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Izolace nukleových kyselin



Požadavky na izolaci:

• izolace v nativním stavu z přirozeného 
materiálu, v dostatečném množství a 
čistotě

• NK je třeba zbavit všech látek, které se 
po lyzi buněk nebo virových částic 
stávají součástí hrubých lyzátů a 
jejichž přítomnost by bránila 
účinnému a specifickému působení 
enzymů používaných k jejich analýze a 
úpravám



Materiál pro izolaci NK

– Jednotlivé buňky (např. prokaryotických organizmů nebo 
kvasinek)

– Tkáně a orgány eukaryot, které jsou nejdříve 
homogenizovány

– Virové částice purifikované centrifugačními technikami

– Nukleové kyseliny v elektroforetických gelech



Metodické principy využívané při  izolaci NK:

• Rozrušení buněčných stěn nebo virových nukleokapsidů 
působením

– Enzymů (lysozym, celulázy…)

– Detergentů (dodecylsulfát sodný)

-> získáme hrubý lyzát obsahující jak NK tak nežádoucí příměsi

• Odstranění kontaminant a extrakce NK z roztoku

– Enzymy (proteinázy, nukleázy)

– Fenolová extrakce

– Adsorpce NK na pevný podklad (dnes nejčastější)

• Precipitace NK a rozpuštění ve vhodném solventu



Typy metodik izolace nukleových kyselin z lyzátu
1. Metody využívající rozdílné rozpustnosti

• Fenolová extrakce a následná etanolová či izopropanolová 
precipitace (srážení)

• Obecně rozšířené, široké aplikace; velmi levné

• Vhodné pro vysokomolekulární genomové NK

• Nevýhody – toxické výpary, fenol je žíravina – nutnost opatrného 
zacházení; časová náročnost (nejméně několik hodin)

• Dnes už užívány vzácně, pro specifické účely

2. Metody adsorpční
• DNA se váže na křemičité sklo v přítomnosti chaotropní látky

• V minulosti vhodné zejména pro rychlou purifikaci plazmidů a 
malých fragmentů, dnes využívány i pro izolaci genomových NK

• Výhody – velmi rychlé (řádově minuty až desítky minut), DNA 
vysoké čistoty, komerčně dostupné kity

• Nevýhody – dražší, „black box“

• Dnes už naprosto dominují pro svou jednoduchost





Analýza a kvantifikace

• SPEKTROFOTOMETRICKÁ METODA
– Koncentrace: nukleové kyseliny absorbují UV záření s maximem absorbance 

při vlnové délce okolo 260 nm. 

– Stupeň čistoty NK se stanovuje z poměru absorbance při 260 a 280 nm. Při 
znečištění vzorku proteiny, jejichž absorpční maximum leží okolo 280 nm, 
bude vypočtený poměr výrazně nižší, při kontaminaci RNA naopak vyšší.

– Pro přesné stanovení koncentrace je tedy nutná co největší čistota (jinak 
např. získáme celkovou koncentraci DNA+RNA, ale koncentrace DNA, kterou 
potřebujeme, bude ve skutečnosti (výrazně) nižší).

– Dále je třeba uvědomit si, že sice získávám informaci o množství NK, ale ne, 
v jakém je stavu (může být fragmentovaná až k nepoužitelnosti)



Analýza a kvantifikace

• FLUORESCENČNÍ METODA
Vazba NK s interkalujícím fluorescenčním barvivem (EtBr, SybrGreen, 

Midori Green, GelRed, GoldView atd.): 

• po ozáření UV zářením barvivo fluoreskuje

• intenzita fluorescence je úměrná množství navázaného barviva -> 
množství nukleové kyseliny

• k vazbě dochází např. při elektroforetické separaci, kdy je barvivo 
obsaženo v gelu

• srovnáním se standardem o známé koncentraci lze stanovit koncentraci 
vzorku

• nutné podmínky: přesné pipetování (objem), přesné měření intenzity 
fluorescence

• zároveň získáváme i informaci o stavu (fragmentaci) izolované NK

• zejména vhodné pro vzorky s nízkou koncentrací či znečištěné vzorky



Enzymové manipulace s NK

Výhody enzymů:

- vysoká specifičnost reakcí

- možnost pracovat s malým množstvím substrátu



Klasifikace enzymů, jejichž substrátem jsou NK:

Podle typu substrátu: DNA enzymy X RNA enzymy

Podle typu reakce:

- enzymy anabolické = polymerázy 

(DNA/RNA polymerázy, reverzní transkriptázy)

- enzymy katabolické = nukleázy

(degradace: od konců = exonukleázy, nebo uvnitř molekuly = 

endonukleázy; specifita: ds, nebo ss)

- enzymy spojující řetězce NK = ligázy

- enzymy modifikující NK  (metylázy, kinázy, fosfatázy)



• endonukleázy izolované 
z bakterií

• spolu s metylázami tvoří 
analogii jednoduchého 
imunitního systému; 
původně ochrana 
bakterií před cizorodou 
DNA

• omezují množení 
bakteriofágů

• DNA hostitelské buňky 
je před účinkem vlastní 
endonukleázy chráněna 
metylací

Restrikční endonukleázy (RE)



Restrikční endonukleázy

• Vlastnosti:

- sekvenčně specifické: štěpí v známém místě (restrikční místo)

- štěpí oba řetězce dsDNA

- přesné „porcování“ DNA

• Význam:

- nástroj pro přípravu rekombinantních molekul DNA 

- genové inženýrství (příprava sond, mutantů, modifikace DNA)

- studium struktury, organizace, exprese a evoluce genomu

- analýza polymorfismů na úrovni jedinců/populací/druhů/…
(fingerprinting)



Termostabilní DNA polymerázy:

Katalyzují syntézu DNA z nukleosid trifosfátů na templátu 
(jako jiné DNA polymerázy). Katalytická aktivita je maximální 
mezi 75 a 80oC a klesá při nižších teplotách.

Taq DNA polymeráza byla purifikována 
z bakterieThermus aquaticus, která žije 
v horkých pramenech (1976). 
Zhruba o 10 let později byla objevena 
polymerázová řetězová reakce (PCR).
Dnes produkovány geneticky 
upravenými bakteriemi.



Reverzní transkriptáza

• RNA-dependentní DNA 
polymeráza

• přepis genetické informace z RNA 
do DNA

Zdroj: retroviry (využívají ji v životním 
cyklu)

Využití: tvorba cDNA (v podstatě jen 
kódující DNA bez intronů); analýza 
genové exprese (např. tkáňově 
specifické)



Klonování DNA
Stěžejní metoda molekulární biologie: 

umožňuje izolovat z komplexního genomu jeho dílčí úseky 

(např. geny), mnohonásobně je zmnožit a zpřístupnit je tak 

dalšímu studiu

Využití klonování DNA:

• Izolace, případně amplifikace genů (nebo jiných sekvencí)

• studium regulačních oblastí, které řídí genovou expresi

• fyzikální a genetická analýza genomů – velikost, jednotlivé geny…

• exprese cizích genů v nepříbuzných hostitelích (heterologní exprese) za účelem 
přípravy žádaných produktů – např. produkce inzulínu

• základ genového inženýrství (příprava transgenních organismů = obsahujících 
cizorodé geny)



• transnukleární (vznik klonů buněk přenosem jádra somatické buňky do buňky 

pohlavní)

• molekulární - klonování DNA - tvorba klonů DNA

Klon DNA: soubor identických molekul, fragmentů nebo úseků DNA, připravených např. 

množením rekombinantních molekul DNA v hostitelské buňce (in vivo) (klonování DNA v 

užším slova smyslu) nebo PCR (in vitro)

Rekombinantní molekula DNA: molekula DNA vytvořená spojením cizorodé (klonované) 

DNA (zájmového úseku) s klonovacím vektorem

Klon: soubor geneticky identických buněk 

(resp. organismů), odvozených ze spol. předka

Klonování = proces tvorby klonů (identických jedinců)

• embryonální (rozdělení buněk blastocysty; spontánně tak 

vznikají jednovaječná dvojčata)



Klonování pomocí vektorů zahrnuje 3 kroky:

Klonovací vektory:

• většinou kružnicové molekuly DNA schopné autonomní replikace

• obvykle odvozené z plazmidů nebo virů

• navíc obsahují pomocné sekvence různého původu usnadňující vložení cizorodé 

DNA, její expresi, selekci transformantů, atd.)

• Příprava rekombinantní molekuly DNA 

(rekombinantní molekula = molekula DNA vytvořená spojením cizorodé 

(klonované) DNA s klonovacím vektorem)

• Přenos rekombinantní molekuly do hostitelské buňky

• Selekce klonů obsahujících rekombinantní DNA (např. pomocí rezistence na ATB 

– příslušný gen obsažen v klonovacím vektoru)



Výhody plazmidových vektorů:

Nejčastěji používané díky svým výhodným vlastnostem:

• autonomní replikace v bakteriální buňce

• tvorba více kopií v buňce

• snadný a účinný přenos do hostitelských buněk

• přítomnost jednoho nebo více markerů pro selekci hostitelské buňky 
(např. rezistence na antibiotikum) 

• malá velikost (zvýšení účinnosti přenosu do buněk, jednoduchá izolace)

• přítomnost restrikčních (klonovacích) míst, využitelných pro vnesení 
cílové zájmové sekvence 

• schopnost stabilního udržení cizorodé DNA při replikaci, přitom 
nepřenosnost do dalších buněk konjugací (bezpečnost práce s novými 
konstrukty) 



Klonování DNA - shrnutí

• Mnohonásobné namnožení zájmové sekvence in 
vivo

• Potřebuji:

– Zájmovou sekvenci

– Vektor, kterým ji přenesu do

– Hostitelské buňky (snadno pěstovatelné, nenáročné, 
rychle se množící…)



Polymerázová řetězová reakce 
(PCR)

• Zavedení PCR v roce 1983 (Kary B. Mullis) → Nobelova cena

• Metoda pro mnohonásobné zmnožení (amplifikaci) 
specifického úseku DNA in vitro založená na principu 
replikace. 

• K opakující se enzymové syntéze komplementárních řetězců 
vybraných úseků dvouřetězcové DNA dochází po připojení 
dvou primerů (které vybraný úsek vymezují)  vázajících se na 
protilehlé řetězce DNA tak, že jejich 3'-OH-konce směřují proti 
sobě.

• PCR umožňuje získat požadovanou zcela specifickou sekvenci 
bez klonování.



Základní rysy PCR shodné s replikací
(přirozenou enzymatickou syntézou) DNA:

• Jako templát slouží ssDNA, podle níž je syntetizován 
komplementární řetězec.

• K zahájení reakce je zapotřebí primer, který se připojuje 
na komplementární úseky DNA. Tím je zároveň 
vymezen úsek DNA, který bude amplifikován.

• Jako templáty pro syntézu mohou sloužit  oba řetězce 
dsDNA, po předchozí denaturaci – v tom tkví 
„řetězovost“ PCR, protože se to týká i nově vzniklých.

• Teoreticky lze získat (2n-1) řetězců (kopií)

• Pravidelné (cyklické) střídání tří fází:
– Teplotní denaturace dvouřetězcové DNA
– Annealing (nasedání, hybridizace) primerů na oddělené řetězce
– Syntéza nových řetězců DNA polymerázou (elongace primerů)

Cyklus číslo
Počet nových 

dvouřetězcových 

molekul

1 1

2 3

3 7

4 15

5 31

6 63

7 127

8 255

9 511

10 1 023

11 2 047

12 4 095

13 8 191

14 16 383

15 32 767

16 65 535

17 131 071

18 262 143

19 524 287

20 1 048 575

21 2 097 151

22 4 194 303

23 8 388 607

24 16 777 215

25 33 554 431

26 67 108 863

27 134 217 727

28 268 435 455

29 536 870 911

30 1 073 741 823



Denaturace vzorku DNA

Pro oddělení jednořetězců

(94 °C, 5 min)

Připojení primerů

na řetězce DNA

(30 - 65 °C, 1 min)

Denaturace pro separaci

řetězců DNA

(94 °C, 30 s)
Syntéza nových řetězců 

DNA polymerázou

(72 °C, 45s - 2 min)

25 – 35 ×



Schéma PCR



Replikace DNA in vivo vyžaduje mnoho enzymů



Replikace DNA in vitro vyžaduje pouze jeden enzym

Reakční směs obsahuje: 

• Templátovou nukleovou kyselinu (DNA nebo RNA). 
• Množství výchozího materiálu může být velmi nízké: obvykle postačuje 

méně než 1 mg genomové DNA, teoreticky postačuje jedna molekula. 

– Kvalita templátu ovlivňuje výsledek PCR.

– Velké množství RNA může vázat ionty Mg2+

– znečištěný templát může obsahovat inhibitory PCR

• Zdroj: mikroorganizmy, buňky z tkáňových kultur, tělní tekutiny, bioptické 
vzorky, stěry, vlasy, atd…

• Primery - chemicky syntetizované oligonukleotidy o velikosti 10 - 30 
nukleotidů

• dNTP

• Mg2+ ionty tvoří rozpustný komplex s dNTP a vytvářejí substrát, který 
rozpoznává DNA polymeráza. 

• Termostabilní DNA polymerázu, která odolává teplotám až 98 °C

• Vodu – naředění reaktantů na vhodnou koncentraci

Detekce získaného produktu – obvykle elektroforézou



VYUŽITÍ PCR

• Základní výzkum
– izolace genů nebo jejich částí

– sekvenování DNA

– mutageneze in vitro

– modifikace konců DNA

– analýza (selekce) klonů z genových 
knihoven

– příprava značených sond

• Aplikovaný genetický výzkum
– prenatální diagnostika (dědičných chorob)

– detekce mutací v genech

– studium polymorfizmu genů 

– populační genetika

• Využití v klinických 
disciplinách
– detekce patogenních 

mikroorganismů 
(bakterií, virů, prvoků, 
hub)

– identifikace onkogenů
– typizace nádorů
– stanovení pohlaví

• Využití v praxi
– archeologie
– soudnictví
– kriminalistika
– hygiena potravin

•Nesmírně široké, v podstatě naprosto základní nejdůležitější metoda – ať už 
samostatně nebo jako předstupeň dalších metod (RFLP, sekvenování…)



• Detekce bakteriálních a virových infekcí

• Konvenční diagnostické metody jsou založeny na schopnosti vypěstovat 
organismy v kultuře nebo detekovat jejich přítomnost v pacientu za použití 
protilátek. 

– vyžaduje až několik týdnů (mykobakterie), někdy metoda málo citlivá

• U tuberkulózy je pomocí PCR prokazován některý z vysoce konzervativních genů 
(sekvencí) mykobakterií pomocí primerů připravených k těmto sekvencím. Tímto 
postupem je možno detekovat i jen 10 bacilů v 106 eukaryotických buněk. 

• Stanovení pohlaví
• Pro výzkum chorob děděných na X-chromozomu, které postihují pouze samce, je 

stanovení pohlaví prvním krokem. To je možné proto, že samci nesou pouze jeden X 
a jeden Y chromozom, obsahující jedinečné sekvence. 

• Např. při oplození in vitro se odebere jedna buňka z rané zygoty pomocí 
mikromanipulátoru, izoluje se DNA a ta se podrobí amplifikaci s použitím 
specifických primerů. 



Dělící techniky biomakromolekul

• Metody:

– Centrifugační

– Chromatografické

– Elektroforetické

• Vlastnosti využívané pro 

dělení:

– Molekulová hmotnost

– Konformace a tvar

– Náboj

– Hustota



Elektroforéza
Patří mezi nejpoužívanější separační techniky při analýze nukleových 
kyselin a proteinů (X ultracentrifugační, chromatografické techniky)

Výhody oproti jiným separačním metodám:
• velmi rychlé
• často levnější (u jednoduchých aparatur výroba či údržba svépomocí)
• mnohdy účinnější separace
• (použitelné pro všechny (nabité) biomakromolekuly, nejen NK)
• možnost separace jak velmi nízkých tak vysokých množství NK (až µg)
• separované molekuly lze snadno detekovat a ve funkční podobě opět 
izolovat a použít pro další metodiky

Princip: pohyb nabitých molekul v elektrickém poli; NK přirozeně nesou 
záporný náboj (jeho hlavním nositelem fosfátové skupiny) – pohybují se tedy 
směrem ke kladně nabité elektrodě – anodě



Elektroforéza

Cíle:
- dělení (separace) směsi molekul na základě odlišných 

elektroforetických pohyblivostí (rychlostí pohybu v elektrickém poli), ta je 
ovlivněna řadou faktorů

(-> zjištění, zda vzorek vůbec DNA obsahuje, pokud ano, jaké 
fragmenty, jaké délky) 

-> např. zjištění přítomnosti PCR produktu (-> patogenu, …)

Z praktických důvodů obvykle probíhá nikoli přímo v roztoku, ale v nosičích –
gelech umístěných v tzv. elektroforetickém pufru

Uspořádání - horizontální Trvání – řádově desítky minut až  
- vertikální hodiny
- kapilárová



Nejčastější používané nosiče (gely):

– agaróza

– polyakrylamid

• Vytvářejí složitou síťovou strukturu polymerních 
molekul s póry

• Velikost pórů lze ovlivnit složením roztoku a 
koncentrací polymeru

• Optimální velikost separovaných molekul

– agarózové gely 100 bp až 50 000 bp

– polyakrylamidové 10 až 1000 bp



Provedení elektroforézy



Faktory ovlivňující rychlost migrace v gelu:

• Velikost molekuly DNA – menší putují rychleji

• Koncentrace gelu – čím vyšší, tím pomalejší pohyb

• Konformace DNA – kružnicová pomaleji než lineární

• Aplikovaná voltáž (V/cm) – čím vyšší, tím rychlejší 
(pozor na přehřívání gelu – elektrický odpor!)

• Složení elektroforetických pufrů – iontová síla roztoku



Metody detekce

• Po proběhnutí elektroforézy je třeba identifikovat polohy 
rozdělených molekul, které nejsou pouhým okem 
viditelné.

• Molekuly DNA lze zviditelnit: 
– Přímým barvením

• Nejjednodušší a nejlevnější
• Barvivo se váže na DNA
• Intenzita zbarvení je proporcionální
koncentraci DNA a tím i velikosti fragmentů
• Barvivo buď přímo v gelu (EtBr, Midori Green, GoldView…) nebo vzorku
nebo dodatečné barvení v roztoku (AgNO3)

– Koncovým značením 32P označených dNTP připojených na konce 
fragmentů DNA

– Hybridizací se značenou sondou



Stanovení/ověření velikosti separovaných fragmentů DNA:

• spolu se vzorky se nanese na gel tzv. velikostní/hmotnostní standard – směs 
fragmentů o známé délce (např. 100, 200, 300, 400, 500…)

• srovnáním mobility (polohy na gelu) fragmentů neznámé délky a standardu 
můžeme odhadnout velikost separovaných molekul, ověřit, že máme fragmenty 
správné velikosti (ověřit přítomnost PCR produktu) atd.

vzorky vzorky

M



Metody studia sekvenčního polymorfizmu DNA

Sekvenční polymorfizmus = různí jedinci se v sekvenci daného úseku DNA               
mohou lišit

• 1. Přímá metoda:

– sekvenování

• 2. Nepřímé metody: „DNA fingerprinting“ (=  profil DNA konkrétního organismu)

– RFLP – polymorfizmus délek restrikčních fragmentů 

– AFLP – polymorfizmus délek amplifikovaných fragmentů

– SSLP – polymorfizmus délek fragmentů s jednoduchou repeticí

– CFLP – polymorfizmus délek fragmentů vytvořených kleavázou

– SSCP – polymorfizmus konformace jednořetězců

– DSCP – polymorfizmus konformace dvouřetězců

• 3. Metody pro specifickou detekci jednonukleotidových polymorfizmů



Princip:

• DNA různých jedinců (druhů, vyšších taxonů…) se liší sekvencí –
liší se přítomností restrikčních míst -> restrikčními enzymy bude 
štěpena na různé soubory fragmentů

• jednotlivé soubory se můžou lišit počtem fragmentů a jejich 
velikostmi

• příklady: samec vykazuje jiný soubor fragmentů než samice, kůň 
jiný soubor fragmentů než kráva

• štěpit můžeme buď celou genomovou DNA nebo zvolený úsek
(např. předem amplifikovaný pomocí PCR)

• variabilita spektra fragmentů záleží především na zvoleném
sledovaném úseku DNA a použitém restrikčním enzymu – tak 
nastavuji citlivost (zda rozeznám jedince, druhy…)

RFLP – polymorfismus délky restrikčních fragmentů



Postup:

1) izolace genomové DNA/amplifikace zájmového úseku pomocí PCR

2) štěpení restrikční endonukleázou (případně více enzymy; návazně 
či zvlášť; získáme více informací – jako sledování více znaků)

3) separace vzniklých fragmentů DNA pomocí gelové elektroforézy

RFLP – polymorfismus délky restrikčních fragmentů

RFLP vzniká přestavbami sekvencí

- inzercemi

- delecemi

- substitucemi 

bazí uvnitř restrikčních míst



Využití RFLP

• stanovení identity vzorku – úroveň jedince, druhu,…

• testování paternity, maternity…

• diagnostika chorob

• kriminalistika (identifikace osob) 

• studium příbuznosti jedinců, druhů…

(př.: studium příbuznosti lidí a ostatních primátů)



Sekvenování DNA
• stanovení pořadí nukleotidů v molekule DNA 

(primární struktury)

• používaly se 2 metody: 

Chemická (Maxamova-Gilbertova)

Enzymová (Sangerova)

• společný rys obou metod: příprava a 
elektroforetická separace souboru fragmentů 
DNA, jejichž velikost se liší o 1 nukleotid



Enzymová (Sangerova) metoda
• založená na asymetrické PCR – do reakce vstupuje pouze jeden primer 
(sekvenujeme-li produkt PCR, používá se nejčastěji jeden z primerů 
použitých při PCR, případně oba ve dvou oddělených reakcích)
• reakční směs oproti běžné PCR obsahuje navíc tzv. dideoxynukleotidy



Dideoxynukleotidy nemají hydroxyl na 3’-konci – blokují další syntézu 
DNA (polymeráza nemá kam připojit další nukleotid)



Pokud je 
dideoxynukleotid 
inkorporován do 
syntetizujícího se 
řetězce, působí jako 
terminátor reakce.



Původní sekvence

Templátový řetězec

Perfektní kopie

3’ 5’

Směs řetězců ukončených GUANINEM při 

použití směsi dGTP a ddGTP

Přidání určitého ddNTP do 
reakce tedy vede k vytvoření 
spektra fragmentů DNA, které 
jsou částečnou kopií původní 
sekvence, a které všechny 
končí daným písmenem (bazí)



Enzymová metoda sekvenování DNA (Sanger)
 

 

Vzorky odsahovaly 

dideoxynukleosid

A  T  G  C

V
e

lik
o
s
t 

fr
a
g
m

e
n
tů

Výsledná sekvence: 

CTGTTACTTCCGTG

AGACCGAGCTCGG 



Automatické sekvenování DNA

• Je variantou enzymatického sekvenování DNA

• Syntéza DNA probíhá v jedné reakci

• Ke značení produktů se používají čtyřmi   
různými fluorescenčními značkami označené        
dideoxyribonukleotidy



Strategie barevných terminátorů

dNTP + barevně 

označené ddNTP:



Princip detekce fragmentů

vzorky

kapiláry s gelem

laser
detektor

optický filtr

zásobník gelu

Analýza fragmentů probíhá během kapilární elektroforézy pomocí detekce laserem 
indukované fluorescence. Detektor je napojený na počítač, který převádí detekovaný 
signál na sekvenční data: zachycení signálu určité barvy znamená přítomnost 
určitého nukleotidu na konci daného fragmentu; informace počítačově zpracována



Next Generation Sequencing (NGS)

• poptávka po nízkonákladovém sekvenování vyvolala tlak na vývoj „high-
throughput“ metod; proto začíná být preferován termín „High Throughput 
Sequencing“ (HTS)

• princip – paralelizace procesu sekvenování

• produkce tisíců až milionů sekvencí současně – posun o řád výš

• výstupem obrovský objem dat, který je třeba zpracovat/roztřídit

• poprvé v historii problém ne s tím data získat, ale smysluplně je 
interpretovat, vytěžit

• využití obecně – získání velkého množství sekvenční informace (o celém 
genomu, nebo o mnoha kopiích určitého úseku DNA, nebo o mnoha 
genomech současně – metagenomika)



Studium přítomnosti proteinů v buňkách

Metody pro stanovení fyzické přítomnosti proteinů:

• polyakrylamidová gelová elektroforéza (PAGE)

• izoelektrická fokusace

• dvourozměrná elektroforéza v polyakrylamidovém gelu

• westernový přenos

• imunoprecipitace

• imunohistochemie

• chromatografie

• fluorescenční a elektronová mikroskopie

• průtoková cytometrie

Proteomika určuje úplný profil všech proteinů, které daný organismus 

(buňka) vytváří za definovaných podmínek (proteom). Na rozdíl od genomu, 
který se neliší v buňkách téhož organismu, je proteom proměnlivý podle 
vnějších a vnitřních faktorů.



Izoelektrická fokusace



Dvourozměrná elektroforéza proteinů

1. Nejprve izoelektrická fokusace
2. Pak rozdělení proteinů podle velikosti



(proteom)


