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TÉCNICA DA LISOZIMATÉCNICA DA LISOZIMATÉCNICA DA LISOZIMATÉCNICA DA LISOZIMA    

 

SOLUÇÕES: 

- Hen egg white lysozyme (HEWL, Sigma) 

 

- Tampão hidrogenofosfato de sódio (Na2HPO4) 0.05M, pH 6.2 

 0,7098 g de Na2HPO4 em 100 ml de água destilada 

 

- Bactéria Micrococcus lysodeikticus liofilizada (Sigma) 

 0,05 g de bactéria em 100 ml de Na2HPO4 0,05M 

 

 

 

RECTA PADRÃO: 

A lisozima da clara de ovo de galinha (HEWL) diluída em tampão hidrogenofosfato 

de sódio 0.05M, pH 6.2 para várias concentrações, serve de solução padrão. Preparar 13 

séries de diluição de 1:2 - 20; 10; 5; 2.5; 1.25; 0.625; 0.3125; 0.15625; 0.078125; 

0.039063; 0.019531; 0.009766; 0.004883 µg/ml. Ler as absorvâncias a 450nm e construir 

uma recta padrão com equação (Fonte: Internet). 

 

 

 

ENSAIO TURBIDIMÉTRICO: 

 

1. Preparar uma suspensão de M. lysodeikticus em tampão Na2HPO4: 

- 0.50 mg/ml de bactéria em Na2HPO4 0.05M, pH 6.2 (Ellis, 1990); 

 

2. Fazer triplicados com: 

- 15 µl de soro com 250 µl de suspensão bacteriana (Wu et al., 2007). 

 

3. Fazer controlos com: 

- 265 µl de Na2HPO4 0.05M, pH 6.2 (Branco, os valores de absorvância devem ser ≈0.030) 

- 265 µl de suspensão bacteriana de M. lysodeikticus em tampão Na2HPO4 (controlo 

positivo, os valores de absorvância devem ser ≈0.6-1) 

 

4. Fazer as leituras de absorvância a 450 nm após 0.5 e 4.5 minutos, ou de minuto em 

minuto.  
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NOTAS: 

- Os valores da lisozima das amostras do soro são expressos em µg/ml, equivalentes à 

actividade da HEWL. 

- A quantidade de lisozima é definida como a quantidade de lisozima que causa um 

decréscimo na absorvância de 0.001/minuto. Deve-se converter a absorvância para 

Unidades de Enzima (EU – enzyme units), utilizando o factor de conversão: 1EU = 0.001 

Unidades de absorvância/minuto. 

- Para fazer o gráfico coloca-se a absorvância no eixo dos yy e o tempo em minutos no 

eixo dos xx. 


