
 

Imunoblotting-problematika 
 
 

Problém Príčina Riešenie 
Žiadna, slabá 
odozva, resp. 
väzba 

Slabý substrát alebo konjugát, 
preexpirovaný alebo nevhodne 
skladovaný produkt. 

Otestujte aktivitu konjugátu a substrátu. Pridajte konjugát 
k vzorke substrátu-zmena farby. 

 Pri chemiluminiscenčnej detekcii 
môže byť expirovaná vývojka. 

Použite čerstvú vývojku. 

 Nesprávne zvolený substrát Skontrolujte voľbu substrátu. 
 Nesprávne pripravený substrát. Skontrolujte inštrukcie o príprave substrátu. Ak sa pridáva 

peroxid vodíka, presvedčte sa, či je čerstvý. 
 Nesprávne pracovné riedenie 

primárnej, resp. sekundárnej 
protilátky. 

Skontrolujte literatúru alebo inštrukcie týkajúce sa pracovného 
riedenia protilátky. Vyskúšajte širšie rozmedzie riedení. Vyššie 
riedenie nie je vždy lepšie, hlavne v citlivom detekčnom 
systéme ako je chemiluminiscencia. Väčšina protilátok Sigma 
je testovaná kolorimetrickými substrátmi, ktoré nie sú tak 
citlivé. Z tohto dôvodu by protilátky mali byť riedené 5-10x viac 
ako pri kolorimetrii. 

 Nesprávna voľba primárnej 
protilátky pre danú aplikáciu. 

Skontrolujte či je protilátka testovaná pre imunoblotting. Nie sú 
všetky protilátky vhodné pre všetky aplikácie. Primárna 
protilátka by nemala reagovať s proteínmi druhu, ktorý je 
testovaný. Skontrolujte dostupné informácie o sekvencii 
bielkovín. 

 Študovaná bielkovina nie je vo 
vzorke alebo je v nízkej 
koncentrácii. 

Ak pozitívna kontrola vychádza, skontrolujte množstvo vzorky 
ktoré je nanesené. Ak je to nevyhnutné, zvýšte množstvo 
bielkoviny vo vzorke - zakoncentrujte imunoprecipitáciou alebo 
iným spôsobom prečistite. Vyhľadajte v literatúre najvhodnejší 
zdroj stanovovanej bielkoviny. 

 Nevhodná sekundárna protilátka. Sekundárna protilátka sa nesmie viazať na primárnu. 
Otestujte kvapnutím primárnej protilátky na kúsok membrány. 
Po zaschnutí a blokovaní pridajte nariedenú sekundárnu 
protilátku, premyte a vyvíjajte so substrátom. Škvrna sa 
zviditeľní, ak sa sekundárna protilátka naviazala na primárnu. 

 Nevyhovuje inkubačný čas. Inkubujte aspoň 1 hodinu s primárnou protilátkou. 
 Pítomnosť inhibítorov enzýmu. Azid sodný inhibuje peroxidázu. 
 Nadbytočné premývanie. Použite kratší čas na premývanie. Vynechajte detergenty 

v premývacom pufri. 
 Zlý prenos bielkovín. Overte si prenos bielkovín na membránu farbením s Ponceau 

S (kat.č. P7170) pred blokovaním. Overte si celkové zvlhčenie 
membrány pred prenosom  a dobu prenosu. Zvážte veľkosť 
bielkoviny - menšie než 10 000 M môžu prejsť membránou 
(skúste vložiť ešte jednu). Bielkoviny vyšších molekulových 
hmotností môžu vyžadovať dlhší čas prenosu. Skontrolujte 
pufer na prenos proteínov - vysoká koncentrácia metanolu 
môže brániť prenosu bielkovín z gélu, koncentrácia 0,005-
0,01% SDS v pufri môže zvýšiť tranfer, ale aj interferovať 
s proteínmi viažúcimi sa na membránu. Ak je pI bielkoviny 
vyšší ako 9, použite CAPS pH 9 ako pufer na prenos.  

Nešpecifická 
väzba, vysoké 
pozadie. 

Nedostatočné blokovanie. Vyskúšajte inú blokovaciu stratégiu: dlhšie blokovanie, vyššiu 
koncentráciu, iný blokovací materiál, zahrnutie blokovacieho 
proteínu v riedení protilátky alebo čerstvý roztok pôvodného 
materiálu. 

 Nepostačujúca špecificita 
primárnej protilátky. 

Skúste monoklonálnu alebo afinitne prečistenú polyklonálnu 
protilátku. 

 Vysoká koncentrácia primárnej 
protilátky. 

Skontrolujte dostupné informácie o riedení protilátky. 
Vyskúšajte rozmedzie riedení a optimalizujte systém. 

 Vysoká koncentrácia sekundárnej 
protilátky. 

Testujte sekundárnu protilátku na vzorke vynechaním 
inkubácie s primárnou protilátkou. Ak dôjde k nešpecifickému 
naviazaniu, skúste ďalšie riedenie alebo inú protilátku. 

 Sekundárna protilátka krížovo Narieďte sekundárnu protilátku v pufri, ktorý obsahuje 1-5 % 



 

reaguje s inými proteínmi vo 
vzorke. 

normálneho séra rovnakého druhu ako je vzorka. 

 
 

Prítomnosť proteolytických 
fragmentov stanovovanej 
bielkoviny (viac „bandov“). 

Skontrolujte, či sú proteínové inhibítory prítomné v prvom 
kroku, tj. pri príprave vzorky. Skladujte a pracujte so vzorkami 
tak, aby sa obmedzila proteolýza. Ak je to možné, vyskúšajte 
čerstvé vzorky. 

 
 

Inkubačný čas pre protilátku je 
dlhší, ako je nevyhnutné. 

Skráťte inkubačný čas. 

 Príliš dlhá inkubačná doba 
s roztokom kolorimetrického 
substrátu. 

Skráťte časový interval farbenia. Vystavte membránu 
substrátovému pôsobeniu až po pozitívnu farebnú reakciu. 
Zastavte reakciu premytím membrány pred začiatkom 
vyvíjania reakčného pozadia. 

 Nepostačujúce premývanie. Zvýšte počet (intenzitu) premývacích krokov. 
 Kontaminujúce enzýmy prítomné 

vo vzorke. 
Testujte vzorku so substrátom samostatne ako kontrolu 
enzýmovej aktivity bielkovín vzorky. 
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