
Subcelulární frakcionace 
 
1) klasický postup: homogenizace, separace membránových váčků na sacharózovém 

gradientu 
gradient – centrifugace je nejefektivnější pro izolaci. Množství jiných technik využívající 

různé fyzikální parametry (např. elektrický náboj v elektroforéze s volným tokem – free 
flow electrophoresis) nebo biologické vlastnosti (např. afinitu ligandu pro 
immunoizolaci) 

v konstantním gradientu je poloha membránových částic určena hlavně jejich poměrem lipid-
protein (mitochondriální vnitřní membrány jsou bohaté na proteiny → mají vysokou 
hustotu; endosomální membrány jsou bohaté na lipidy → nízká hustota 

 
2) průtokový cytometr 
 živé buňky 
 intracelulární organely mohou být značeny 
 FACS – fluorescence activated cell sorter 
 průtokový cytometr má unikátní multiparametrickou schopnost k dělení 

intracelulárních organel po značení s fluorescenčními barvivy 
 
3) immunoizolace – vysoce specifická 
 využívá specificity protilátek k izolaci subcelulárních organel obsahujících antigen 
 různé immunosorbenty, i magnetické 
 
4) FFF – field-flow fractionation (frakcionace průtokového pole) 
podobnost s chromatografií, elektroforézou a ultracentrifugací 
pro částice o průměru 1–100 μm, částice jsou hnány pomocí vnější síly do pozice blízko do 
dotyku s akumulační stěnou 
K separaci dojde pomocí rozdílných toků jednotlivého rozpouštědla a stěny kapiláry; externí 
pole nebo gradient je aplikován kolmo k toku a zavede dělené složky do rozdílných 
laminárních toků 
Vzorek, aplikace pole nebo gradientu – vzorek opouští střed proudu a pohybuje se rozdílnou 
rychlostí 
4 základní typy – sedimentační, termální (teplotní), hydraulická (tok), elektrická 
 
 
5) elektromigrační 
 FFE – free flow electrophoresis – elektroforéza s volným tokem 
tloušťka 4 mm (2 mm), 500 mm délka, 100 mm šířka; např. 96 frakcí 
vyvinuta pro kontinuální separaci podle elektroforetických pohyblivostí (módy: FFZE free-
flow zone electrophoresis = CZE; IEF – lineární a krokový gradient; ITP) 
směs různě nabitých proteinů, organel nebo buněk nastříknuta do pufru (=kapiláry) která teče 
mezi katodou a anodou 
popsána purifikace membrán širokého spektra rostlinných druhů a separace membránových 
váčků 
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Kapilární elektroforéza pro analýzu subcelulárních partikulí 
 
1) polystyren 
separace neodpovídá povrchovému napětí částice (dle výrobce nebo titrací) nebo poměru 
náboj/hmota, ale odpovídá velikosti částice 
průměr 39-683 nm, ale i 306-2010 nm 
zatímco mobilita negativně nabitého polystyrénového latexu je dobře charakterizovány CZE 
v pufrech s neutrálním nebo zásaditém pH, positivně nabité částice vykazují při těchto 
podmínkách „náhodné“ chování v kapilárách s elektroosmotickým tokem směrem ke katodě, 
polystyrenové aminové nanosféry průměru 116-300 nm vykazují také zdánlivou anodickou 
mobilitu 
 
2) anorganické částice 
 koloidní zlaté částice – pH 5.0 
 
3) lipoproteinové částice 
HDL – 7-13 nm, IDL – 25-35 nm, LDL – 18-25 nm, VLDL – 30-80 nm 
po obarvení nepolárním barvivem (Sudan Black B) – kapilární izotachoforéza (500 nm I.D.) – 

rozdělení do 14 subfrakcí 
i CZE v konvenčních podmínkách s SDS (+ACN) 
 
4) liposomy a mikrosomy 
liposomy – umělé fosfolipidové váčky tvořené lipidickou dvojvrstvou ve vodných roztocích, 

průměr 100 nm – μm oblast 
jaterní mikrosomy (membránové váčky 150 nm tvořené izolovaným endoplasmatickým 

retikulem ve vodných roztocích) – používané jako modelový systém pro studium GTP 
spouštěné membránové splynutí 

 
5) viry 
 
 
Chromatografie (liposomů. proteoliposomů a biomembránových váčků) 
 
1) size-exclusion chromatography 
agarosa (1963 – liposomy) 
alkyl dextran-bisacrylamid kopolymer gel (Sephacryl S-1000) 
ethylene glykol-methacrylatový gel (TSKgel G6000PW) 
 
liposomy ≈ 500 nm  - TSKgel G6000PW 
do 200-300  - Sephacryl S-1000 
menší liposomy - Sepharose 4B (agarosa), CL-4B, Sephacryl S-500HR 
 
adsorpce gelu (60-70 !!!!) → presaturace → výtěžnost ≈ 95% 
 
detekce – UV; analýza fosforu, fluorescence, index lomu, scintilace (radioznačení) 
 
2) iontově výměnná chromatografie 
frakcionace malých proteoliposomů 
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3) chromatografie na hydroxyapatitu 
lipoproteiny lidského séra – 3 třídy (HDL, LDL, VLDL) 
 
4) vodné 2- fázové rozdělování a protiproudové rozdělení (aqueous two-phase partitioning, 
counter-current distribution) 
vodné roztoky 2 polymerů, např. PEG a dextran tvoří 2-fázové systémy v příslušných 
koncentracích 
Toto může být použito k frakcionaci (proteo)liposomů nebo membránových váčků rozdílné 
velikosti nebo rozdílné vlastnosti povrchu v jednom kroku nebo násobném protiproudovém 
rozdělení 
zvýšený obsah negativně nabitých fosfolipidů v liposomech transformovaných z nižší fáze 
bohaté na dextran do horní PEG bohaté fáze 
90% negativně nabitých liposomů je akumulováno v PEG fázi 
 
 
Gelová elektroforéza 
 
multimolekulární, viry, částice podobné virům 
nedenaturující 
 
1) malé částice (< 200 nm) 
 agar – negativně nabité skupiny – adheze proteinů 
 většina nabitých skupin odstraněna → agarosa 
 
2) (> 200 nm) částice 
 
 

Multidimenzionální analýza 
 
 
použití několika metod, z nichž každá využívá jiné vlastnosti separované látky za účelem 
lepšího a nezbytného rozlišení separovaných látek 
 
např. purifikace peptidů/proteinů 
 
vyšší účinnost multidimenzionálního systému – počet teoretických pater se rovná součinu 
počtu teoretických pater dosažených v jednotlivých dimenzích 
 
A) profilovaní – 2D elpho, 2D TLC, CE + chromatografie (RP, ion-výměnná) 
 
B) cílené – k izolaci jediné nebo několika málo komponent (bioafinitní chr. – binární systém) 
 
LC/LC 
mnohacestné kohouty (místo frakcí) 
 
časová konstanta analýzy v první dimenzi řádově vyšší než časová konstanta operace v 2. 
soustavě (dimenzi) → 1. nízká průtoková rychlost, 2. – vyšší 
 
aplikace: bílkoviny, léčiva v séru …. 
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LC/LC/MS 
 
multidimenzionální systémy vyššího řádu (většinou byly off-line) 
purifikace – odsolení – digesce – separace – MS 
 
např. immunoafinitní chr. – odsolení na ionexu – fragmentace na zakotveném trypsinu – RP-
HPLC – MS/MS 
 


