein adsorption, “Biomaterials” 2001, No. 22, s. 1241–1250. 

 
ADSORPCJA BIAŁEK  

NA POWIERZCHNIACH STAŁYCH 

 
Schematycznie proces adsorpcji białek do powierzchni stałych można przedsta-

wić w czterech głównych etapach (Ryc.1). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 K. Xu, M. M. Ouberai, M. E. Welland, A comprehensive study of lysozyme adsorption 

using dual polarization interferometry and quartz crystal microbalance with dissipation, 

“Biomaterials” 2012, No. 34 (5), s. 1461–1470.  
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Rys.1: Mechanizm adsorpcji LSZ na powierzchni stałej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Etapy procesu adsorpcji: 

 

1. Transport białka do obszaru międzyfazowego 

Transport cząsteczki białka do powierzchni odbywa się poprzez dyfuzję lub 

konwekcję. W warunkach eksperymentalnych należy kontrolować warunki 

prowadzenia badań, takie jak szybkość przepływu roztworu w celce pomia-

rowej czy temperatura układu. 

 

2. Adsorpcja białka na powierzchni 

Z adsorpcją białka na powierzchni mamy do czynienia wówczas, gdy czą-

steczka białka oddziałuje z powierzchnią, prowadząc w efekcie do adsorpcji 

fizycznej lub chemicznej. Oddziaływanie białka z powierzchnią prowadzi do 

losowego wiązania białka do powierzchni, uporządkowanej adsorpcji lub 

tworzenia różnego rodzaju klastrów czy skupisk
4
. 

 

3. Zmiany konformacyjne 

Podział białek ze względu na ich oddziaływanie z powierzchnią adsorpcyjną, 

uwzględniając ich rozmiar, budowę oraz stabilność strukturalną, wprowadził 

                                                 
4 R. I. Masel, Principles of adsorption and reaction on solid surfaces, „Wiley Series in 

Chemical Engineering”, 1st edition, New York 1996. 
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W. Norde
5
. W tej klasyfikacji rozróżniamy białka „twarde” oraz „miękkie”. 

Małe, sztywne białka, wykazujące słabą tendencję do zmian konformacji na 

skutek adsorpcji, należą do białek „twardych”. Wśród nich wyróżnia się lizo-

zym. „Miękkie” białka to białka średnie, o domenowej strukturze, wykazują-

ce tendencje do zmian konformacyjnych w czasie adsorpcji. Do tej grupy 

białek należą albuminy. 

Białka „twarde” mają skłonność do szybkiej adsorpcji na powierzchniach 

hydrofobowych przy minimalnych zmianach strukturalnych, natomiast na 

powierzchniach hydrofilowych adsorbują się, gdy występują przyciągające 

oddziaływania elektrostatyczne. Z kolei białka „miękkie” adsorbują się na 

wszystkich powierzchniach, zarówno hydrofobowych, jak i hydrofilowych, 

ulegając przy tym zmianom konformacyjnym
6
. 

 

4. Desorpcja białka z powierzchni 

Adsorpcja białka na powierzchni stałej może być odwracalna lub nieodwra-

calna. Jeśli oddziaływanie białka z powierzchnią nie jest zbyt silne, cząstecz-

ki łatwo ulegają desorpcji odwracalnej. W większości przypadków cząstecz-

ka białka wykazuje jednak liczne oddziaływania z powierzchnią adsorpcyjną, 

co prowadzi do zmian strukturalnych cząsteczek i nieodwracalnego procesu 

ich adsorpcji. 

 
MIKROWAGA KWARCOWA Z MONITOROWANIEM  

DYSSYPACJI ENERGII (QCM-D) 

 
Metoda mikrowagi kwarcowej z monitorowaniem dyssypacji energii (QCM-D) 

jest jedną z metod zastosowanych do monitorowania przebiegu procesu adsorp-

cji na powierzchni stałej. Ta niezwykle czuła metoda, wykorzystuje bardzo 

cienki, kwarcowy dysk, nazywany sensorem. Jest on najważniejszym elemen-

tem systemu QCM-D. Dysk ten umieszcza się pomiędzy parą metalowych elek-

trod. Zasada działania metody QCM-D jest nieodłącznie związana z właściwo-

ściami piezoelektrycznymi kwarcu. Poprzez zastosowanie zmiennego pola elek-

trycznego, przechodzącego przez elektrody umieszczone z obydwu stron kwar-

cowego dysku (Ryc. 2), generowane zostają drgania o określonej, rezonansowej 

częstotliwości. 

 

                                                 
5 W. Norde, F. MacRitchie, G. Nowicka, J. Lyklema, Protein adsorption at solid-liquid 

interfaces: Reversibility and conformation aspects, “Journal of Colloid and Interface Science” 

1986, No. 112 (2), s. 447–456. 
6 Q. Huang, P. M. Huang, A. Violante, Soil Mineral Microbe-Organic Interactions: Theo-

ries and Applications, Berlin, Heidelberg 2008, s. 99–123. 
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Ryc. 2. Sensor QCM-D 

Źródło: http://www.weiku.com/products/10307760/Surface_analysis_QCM_sensor_crystal.html 

 
Częstotliwość rezonansowa sensora zależy od całkowitej ilości cząsteczek zaad-

sorbowanych na jego powierzchni. Jeśli zaadsorbowana na powierzchni warstwa 

jest cienka i twarda, to zmiana częstotliwości rezonansowej (Δf) jest proporcjo-

nalna do jej masy, zgodnie z równaniem Sauerbreya: 

 

     
  

 
 

 

C jest to stała dla kryształu kwarcu, równa 17,7 ng/(Hz·cm
2
), n określa numer 

nadtonu częstotliwości rezonansowej. Adsorpcja molekuł na powierzchni senso-

ra przejawia się spadkiem jego częstotliwości rezonansowej. Model Sauerbreya 

jest słuszny tylko dla cienkich, sztywnych warstw adsorpcyjnych. W przypadku 

warstw miękkich i sprężystych konieczne jest zastosowanie modelu sprężysto-

elastycznego Voigta. 

Metoda QCM-D obok pomiaru częstotliwości, umożliwia także pomiar dys-

sypacji energii (ΔD), związanej z właściwościami lepkosprężystymi zaadsorbo-

wanej warstwy
7
. Wzrost ΔD świadczy o utworzeniu na powierzchni sensora 

miękkiej, elastycznej warstwy, podczas gdy niewielka zmiana dyssypacji energii 

wskazuje na powstanie sztywnego filmu. 

Poza sensorem do głównych elementów układu pomiarowego należą: termo-

statowana celka pomiarowa, specjalna platforma, w której umieszczona zostaje 

celka pomiarowa, jednostka elektroniczna oraz pompa perystaltyczna (Ryc. 3). 

 

                                                 
7 K. Marx, Quartz Crystal Microbalance: A Useful Tool for Studying Thin Polymer Films 

and Complex Biomolecular Systems at the Solution-Surface Interface, “Biomacromolecules” 

2003, No. 4 (5), s. 1099–1120. 

https://extranet.uj.edu.pl/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=25780&origin=resultslist
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Ryc. 3. Układ pomiarowy QCM-D Q-Sense E1, 1) termostatowana celka QFM 401,  

2) platforma QCP 101, 3)  jednostka elektroniczna QE 401, 4) pompa perystaltyczna 

Źródło: Broszura Q-Sense, 2014. 

 
Dzięki licznym zaletom, jakie posiada metoda QCM-D, znalazła ona zastoso-

wanie w monitorowaniu procesu adsorpcji układów o znaczeniu biologicznym, 

w tym białek. Technika ta pozwala na badanie właściwości strukturalnych zaad-

sorbowanych cząsteczek, określanie ich orientacji oraz konformacji. Nie bez 

znaczenia jest również bardzo duża różnorodność substancji, które mogą być 

nanoszone na sensor w postaci cienkich filmów. QCM-D umożliwia zbadanie 

wpływu wielu czynników, takich jak: pH, siła jonowa oraz stężenie, na ilość 

zaadsorbowanych molekuł. Pomiar prowadzony jest w czasie rzeczywistym. 

Ponadto, technikę tę można sprzęgać z innymi metodami, takimi jak elipsome-

tria czy mikroskopia fluorescencyjna. 

 
POWIERZCHNIOWY REZONANS PLAZMONÓW (MP-SPR) 

 
MP-SPR jest kolejną techniką, która obok QCM-D jest stosowana do badania 

adsorpcji na powierzchniach stałych. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy Mul-

ti-Parametric Surface Plasmon Resonance. Metoda ta wykorzystuje zjawisko 

powierzchniowego rezonansu plazmonów i umożliwia badanie procesu adsorp-

cji na powierzchniach wykonanych z metalu. 

Efekt powierzchniowego rezonansu plazmonów zachodzi na powierzchni 

specjalnych chipów, zwanych sensorami. p-spolaryzowane światło pada pod 

odpowiednim kątem, tak zwanym kątem rezonansowym, na powierzchnię meta-

lu znajdującą się pomiędzy dwoma ośrodkami o różnej gęstości optycznej. Rolę 

ośrodka o większej gęstości optycznej pełni pryzmat, z kolei ośrodkiem o mniej-

szej gęstości optycznej jest roztwór cząstek ulegających adsorpcji (Ryc. 4). 
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Ryc. 4. Powierzchniowy rezonans plazmonów 

Źródło: Broszura BioNavis, 2014. 

 
Wiązka światła, padając na powierzchnię sensora pod odpowiednim kątem re-

zonansowym, oddziałuje z chmurami swobodnych elektronów danego metalu, 

wynikiem czego jest wzbudzenie tak zwanych plazmonów powierzchniowych. 

W warunkach rezonansu plazmony pochłaniają pewną ilość energii padającej 

fali świetlnej, co prowadzi do zmniejszenia energii fali odbitej. Wzbudzenie 

plazmonów powierzchniowych w opisany sposób jest zgodne z tak zwaną kon-

figuracją Kretschmanna, przedstawioną na Ryc. 5. 

 

 
 

Ryc. 5. Konfiguracja Kretschmanna 

Źródło: Broszura BioNavis, 2014. 

 
Powierzchniowy rezonans plazmonów jest niezwykle czuły na zmiany współ-

czynnika refrakcji ośrodka optycznie rzadszego. Każda, nawet najmniejsza 

zmiana tego współczynnika oznacza modyfikację warunków powierzchniowego 

rezonansu plazmonów, powodując zmianę intensywności światła odbitego, wi-

doczną na sensogramie sygnału SPR. 
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Sensory są kluczowymi elementami układów SPR. Są zbudowane ze szkła 

kwarcowego, pokrytego cienką warstwą metalu wykazującego efekt plazmono-

wy, tj. złota, srebra, glinu, miedzi, platyny czy palladu. Powierzchnię sensora 

można także modyfikować innymi związkami, takimi jak tlenek krzemu, tytanu 

czy glinu, karboksylany, aminy, biotyna, karboksymetylodekstran (CMD) czy 

disiarczki. 

Metoda powierzchniowego rezonansu plazmonów ma bardzo szerokie zasto-

sowanie. Ogromną zaletą są pomiary prowadzone w czasie rzeczywistym, dzięki 

czemu możliwe jest  określenie kinetyki procesu adsorpcji. Metoda MP-SPR 

umożliwia także wyznaczenie współczynnika refrakcji, określenie grubości 

zaadsorbowanego filmu oraz wyznaczenie ilości adsorbatu na powierzchni sen-

sora. Powierzchniowy rezonans plazmonów pozwala monitorować zmiany od-

działywań w układach białko-białko, białko-ligand czy komórka-białko. Ponad-

to, bardzo wysoka czułość sprawia, że MP-SPR jest jedną z najdokładniejszych 

metod służących do badania procesów zachodzących na powierzchniach stałych. 

 
LIZOZYM (LSZ) 

 
Lizozym jest enzymem wchodzącym w skład tak zwanych hydrolaz glikozydo-

wych. Katalizuje rozpad wiązań β-1,4-glikozydowych pomiędzy N-acetyloglu-

kozaminą a kwasem N-acetylomuraminowym. Substancje te znajdują się w mu-

raminie, będącej peptydoglikanem, budującym ściany komórkowe niektórych 

bakterii
8
. Dzięki takim właściwościom lizozym wykazuje działanie antybakte-

ryjne. Enzym ten występuje w  większości wydzielin, jak również w płynach 

ustrojowych, narządach czy tkankach, zarówno ludzkich, i zwierzęcych. LSZ 

wchodzi w skład śliny i łez. Bywa nazywany własnym antybiotykiem ciała. 

Jednym z głównych źródeł tego białka jest białko jaja kurzego, zawierające 

około 3,5% lizozymu
9
. Dzięki temu stało się najważniejszym surowcem służą-

cym do pozyskiwania enzymu na skalę przemysłową. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 T. Nezu, T. Masuyama, K. Sasaki, S. Saitoh, M. Taira, Y. Araki, Effect of pH and Addi-

tion of Salt on the Adsorption Behavior of Lysozyme on Gold, Silica, and Titania Surfaces 

Observed by Quartz Crystal Microbalance with Dissipation Monitoring, “Dental Materials 

Journal” 2008, No. 27 (4), s. 573–580. 
9 G. Sener, E. Ozgura, E. Yılmaza, L. Uzuna, R. Sayc, A. Denizlia, Quartz crystal micro-

balance based nanosensor for lysozyme detection with lysozyme imprinted nanoparticles, 

“Biosensors and Bioelectronics” 2010, No. 26 (2), s. 815–821. 

https://extranet.uj.edu.pl/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=15437&origin=resultslist
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Ryc. 6. Struktura cząsteczki lizozymu 

Źródło: K. Kubiak, P.A. Mulheran, Molecular Dynamics Simulations  

of Hen Egg White Lysozyme Adsorption at a Charged Solid Surface,  
„Journal of Physical Chemistry B” 2009, nr 113 (36), s. 12189–12200. 

 
Strukturę lizozymu przedstawiono na Ryc. 6. Cząsteczka tego enzymu zbudo-

wana jest ze 129 aminokwasów, tworzących pojedynczy łańcuch polipeptydo-

wy. Jego masa cząsteczkowa wynosi 14,32 kDa. LSZ kształtem przypomina 

elipsoidę o rozmiarach 4,5 x 3,0 x 3,0 nm. Struktura natywna jest stabilizowana 

dzięki obecności czterech mostków siarczkowych, zapewniających wysoką 

stabilność termiczną enzymu. Miejsce aktywne enzymu, bezpośrednio zaanga-

żowane w reakcje enzymatyczne, stanowią kwas glutaminowy 35 i kwas aspar-

ginowy 52. Na powierzchni cząsteczki znajdują się grupy polarne, decydujące   

o jej hydrofilowym charakterze, a we wnętrzu występują grupy hydrofobowe. 

Powoduje to występowanie wokół cząsteczki lizozymu otoczki hydratacyjnej, 

która ma grubość około 0,35 nm
10

. 

Elipsoidalne cząsteczki lizozymu, adsorbując się na powierzchni, mogą 

przybierać trzy różne orientacje, określane jako: side-on, gdy kąt pomiędzy 

długą osią białka a powierzchnią mieści się w zakresie 0
o
–30

o
, end-on, gdy kąt 

ten wynosi od 61
o
 do 90

o
, oraz edge-on, który stanowi stan pośredni pomiędzy 

side-on i end-on, długa oś lizozymu tworzy wówczas z powierzchnią kąt z za-

kresu 31
o
–60

o 
(Ryc. 7)

11
. 

 

 

                                                 
10 G. Ślósarek, Badania właściwości fizyko-chemicznych lizozymu za pomocą metod fi-

zycznych opartych na rozpraszaniu promieniowania, „Na Pograniczu Chemii i Biologii” 

2005, t. 13, s. 545–568. 
11 K. Kubiak-Ossowska, P. A. Mulheran, Mechanism of Hen Egg White Lysozyme Ad-

sorption on a Charged Solid Surface, “Langmuir” 2010, No. 26 (20), s. 15954–15965. 

https://extranet.uj.edu.pl/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=26987&origin=resultslist
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Rys.7: Orientacje cząsteczki LSZ na powierzchni adsorpcyjnej 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
ADSORPCJA LIZOZYMU – METODA QCM-D 

 

Stosując metodę QCM-D, zbadano efektywność procesu adsorpcji LSZ na po-

wierzchni złota w zależności od pH roztworu. Badania prowadzono dla zakresu 

pH od 4,0 do 10,0. Wszystkie pomiary przeprowadzono, stosując mikrowagę E1 

firmy Q-sense. 

Przeanalizowano zmiany masy oraz grubości warstw adsorpcyjnych lizozy-

mu dla kilku wartości pH roztworu. Otrzymane wyniki przedstawiono na Ryc. 8 

i 9.  Na podstawie przeprowadzonej serii badań można stwierdzić, że adsorpcja 

LSZ jest bardzo czuła na zmianę pH. Ilość zaadsorbowanego białka na po-

wierzchni adsorpcyjnej zmienia się stopniowo, od 300 ng/cm
2
 dla pH=4,0 do 

500 ng/cm
2
 dla pH=10,0. 

Z literatury wiadomo, że cząsteczka LSZ jest naładowana dodatnio, a ładu-

nek powierzchniowy maleje wraz ze wzrostem pH roztworu
12

. Punkt izoelek-

tryczny LSZ występuje w pH 11,0. W pH=4,0 cząsteczka LSZ posiada najwyż-

szy ładunek dodatni. Podczas adsorpcji w tych warunkach cząsteczki LSZ będą 

się silnie odpychać. Odpychające oddziaływania pomiędzy dodatnio naładowa-

nymi cząsteczkami białka w niskim zakresie pH są dominujące w stosunku do 

oddziaływania białka z ujemnie naładowaną powierzchnią adsorpcyjną. Dlatego 

w zakresie pH 4,0–6,0 obserwuje się niewielki stopień upakowania cząsteczek 

na powierzchni adsorpcyjnej. Wraz ze wzrostem pH stopniowo maleje dodatni 

ładunek cząsteczek LSZ. Powoduje to osłabienie oddziaływań pomiędzy czą-

steczkami LSZ i wzrost ilości cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchni. 

Dlatego dla wyższych wartości pH, w zakresie 7,0–10,0, upakowanie cząsteczek 

w warstwie adsorpcyjnej zwiększa się. Na tej podstawie można wnioskować, iż 

to oddziaływania elektrostatyczne decydują o strukturze powstającej warstwy 

adsorpcyjnej. 

                                                 
12 B. Jachimska, A. Kozłowska, A. Pajor-Świerzy, Protonation of Lysozymes and Its Con-

sequences for the Adsorption onto a Mica Surface, “Langmuir” 2012, No. 28 (31), s. 11502–

11510. 
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Ryc. 8. Ilość zaadsorbowanego LSZ na powierzchni Au metodą QCM-D 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Ryc. 9. Grubość warstw LSZ na powierzchni Au wyznaczona metodą QCM-D 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Znając kształt, wielkość oraz uwzględniając możliwe orientacje cząsteczki LSZ 

na powierzchni, obliczono nadwyżkę powierzchniową Γ[ng/cm
2
], którą można 

wyrazić, stosując zależność: 
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Mw [g/mol] to masa molowa białka, AV to stała Avogadra (=6,022·10
23

/mol), Ap 

to powierzchnia rzutu białka
13

. Stopień pokrycia powierzchniowego Θ przyjęto 

na podstawie teorii RSA (Random Sequential Adsorption). Maksymalny stopień 

pokrycia, Θ
RSA

 dla wybranych orientacji cząsteczki LSZ przedstawiono w Tabe-

li 2. Na podstawie tych obliczeń można skorelować wartości teoretyczne z war-

tościami nadwyżek powierzchniowych otrzymanych doświadczalnie, stosując 

metodę QCM-D oraz MP-SPR dla kilku wybranych struktur monowarstwy LSZ. 

 
Tab. 2. Masa monowarstw lizozymu dla różnych orientacji 

                                                   
Orientacja 

 

side-on 

 

 
  

 a = 4,5 nm 

 b = 3,0 nm 
 c = 3,0 nm 

 

 

end-on 

 

 
  
 a = b = 3,0 nm 

 c = 4,5 nm 

 

edge-on 

 

 
  

 a = 3,2 nm 
 b = 3,0 nm 

 c = 3,2 nm 

Ap [nm2] 10,59 7,07 7,49 

λ=b/a* 0,67 1,00 0,94 

ΘRSA [14]  0,577 0,547 0,558 

Γmax [ng/cm2] 129,38 183,72 176,91 

                                                 
13 M. Sander, M. Madliger, R. P. Schwarzenbach, Adsorption of transgenic insecticidal 

Cry1Ab protein to SiO2. 1. Forces driving adsorption, „Environmental Science Technology” 

2010, No. 44 (23), s. 8870–8876. 


Vp

w

AA

M
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[ng/cm2] 

 

20% 161,71 229,65 221,14 

40% 215,64 306,20 294,85 

60% 323,46 459,31 442,27 

80% 646,91 918,61 884,54 

* stosunek osi b/a rzutu cząsteczki na powierzchni 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Cząsteczka LSZ to elipsoida o wymiarach 3 nm  x 3 nm  x 4,5 nm
14

. Stopień 

wydłużenia cząsteczki (stosunek najdłuższej osi cząsteczki do najkrótszej) nie 

jest zbyt duży i wynosi 1,5. Ze względu na swój kształt cząsteczka LSZ może 

przyjmować różne orientacje na powierzchni adsorpcyjnej. 

Dla wszystkich orientacji obliczono parametr λ. Wartość tego parametru 

wpływa  na pokrycie powierzchniowe Θ
RSA

, którego wartość, zgodnie z teorią 

RSA, w przypadku cząsteczek elipsoidalnych zmienia się w zakresie 0,53–0,58
15

. 

Powierzchnia rzutu cząsteczki (Ap) jest największa dla orientacji side-on. Po-

krycie powierzchniowe Θ
RSA

 wynosi wówczas 57,7%. Przy tym ułożeniu po-

wierzchnia kontaktu cząsteczki LSZ z powierzchnią adsorpcyjną jest najwięk-

sza. Grubość warstwy w tym przypadku jest determinowana przez oś c czą-

steczki, wynoszącą w tym przypadku 3,0 nm. Xu
16

, który badał adsorpcję LSZ 

na powierzchni krzemu z zastosowaniem metody QCM-D oraz interferometrii 

polaryzacyjnej, stwierdził, iż przy orientacji side-on w wyniku oddziaływań       

z powierzchnią adsorpcyjną następuje deformacja cząsteczki LSZ i grubość 

badanych warstw jest rzędu 2,5 nm. W przypadku orientacji end-on monowar-

stwa  będzie miała największą grubość, ponieważ oś c wynosi wtedy 4,5 nm. 

Na podstawie obliczeń wiadomo, że dla monowarstwy o orientacji side-on 

Γmax wynosi 129 ng/cm
2
, a dla orientacji end-on jest to 184 ng/cm

2
. Nadwyżka 

powierzchniowa otrzymana metodą QCM-D jest w całym zakresie pH zdecy-

dowanie wyższa od obliczonych wartości dla obu rodzajów monowarstw (linie 

                                                 
14 K. Kubiak-Ossowska, P. A. Mulheran, Mechanism of Hen Egg White Lysozyme Ad-

sorption on a Charged Solid Surface, “Langmuir” 2010, nr 26 (20), s. 15954–15965. 
15 J. D. Sherwood, Random sequential adsorption of lines and ellipses, “Journal of Phys-

ics A: Mathematical and General” 1990, No. 23 (13), s. 2827–2833. 
16 K. Xu, M. M. Ouberai, M. E. Welland, A comprehensive study of lysozyme adsorption 

using dual polarization interferometry and quartz crystal microbalance with dissipation, 

“Biomaterials” 2012, No. 34 (5), s. 1461–1470. 

 

https://extranet.uj.edu.pl/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=26987&origin=resultslist
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przerywane na Ryc. 8). Porównanie danych obliczeniowych i eksperymental-

nych wskazuje, iż warstwa zaadsorbowana na powierzchni sensora QCM zawie-

ra aż 60% wody. W zakresie pH 4,0–7,0 otrzymane wartości ΓQCM wynoszą od 

300 ng/cm
2
 do 330 ng/cm

2
. Dla tego zakresu pH wyniki QCM sugerują wystę-

powanie orientacji side-on cząsteczki LSZ na powierzchni złota. Dla wysokich 

pH 9,0–10,0 otrzymano wartości ΓQCM wynoszące odpowiednio 450 ng/cm
2
 oraz 

496 ng/cm
2
. Wyższe wartości  ΓQCM świadczą o zmianie orientacji cząsteczki 

LSZ na powierzchni. 

Podsumowując wyniki QCM-D, można stwierdzić, że dla niskich wartości 

pH obserwuje się orientację side-on cząsteczki LSZ, podczas gdy dla wyższych 

pH następuje reorientacja do ułożenia end-on, co objawia się ponadto zmianą 

grubości tworzonej warstwy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań  można wnioskować, iż adsorpcja 

LSZ na powierzchni złota jest procesem nieodwracalnym. Proces desorpcji za-

chodzi w niewielkim stopniu (Ryc. 8) i mieści się w granicach kilkunastu pro-

cent (1,37% dla pH=4,0; 9,69% dla pH=8,0). W tych warunkach LSZ trwale 

adsorbuje się na powierzchni sensora w całym zakresie pH. 

 
ADSORPCJA LIZOZYMU – METODA MP-SPR 

 
Efektywność procesu adsorpcji LSZ na powierzchni złota zbadano dodatkowo, 

stosując metodę MP-SPR, która jest komplementarna do metody QCM-D. Ba-

dania przeprowadzono dla zakresu pH od 4,0 do 10,0. Wszystkie pomiary wy-

konano z zastosowaniem aparatu MP-SPR Navi™200 firmy BioNavis. Prze-

prowadzono serię pomiarów analogiczną do serii wykonanej z zastosowaniem 

metody QCM-D. 

Efektywność procesu adsorpcji LSZ na powierzchni złota zbadano dodatko-

wo, stosując metodę MP-SPR, która jest komplementarna do metody QCM-D. 

Badania przeprowadzono dla zakresu pH od 4,0 do 10,0. Wszystkie pomiary 

wykonano z zastosowaniem aparatu MP-SPR Navi™200 firmy BioNavis. Prze-

prowadzono serię pomiarów analogiczną do serii wykonanej z zastosowaniem 

metody QCM-D. 
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Ryc. 10.  Ilość zaadsorbowanego LSZ na powierzchni Au metodą MP-SPR 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wartości otrzymane przykładowo dla pH 5,0 oraz 6,0 wynoszą odpowiednio  

ΓSPR =113 ng/cm
2
 oraz 135 ng/cm

2
 i są zbliżone do wartości teoretycznej nad-

wyżki powierzchniowej dla orientacji side-on równej 129 ng/cm
2
. Dla wyższych 

pH (w zakresie 7,0–9,0) otrzymane eksperymentalnie wartości są niemalże rów-

ne teoretycznej wartości Γmax dla orientacji end-on. Niewielkie różnice w warto-

ści Γmax dla orientacji edge-on oraz end-on utrudniają jednoznaczne określenie 

ułożenia cząsteczki. Badania dynamiki molekularnej wskazują na orientację 

edge-on. Jest to optymalne ułożenie LSZ na powierzchni, chociażby z uwagi na 

moment dipolowy cząsteczki, który wskazuje na wysoką heterogeniczność roz-

kładu ładunku powierzchniowego cząsteczki LSZ
17

. 

Analiza otrzymanych wyników (Ryc. 10) pozwala wyciągnąć podobne wnio-

ski, jak w przypadku badań metodą QCM-D. Ilość molekuł LSZ zaadsorbowana 

na powierzchni sensora zmienia się w zależności od pH roztworu. Orientacja 

side-on występuje dla niskich wartości pH, kiedy oddziaływania białko-białko 

są najsilniejsze. Dla wyższych pH słabną odpychające oddziaływania pomiędzy 

molekułami LSZ i białko zmienia swoją orientację na powierzchni. Skutkuje to 

zwiększeniem stopnia upakowania powierzchni adsorpcyjnej. Różnica pomię-

                                                 
17 K. Kubiak, P. A. Mulheran, Molecular Dynamics Simulations of Hen Egg White Lyso-

zyme Adsorption at a Charged Solid Surface, “Journal of Physical Chemistry B” 2009, 

No. 113 (36), s. 12189–12200.  
 

https://extranet.uj.edu.pl/source/,DanaInfo=www.scopus.com+sourceInfo.url?sourceId=26970&origin=resultslist
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dzy wartościami nadwyżek powierzchniowych otrzymanych dla danych warto-

ści pH metodami QCM-D i SPR potwierdza 60% hydratację warstw QCM-D. 

Desorpcja białka zachodzi w niewielkim stopniu i przykładowo wynosi 

2,14% dla pH=4,0, natomiast 17,40% dla pH=6,0. Zatem badania MP-SPR po-

twierdziły, iż adsorpcja LSZ na powierzchni złota jest procesem nieodwracal-

nym, co oznacza, że LSZ w badanych warunkach trwale adsorbuje się na po-

wierzchni złota. 

 
PODSUMOWANIE 

 
Lizozym jest stosunkowo niewielkim białkiem globularnym, niemniej jednak 

pełni bardzo ważną funkcję. Niszczy ściany komórkowe niektórych bakterii, 

dzięki czemu działa antybakteryjnie. Ta cenna właściwość doprowadziła do 

licznych badań, mających na celu poznanie jego zachowania podczas procesu 

adsorpcji prowadzonego w różnych warunkach. Szeroka wiedza na ten temat 

pozwoli stosować LSZ do modyfikacji własności  przeciwbakteryjnych różno-

rodnych biomateriałów. 

Zbadano efektywność procesu adsorpcji LSZ na powierzchni złota, stosując 

dwie komplementarne metody, QCM-D oraz MP-SPR. Zestawienie otrzyma-

nych wyników przedstawia Rys.11. 

 

 
 

Ryc. 11. Ilość LSZ zaadsorbowana na powierzchni Au  

z zastosowaniem metody QCM-D oraz MP-SPR 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Ilość LSZ zaadsorbowana na powierzchni Au metodą mikrowagi kwarcowej 

jest w całym zakresie pH dużo większa niż w przypadku metody powierzchnio-

wego rezonansu plazmonów. Porównując otrzymane wyniki, należy pamiętać, iż 

metoda QCM-D mierzy całkowitą masę zaadsorbowaną na powierzchni sensora. 

Oznacza to, że uwzględnia cząsteczki wody zaadsorbowane w warstwie adsorp-

cyjnej. Dlatego też masa otrzymana techniką QCM-D to tak zwana mokra masa. 

Z kolei metoda MP-SPR mierzy tak zwaną suchą masę, czyli sygnał pochodzący 

jedynie od zaadsorbowanych na powierzchni sensora cząsteczek LSZ (Ryc. 12). 

Różnicę pomiędzy ∆ΓQCM-D a ∆ΓMP-SPR stanowi ilość wody zlokalizowanej w za-

adsorbowanej warstwie. Współczynnik x=∆ΓQCM-D/∆ΓMP-SPR≈2,5 oznacza, że 

stosując metodę QCM-D otrzymano 2,5-razy większą ilość białka niż za pomo-

cą metody MP-SPR. 

 

 

 
 

Ryc. 12. Porównanie metody QCM-D oraz MP-SPR 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Przeprowadzone badania pozwoliły określić orientację cząsteczki LSZ w za-

adsorbowanej warstwie w zależności od pH roztworu. Przyjęta orientacja jest 

szczególnie istotna, gdy zaadsorbowane białko jest enzymem. Niewłaściwe 

ułożenie na powierzchni może znacznie ograniczyć aktywność enzymu i zablo-

kować dostęp liganda do miejsc wiążących
18

. Obie metody pokazały, iż adsor-

bując się na powierzchni złota, cząsteczka LSZ przy niskich wartościach pH 

przyjmuje orientację side-on, z kolei dla wyższych pH jest to orientacja end-on. 

Wykazano silną korelację pomiędzy wartością pH a ładunkiem białka i stopniem 

upakowania cząsteczek w warstwie adsorpcyjnej. Zastosowanie uzupełniających 

się metod, jakimi są QCM-D oraz MP-SPR, pozwoliło na określenie stopnia 

hydratacji zaadsorbowanej warstwy, niespotykane dotąd w literaturze. Woda 

stanowi aż 60%  masy zaadsorbowanej na powierzchni sensora. Wiedza na te-

mat efektywności adsorpcji LSZ na powierzchniach stałych pozwoli na tworze-

nie warstw przeciwbakteryjnych w kontrolowany sposób. 

 

 

 

                                                 
18 W. Norde, T. A. Horbett, J. L. Brash, Proteins at Interfaces III State of the Art, Washing-

ton 2012, s. 1–34. 
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LYSOZYME ADSORPTION – CHARACTERIZATION OF PROTEINS  

STRUCTURES USING THE QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE  

WITH DISSIPATION MONITORING AND MULTI-PARAMETRIC  

SURFACE PLASMON RESONANCE METHODS 

 
ABSTRACT 

 

Lysozyme (LSZ) exhibits strong antibacterial activity against gram-positive bacteria. This 

property has found practical applications in the medicinal and pharmaceutical industries. 

Elucidating protein orientation on a nanoscale surface has important implications for integrat-

ing proteins into micro- and nano-fabricated devices. 

Analysis of conformational changes of proteins by quartz crystal microbalance (QCM-D) and 

surface plasmon resonance (MP-SPR) was performed. Both methods can be used to study 

protein adsorption phenomena (adsorbed amount and the thickness of protein layer). 

A combination of QCM-D and MP-SPR methods makes it possible to draw conclusions about 

the factors that control the interactions between LSZ and the surface of gold. pH strongly 

affects the effectiveness of LSZ adsorption onto the surface and leads to orientations changes 

of protein on the surface. The highest adsorption value was attained near the I.E.P. This data 

clearly indicates that electrostatic interactions are a driving force for LSZ adsorption and 

significantly affect the topography of layers formed on the surface. Furthermore, these meas-

urements  show high  hydration (60%) of LSZ layer on surface of gold. 

 
KEYWORDS 

 

adsorption, QCM-D, MP-SPR, Lysozyme 
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