
Etapy WB 

• 1. Przygotowanie próbki (liza, denaturacja, 

obciążenie) 

• 2. Elektroforeza w żelu 

• 3. Blotting – transfer na błonę 

• 4. Detekcja – reakcja antygen- 

przeciwciało 



Przygotowanie lizatów 

• Tkanka 

– Blender 

– Homogenizator 

– Sonifikacja 

• Komórki z hodowli 

– Liza w hipotonicznym 

buforze z dodatkiem 

detergentu 

• Inhibitory proteaz, Complete® 

• Inhibitory fosfataz, Phospho stop 

• Triton X-100 

• Inkubacja na lodzie ok. 10 min 

• Wirowanie 15 000 rpm, 15 min 

 

 



Przygotowanie próbki 

• Dodanie tzw. buforu ładującego 4x 

– B-merkaptoetanol 20% (100 ul na 500 ul) 

– 0,2% Błękit bromofenolowy 

– 8% SDS - 20ml roztw 20% 

– 40% (v/v) Glycerol 20 ml 

• Gotowanie próbki 960C, 5 minut, zwirowanie 

240 mM Tris/HCl (1 M, pH 6,8)12 ml 

Aqua bidest. ad 50 ml 

 



Przygotowanie żelu poliakrylamidowego 

 

1.5 M TRIS pH 8,8 

0.5 M TRIS pH 6,8 

Stacking  

gel 

Separating  

gel 

Żel 

górny 

Żel 

dolny 



4x górny i dolny TRIS 

 

•  4x upper Tris  4x lower Tris 

•  (Rozpędzajacy)  (Rozdzielający) 

•  60,6 g 0,5/1,5 M Tris 181,5 g 

•  4,0 g         14 mM SDS           4,0 g 

•  ad 1 l        Aqua bidest.           ad 1 l 

•  6,8               pH           8,8 

• Uwaga.: 

• pH nastawić za pomocą HCl 



Przygotowanie żeli 

Żel rozdzielający 9% 

(dolny) 

30% Bis/Acrylamide        5 ml  

1.5 M Tris-HCl pH 8.8     5 ml 

10% SDS (pH 7.2)       0.2 ml  

nanopure H2O             9.7 ml     

10% APS                  100 µl 

TEMED                       10 µl  

 

Żel ładujący 

(górny) 

30% Bis/Acrylamide    1.3 ml  

0,5 M Tris-HCl pH 6.8    1 ml 

10% SDS (pH 7.2)       80 µl  

nanopure H2O            5.5 ml     

10% APS                  80 µl 

TEMED                       8 µl  

 

UWAGA 

Dodawać na końcu 



% Stężenie poliakrylamidu w żelu 
• Żel rozdzielający może zawierać różną ilość 

poliakrylamidu                        

• Przykładowe żele: 3%,6%,9% i 12% mają różnej 
wielkości otwory, przez które migrują białka          

• Im większe otwory tym większe białka się przeciskają 

Białka  

największe 

Białka  

najmniejsze 



Przebieg elektroforezy 

LoadGe          Place Buffer  

 Equip 

 

 
• 10 x SDS PAGE Buffer 

• 2 M Glycin 150,1 g 

• 250 mM Tris 30,3 g 

• 35 mM SDS 10,0 g 

• complete up to 1 liters  



Proces elektroforezy 

• Nałożyć próbki i marker na 

żel – ok. 5 - 25 ul/dołek 

• Rozpędzać próbki 

napięciem 15 mA/jeden żel 

ok. 15 minut 

• Nastawić ok. 50 mA przez 

1-2 h 

• Nie przekraczać napięcia 

160V – grozi przegrzaniem 

żelu 



Proces elektroforezy 

 

 

• Pilnować żelu, aby próbki 

nie uciekły dołem 

• Jeśli muszę przerwać 

nastawić 5 mA i można iść 

na zajęcia 

• Można też prowadzić 

elektroforezę przez noc 

(wyliczamy na podstawie Ah) 

12 mA na 12 h 



Blotting 

• Proces przeniesienia białek z żelu na błonę – 

mokry lub półsuchy 

• BŁONY: 

• Nitrocellulozową – w metanolu się rozpuszcza, 

przed użyciem trzeba zanurzyć w semi-dry 

buffer 

 

• PVDF – bardziej trwała, wymaga namoczenia w 

100% metanolu, inaczej hydrofobowa, przed 

użyciem trzeba zanurzyć w semi-dry buffer 



Transfer półsuchy: 
Bufor do transferu: 1x running bez SDS, 20% 
metanol 

25V przez 30 minut 
lub 500 mA przez 1h w zależności od urządzenia 

Kanapkę zrolować, aby  
wycisnąć  
pęcherzyki powietrza 



Sprawdzenie efektywności 

transferu 
• Błona nitrocellulozowa: czerwień Ponceau 

w PBS z dodatkiem 5% kwasu octowego 

 

• Błona PVDF: roztwór błękitu kumasyny w 

metanolu z dodatkiem kwasu octowego 



DETEKCJA 

• 1. Blokowanie błony roztworem zawierającym 

FCS 5%, mleko odtłuszczone 3% oraz Tween 

20 w PBS/TBS – 1h 

• 2. Inkubacja z I przeciwciałem np. mouse anti 

actin przez noc 

• 3. Płukanie 3x10 min 3% mleko, Tween20, PBS 

• 4. Inkubacja z II AB, anti mouse HRP 1-2hRT 

• 5. Płukanie j.w. 

 

 



I AB: 

Królik-poliklonalne 

Mysz-monoklonalne 

Osioł-poliklonalne 

Koza-poliklonalne 

Kurczak 

 

A np.. 

Aktyna, tubulina, 

Kaspaza, pERK  

IIAB: 

A Królik 

A Mysz 

A Osioł 

A Koza 

A Kurczak 

 

HRP 

Fosfataza zasadowa 

etc  

DETEKCJA 



Wizualizacja wyniku 

• Metodą chemiluminescencji 

• Do peroksydazy chrzanowej dodaje się 

substrat, który pod wpływem enzymu 

zaczyna świecić 

• Im więcej związało się przeciwciała, tym 

silniejszy sygnał 

• Detekcja za pomocą negatywu 

odbitkowego na kliszy fotograficznej 



 



 


