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Metody separace buněk 

 

 V biomedicínském výzkumu, ale i v terapii, je často potřeba vybrat a separovat 

určitý typ buněk ze směsné populace, např. z krve, ze vzorků tkáně nebo z buněčné 

kultury. K tomuto účelu slouží mnoho různých postupů založených na molekulárně 

biologických, ale i mikroskopických metodách. Izolované buňky pak mohou být dále 

využívány pro analýzy, kultivovány in vitro nebo použity pro transplantace. 

 

 Pro odlišení jednotlivých typů buněk potřebujeme znát specifický znak, který je 

charakterizuje, tzn. nějaké membránové nebo vnitrobuněčné struktury, které lze 

detekovat. Takovými strukturami mohou být např. membránové proteiny typu 

receptorů, iontových kanálů a přenašečů nebo specifické proteiny uvnitř buňky, jako 

např. transkripční faktory, specifické enzymy a jaderné receptory. Nicméně některé 

typy buněk je možné rozeznat i podle jejich morfologie. Způsob specifikace buněk 

pak rozhoduje i o výběru metody jejich izolace.  

 

 Ať použijeme jakoukoliv metodu, musíme nejprve zajistit, aby specifická 

struktura buňky byla rozpoznatelná. K rozlišení specifických molekul buněk se 

nejčastěji používají protilátky, které jsou nějakým způsobem značené. Mohou 

na svém konci nést např. navázaný fluorochrom. V tomto případě pro vlastní 

separaci použijeme postup založený na detekci fluorescence atd. 

 

 Při separaci buněk se snažíme o maximální výtěžek při maximální čistotě, tzn. 

získat co největší počet specifických buněk při co nejmenší kontaminaci ostatními 

buňkami. Tyto dva faktory stojí proti sobě. Některé metody separace buněk podporují 

spíše vysokou výtěžnost na úkor čistoty. Jiné pak umožňují získat úplně čistou 

populaci, ale za cenu větších ztrát.  
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Gradientová centrifugace  

 

 Poměrně nenáročnou metodou, která 

nevyžaduje značení specifických molekul buňky, 

ale využívá její morfologii, je gradientová 

centrifugace. Je to metoda založená na separaci 

buněk o rozdílné hustotě. Buňky se centrifugují 

v přítomnosti média, které ve zkumavce vytváří 

hustotní gradient. Takovýmto médiem může být 

např. Ficoll, Dextran, sérový albumin, Percoll, 

Metrizamid nebo Nycodenz (URL1). V hustotním 

gradientu se buňky při centrifugaci rozdělí do vrstev 

podle vlastní hustoty, která odpovídá hustotě 

okolního média (obr. 1 ) (Miura and Miura, 2011).  

  

 Gradientová centrifugace se nejčastěji 

používá pro izolaci různých typů leukocytů 

z periferní krve. V tomto případě se heparinizovaná 

krev navrství na separační gradient a následně 

centrifuguje (Chambers et al., 1983). Výhodou 

metody je její nízká cena a jednoduchost. 

           Obr. 1: Izolace buněk varlete pomocí 

            gradientové centrifugace (upraveno 

z (Miura and Miura, 2011))   

 

„IsoRaft array “ 

 

 „IsoRaft array“ poskytuje rychlý a finančně nenáročný způsob izolace buněk 

pro analýzu nebo tvorbu klonů.  Tato metoda se standardně provádí na polymerové 

mikrodestičce. V dolní části každé jamky je uvolnitelná báze. Pokud je buňka 

identifikována (vizuálními prostředky pomocí flourescence, tvaru, velikosti atd.), 

může být jamka uvolněna pomocí velmi jemné jehly (Obr. 2). Uvolněná část báze 

nesoucí buňku je magnetická, takže může být směrována pomocí magnetu k víčku 
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misky, které pak může být jednoduše otočeno a tím se vybraná buňka oddělí 

od zbytku populace. Systém se instaluje na inverzní mikroskop, takže není třeba 

kupovat žádné drahé vybavení (Wang et al., 2010), URL2). 

 

  

 A  B  C 

 

Obr. 2: Mikrodestička s odnimatelnými dny jamek (A). Vybrané buňky, které narostly 

v jamkách mikrodestičky (B) se spolu se dnem jamky vytlačí speciální jehlou ovládanou 

mikromanipulátorem (C) (Wang et al., 2010). 

 

 

„DEPArray“  

 

  „DEPArray“ je určená pro individuální identifikaci, manipulaci a separaci 

specifických buněk, které jsou ve velmi malém počtu jako např. fetální buňky 

v mateřské krvi (Borgatti et al., 2008). Třídění buněk je možné podle fluorescenčních 

parametrů v kombinaci s buněčnou morfologií. 

 

 Technologie DEPArray ™ je založena na schopnosti nerovnoměrného 

elektrického pole vyvíjet síly na neutrální, polarizovatelné částice, jako jsou buňky 

v suspenzi. Tento elektrokinetický princip, tzv. dielektroforéza (DEP), může být použit 

k zachycení buněk v "DEP kleci" (Obr. 3). Pokud se DEP klec pohybuje změnou 
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elektrického pole, zachycená buňka se pohybuje s ní. Silicon Biosystems kombinuje 

schopnost manipulovat jednotlivé buňky pomocí DEP technologie s vysokou kvalitou 

obrazu pro výběr buněk. Mikrofluidní čipový systém obsahuje řadu individuálně 

ovladatelných elektrod, každá s vestavěnými snímači, čímž umožňuje vytvoření 

dielektroforetických (DEP) klecí kolem buněk. Po zobrazení jsou jednotlivé buňky 

zájmu přesunuty na konkrétní místa na kazetě, např. pro studium interakce buňka-

buňka, nebo do záchytné komory pro izolaci. Tento automatizovaný systém 

umožňuje identifikovat a separovat konkrétní jednotlivé buňky zájmu ze složitých, 

heterogenních vzorků (URL3). 

 

 Automatizovaný systém využívá šestikanálový fluorescenční mikroskop 

a CCD kameru pro fotografování a identifikaci buněk, které jsou fluorescenčně 

značeny nebo se vyznačují žádanou morfologií. Systém DEPArray ™ dokáže 

analyzovat vzorky, které obsahují od jednoho do desítek tisíc buněk a je určen 

pro různé populace buněk v suspenzi. Tímto systémem je možné separovat živé 

i fixované buňky, malé objemy buněčných suspenzí jako vzorky odebrané aspirací 

jemnými jehlami a tkáňovou biopsií (URL3). 

   

 

 

Obr. 3: DEPArray - znázornění dielektroforetických (DEP) klecí kolem buněk (URL4) 
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Limitní ředění  

 

 Limitní ředění je metoda používaná pro získání monoklonální buněčné 

populace z původní polyklonální směsi buněk. Toho je dosaženo vytvořením řady 

ředění suspenzní buněčné kultury, abychom dosáhly takové koncentrace buněk, 

která umožní vysetí maximálně jedné buňky do jedné jamky kultivační desky. 

Po inkubaci můžeme zjistit počet kolonií generovaných oddělenými buňkami (URL5).  

 

 Pomocí analýzy limitního ředění můžeme určit počet buněk, které mají 

schopnost proliferovat a tvořit kolonie i bez kontaktu s ostatními buňkami. Vzniklé 

kolonie (klony) pak mohou být použity pro další kultivaci nebo další analýzy. 

 

 

Fluorescenčně-aktivované třídění buněk  

 

 Fluorescenčně-aktivované třídění buněk (FACS, fluorescence-activated cell 

sorting) je metoda založená na použítí průtokové cytometrie. Průtoková cytometrie 

slouží k identifikace různých buněčných typů uvnitř smíšené populace. Buněčná 

suspenze protéká fluidním systémem tak, že buňky prochází jedna za druhou 

konstantní rychlostí a přitom je každá jednotlivá buňka hodnocena podle různých 

parametrů, např. velikosti nebo granularity. Pokud buňka vykazuje autofluorescenci 

nebo má navázanou specifickou fluorescenčně značenou protilátku, může být 

přístrojem detekována intenzita její fluorescence. Je-li použito více různých protilátek 

je možné najednou analyzovat přítomnost několika antigenů v jedné buňce. Jakýkoliv 

znak či jejich kombinace měřitelná průtokovým cytometrem může sloužit jako 

separační kritérium. Sorter dokáže podle zadaných měřítek rozlišit skupiny buněk 

s různými optickými parametry a zvolená skupina buněk pak může být ihned 

izolována. Procházející kapka s požadovanou buňkou je elektrickým výbojem 

vychýlena ze své dráhy a nasměrována do sběrné zkumavky (obr. 4). (Davies, 2007)  

 

 V klinické praxi je nejčastějším materiálem k analýze krev, kostní dřeň, 

buněčné kultury a suspenze buněk připravené z tkání (např. lymfatické uzliny). 

Přestože je průtokový cytometr převážně využíván k analýze buněk, je možné jej 
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použít i k analýze jakékoli suspenze částic daleko menších než buňky, např. virů, 

chromozómů, fragmentů DNA atd. (URL6). Výhodou této metody je vysoká čistota, 

nevýhodou je náročnost na přístrojové vybavení a jeho vysoká pořizovací cena. 

 

. 

 

 

 

Obr. 4: FACS. Každé buňce je určen elektrický náboj a podle něj je pak tok vychýlen 

elektrodami vlevo nebo vpravo do zkumavek. Kapky, které neobsahují žádné buňky, jsou 

odesílány do odpadu. Počet buněk v každé zkumavce je znám a úroveň fluorescence je 

zaznamenán pro každou buňku (upraveno z URL7) 

 

 Pokud se marker, který odliší jednotlivé typy buněk nevyskytuje na jejich 

povrchu, ale uvnitř buňky, není možné značení pomocí protilátek, aniž bychom buňky 

současně neusmrtili. V tomto případě se často využívá genetické modifikace buněk, 
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které pak produkují tzv. fúzní proteiny, tedy proteiny vzniklé spojením dvou a více 

genů. Takto může být současně se specifickým markerem exprimován např. zelený 

fluorescenční protein (GFP, green fluorescent protein) (Dundr et al., 2002). Podle 

intenzity fluorescence pak můžeme pomocí FACS buňky zájmu izolovat. 

 

 

Laserová mikrodisekce 

 

 Pokud dokážeme odlišit jednotlivé typy buněk podle jejich morfologie, je 

možné využít tzv. laserové mikrodisekce. Tato metoda je založena 

na mikroskopickém rozlišení buněk a jejich separaci pomocí laseru. Laserový 

paprsek ořízne vybraný cílový objekt, který je poté vytlačen do víčka zkumavky 

pro následnou analýzu (Obr. 5) (Rabelo-Gonçalves et al., 2014).  

 

  

 

 

Obr. 5: Laserová mikrodisekce využívá mikroskop s vestavným laserem (a). Pomocí laseru 

je vybraný objekt oříznut a transportován do víčka zkumavky (b) (Rabelo-Gonçalves et al., 

2014). 
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 Touto metodou je možné izolovat oblasti tkání, samotné buňky nebo jejich 

segmenty jako jsou části membrán s povrchovými molekulami, buněčné organely 

a chromozomy. 

 

 Přístroj může také obsahovat doplňkové vybavení pro analýzu fluorescence, 

a tak je možné jej použít i pro separaci fluorescenčně značených buněk. 

 

 

Magnetická separace buněk 

 

 Magnetická separace je v biologických aplikacích využívána pro izolaci 

aktivních látek, specifických buněk, buněčných komponent nebo pro odstranění 

toxických látek (URL8). 

 

 Principem magnetické separace je vazba specifických sloučenin nebo buněk 

na magnetické nosiče a následného oddělení těchto komplexů od zbytku směsi. 

Po separaci je vzniklá vazba odstraněna a nosiče jsou odděleny od cílových struktur. 

Pro separaci v magnetickém poli je tedy potřeba magnetický separátor a dále nosič 

s imobilizovanými afinitními ligandy. Těmito ligandy bývají nejčastěji specifické 

protilátky (imunomagnetická separace) (URL8). 

 

 Separace buněk můžeme v zásadě provádět na základě pozitivní či negativní 

selekce. Pozitivní selekce využívá protilátky proti antigenům žádoucích buněk. Tímto 

způsobem můžeme získat čistou populaci buněk a potřebujeme méně reagencií. 

Nicméně navázaná protilátka může ovlivnit vlastnosti buněk či jejich další 

zpracování. Může buňky nějakým způsobem aktivovat, nebo může naopak blokovat 

nějaké důležité funkce, nebo může interferovat s následujícím značením. Negativní 

selekce používá protilátky proti nežádoucím buňkám, které se odstraní, čímž dojde 

k obohacení směsi o námi požadované buňky. Selektované buňky jsou nedotčené, 

ale čistota je menší. Navíc musíme znát specifické markery všech typů buněk 

ve směsi (URL8).  

 

 Při imunomagnetické separaci se jako magnetické nosiče často používají 

magnetické kuličky, které jsou potaženy protilátkou proti specifickému antigenu. 
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Při separaci se buňky naváží na povrch magnetických kuliček a poté jsou 

separovány. K manipulaci komplexů jsou potřebné magnetické separátory. Většinou 

se jedná o silné permanentní magnety na bázi kovů vzácných zemin (URL8). 

 

 Imunomagnetická selekce může být použita pro jakýkoliv typ buněk pokud 

známe jejich specifické povrchové antigeny. Jedinou limitací je dostupnost a specifita 

protilátky. Výhodami těchto metod je jednoduchost a rychlost (URL9). 

 

Mezi metody separace buněk pomocí magnetu patří: 

- Magneticky aktivované třídění buněk (magnetic-activated cell sorting, MACS) je 

separační technika založena na průchodu značených buněk magnetickým sloupcem 

(kolonou).  

- Systém poskytující separaci buněk bez kolonky, kdy je zkumavka značených buněk 

umístěna do magnetického stojánku (např. Dynabeads). Pozitivní vybrané buňky 

jsou vychytány na jednu stranu zkumavky, zatímco negativní zůstanou v kapalné 

suspenzi na dně a můžeme je odsát. 

 

Magneticky aktivované třídění buněk (MACS) 

 

 MACS bylo vyvinuto firmou Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany 

(Miltenyi et al., 1990). Tato metoda je založena na vazbě povrchových antigenů 

buněk ke specifickým protilátkám konjugovaným se supermagnetickými 

mikrokuličkami a následné separaci kuliček s navázanými buňkami za použití 

separační kolonky a magnetického separátoru (obr. 6).  

 

 Po vazbě buněk ke kuličkám je směs přenesena na separační kolonu 

umístěnou v magnetickém separátoru. Přes kolonku proteče pouze frakce 

neznačených buněk. Značené buňky zůstávají zachycené, a po krátkém promytí 

a vyjmutí kolonky ze separátoru mohou být eluovány z kolony. MACS mikrokuličky 

jsou velmi malé (50 nm), nemění strukturu, funkci nebo aktivitu buněk a není známo, 

že by znemožňovaly následné experimenty, a proto je není nutné odstranit 

z izolovaných buněk po ukončení separačního procesu (URL10). 
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 Přímé magnetické značení vyžaduje minimální počet promývacích kroků a tím 

minimalizuje ztráty buněk. Nepřímé magnetické značení je založené na dvou krocích. 

V prvním kroku jsou buňky označeny primární protilátkou namířenou proti markeru 

na povrchu buněk. Ve druhém kroku se buňky značí MACS mikrokuličkami, které se 

vážou buď na primární protilátku, nebo molekulu, která je konjugována na primární 

protilátku (URL10).  

 

 

 

 

Obr. 6: Negativní selekce buněk pomocí MACS. Magnetické kuličky jsou konjugovány 

s protilátkami proti antigenům jiných buněk než jsou buňky zájmu. Hledané buňky projdou 

kolonkou bez záchytu. (http://afcs.lbl.gov/reports/v1/BC0001/Isolation.htm) 
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Separace systémem Dynabeads® 

 

 Touto metodou se buňky separují na podobném principu jako u MACS. Také 

dochází k navázání buněk na magnetické kuličky a tyto komplexy se separují pomocí 

magnetu, nicméně kolonky zde nejsou zapotřebí a také jsou tu rozdíly 

ve vlastnostech mikrokuliček. 

 Kuličky Dynabeads ® jsou super-paramagnetické, což znamená, že mají 

magnetické vlastnosti pouze v magnetickém poli. Uniformita kuliček ve velikosti, 

tvaru a povrchu (obr. 7) zajišťuje optimální přístupnost buněk a umožňuje získat 

spolehlivější a reprodukovatelnější výsledky separace. Sférický tvar a chemicky 

definovaný povrch minimalizuje aglutinizaci a nespecifickou vazbu (URL11). 

 

 

Obr. 7: Uniformní kuličky Dynabeads (URL11). 

  

 Dynabeads se vyrábí v několika velikostech a s různými povrchovými 

úpravami pro použití v široké škále aplikací. Kuličky mohou na povrchu nést ligandy. 

Ligand může být protilátka, antigen nebo protein, DNA / RNA sondy, nebo jakékoliv 

jiné molekuly s afinitou k požadovanému cíli. Povrchová úprava kuliček ovlivňuje 

i jejich afinitu k vodě. Hydrofobní kuličky snadno interagují s hydrofobními částmi 

proteinu, zatímco hydrofilní kuličky se lépe hodí, když je potřeba interakce 

s hydrofilní části proteinu (URL11).  

  

 Různé velikosti kuliček se používají pro různé aplikace. Pro separaci bílkovin, 

nukleových kyselin a jiných makromolekul se používají kuličky velikosti 1 um nebo 

2,8 um. Větší 4,5 um Dynabeads ® jsou vhodné pro izolaci větší struktur jako jsou 
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organely nebo buňky. Díky své velikosti a vysokému obsahu železa jsou silně 

přitahovány k magnetu dokonce i u viskózních vzorků (URL11). 

 

 Pomocí této metody lze izolovat buňky z plné krve, kostní dřeně nebo 

ze vzorků tkáně. Kuličky Dynabeads jsou k dispozici s navázanými primárními 

protilátkami na jejich povrchu, např. s protilátkou proti CD34, CD31, CD45, CD15 

a některé další. Pomocí Dynabeads s navázanou protilátkou anti-PECAM-1 byly 

např. izolovány endotelové buňky z plicní tkáně 6 - 8 dní starých myší, které bylo 

možno dále kultivovat (Obr. 8) (Sobczak et al., 2010). 

 

 Pokud k izolaci potřebujeme použít jiný povrchový marker než je v nabídce, 

můžeme zvolit jinou strategii. Je možné nejdříve použít k vazbě na buňku klasickou 

neznačenou primární protilátku a k separaci pak kuličky, které mají na povrchu 

protilátku sekundární. Při použití biotinylovaných protilátek může být separace 

provedena pomocí kuliček se Streptavidinem (URL11). 

 

 

 

Obr. 8: Kuličky Dynabeads vázané na povrchu myších plícních endotelových buněk 

(Sobczak et al., 2010). 
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Postup izolace buněk pomocí systému Dynabeads®  

1. Vazba kuliček Dynabeads ® k cílovým buňkám. Tato interakce se opírá 

o specifickou afinitou k ligandu na povrchu kuliček ke strukturám na povrchu buněk 

(Obr. 9). 

2. Separace cílových buněk. Zkumavka se vloží do magnetického stojanu. Kuličky 

s navázanými buňkami reagují na magnetické pole, shromáždí se na straně 

zkumavky a zbylý vzorek s volnými buňkami může být odstraněn.  

3. Eluace, neboli uvolnění. Vazba mezi kuličkami a buňkami je zrušena pomocí 

speciálního pufru. Alternativně může být cílová struktura stále vázaná na kuličku 

a použita pro další analýzy (URL11). 

  

 Separace touto metodou je citlivá k buňkám, protože probíhá 

bez mechanického namáhání, tzn. bez odstřeďování, filtrace, srážení, nebo expozice 

železu.  

 

 

 

Obr. 9: Postup magnetické separace pomocí Dynabeads nesoucích sekundární protilátku 

(URL11) 

 

 Silné magnety potřebné pro separaci jsou umístěné ve stojanech 

na zkumavky. Po zasunutí zkumavky magnety rychle přitáhnou Dynabeads ® 

s navázanými cílovými strukturami k její stěně. Stojany jsou vyráběny pro různé 

velikosti zkumavek a jsou polohovatelné (Obr. 10). Jejich uspořádání zajišťuje 
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optimální pracovní pozici vzorků. Část stojanu s magnety lze oddělit od aplikační 

části, takže lze separace průběžně provádět na více vzorcích (URL11).  

 

 

        

 

Obr. 10: Magnetické stojany DynaMag pro různé velikosti zkumavek (URL11). 
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