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LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI 

Agaroosigeelielektroforeesi (AGE) on yksinkertainen ja tehokas menetelmä erikokoisten DNA-

jaksojen erottamiseen, tunnistamiseen ja puhdistamiseen. Eri valmistajien AGE-laitteiden geelit 

saattavat olla erikokoisia, joten valmistettaessa agaroosigeeliä pitää selvittää geelitarjottimen 

tilavuus. 

 

 

Tarvittavat materiaalit 

 Agaroosia 

 Elektroforeesipuskuri (10 x TBE tai 10 x TAE) 

 Näytepuskuri (=latauspuskuri): esim. 10 x Orange Dye tai 6 x Loading Dye 

 Etidiumbromidi, EtBr (1 mg/ml vedessä, säilytetään jääkaapissa valolta suojattuna). Voi myös 

käyttää esim. SYBR-väriä. 

 DNA-kokostandardi 

 AGE-laitteisto 

 Kuvantamislaite 

Agaroosigeelin valmistus  

 

1) Valmista elektroforeesipuskuria (1 x TAE tai TBE) riittävästi agaroosigeelin valamista ja 

ajoaltaan täyttämistä varten.  

 

2) Punnitse sopiva määrä agaroosia (tässä tehdään 1 % geeli) ja ripottele se sopivaan määrään 

elektroforeesipuskuria. Kiehauta varovasti mikroaaltouunissa. Varmista, että kaikki agaroosi 

liukenee. Liukenematon agaroosi näkyy läpikuultavina hiutaleina liuoksessa. Tarkista, että 

liuoksen tilavuus ei ole merkittävästi pienentynyt. Lisää kuumaa vettä tarvittaessa.  

 

 Esimerkkinä 60 ml geeli, jonka agaroosipitoisuus on 1 %. 1 ml oletetaan painavan 1 g. 

 1 x TBE 60 ml  

 agaroosi 0,6 g 

 

3) Jäähdytä liuos alle + 55 °C:een sekoituksessa (käsitesti) ja lisää EtBr:a (1 mg/ml) siten, että 

loppukonsentraatioksi tulee 0,5 µg/ml. Sekoita. Edellä mainitun esimerkin mukaisesti EtBr 

1 mg/ml  0,5 µg/ml = 30 µl 

 

Etidiumbromidi on karsinogeeni, joten käsittele sitä hanskat kädessä veto/laminaarikaapissa 
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4) Aseta tarjotin valumuottiin tai vanhemmissa malleissa sulje AGE-laitteen geelitarjottimen 

avonaiset päät esim. maalarinteipillä. Aseta näytekampa paikoilleen. Tarkista, että valumuotti on 

vaakasuorassa ja näytekampa on asennettu oikein (= ei kiinni pohjassa). 

 

5) Kaada alle +55 asteinen liuos geelitarjottimelle toiseen reunaan. Riko mahdolliset ilmakuplat 

esimerkiksi puhtaalla pipetinkärjellä. Anna geelin jähmettyä tasaisella alustalla 30 - 45 min 

huoneenlämmössä.  

Näytteen lataus ja ajo 

1) Kun geeli on jähmettynyt, nosta näytekampa varovasti pois geelistä ja nosta geelitarjotin pois 

valumuotista. Aseta tarjotin ajoaltaaseen ja täytä se elektroforeesipuskurilla (esim. 1 x TBE) 

siten, että puskurin pinta on hieman geelin yläpinnan yläpuolella. Varmista, että näytekoloihin ei 

jää ilmakuplia.  

 

2) Valmista DNA-kokostandardi esimerkiksi seuraavasti: pipetoi 5 µl LamdaDNA/EcoRI + HindIII 

-kokostandardia, 4 µl H2O ja 1µl 10 x Orange Dye -näytepuskuria eppendorf-putkeen. 

Kuumenna liuos 65 °C, 5 min ja jäähdytä jäillä 3 min. Voit myös käyttää valmiiksi värjättyä 

DNA-kokostandardia. 

 

Näytepuskurin sisältämä glyseroli tekee DNA-liuoksesta elektroforeesipuskuria painavampaa, 

jolloin varovasti pipetoitaessa DNA-liuos pysyy kaivon pohjassa. Näytepuskurin väri helpottaa 

geelin latausta ja ajon seurantaa.  

 

3) Standardin lisäksi geelille pipetoidaan halutut DNA-näytteet. Pipetoitava näytemäärä riippuu 

käytetyn kamman koosta ja geelin paksuudesta, yleensä 5-20 µl. Esimerkiksi näytteenä voidaan 

tutkia digestoitua pUC19-plasmidia. Laboratoriotyö 2 sisältää ohjeet digestion suorittamiseen.    

 

4) Lataa näytteet näytekoloihin. Tässä esimerkissä kokostandardia tulee 10 µl kuoppaan, näytteitä 

laitetaan näytekolon tilavuuden verran (yleensä 20µl). Yleensä jo 0,2 µg:n DNA-näytteen pitäisi 

näkyä geelillä. Näytteiden lataus onnistuu parhaiten mikropipetillä siten, että pipetin kärkiosa 

asetetaan aivan näytekolon yläreunaan ja näyte pipetoidaan varovasti koloon. Näytepuskurin 

ansiosta näyte valuu kolon pohjalle.  

 

Käänteispipetoinnilla näytekuoppaan ei pääse ilmaa ja näin vältytään näytteiden leviämiseltä. 
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5) Aseta kansi ajoaltaan päälle. Varmista, että virtajohtimet tulevat siten, että DNA kulkeutuu kohti 

positiivista elektrodia. Säädä jännite halutuksi (yleensä 1 - 10 V/geeli-cm). Yleensä käytetään 

noin 80 V jännitettä. Nopea ajo (=korkea jännite) aiheuttaa bändien taipumista. 

 

6) Aja näytteitä, kunnes näytepuskurin väririntama(t) on liikkunut geelin alaosaan. VARO ajamasta 

väririntamaa yli geelin. Ajon kesto riippuu olosuhteista (DNA-fragmenttien koko, 

agaroosipitoisuus, jännite) yleensä 1-2 h.  

DNA-vyöhykkeiden tarkastelu ja dokumentointi  

 

1) Lopeta ajo katkaisemalla virta ja poista kansi ajoaltaan päältä. Tarkastele geeliä 

kuvantamislaitteessa. EtBr vaatii UV-valon DNA-bändien havaitsemiseksi.   

 

2) Kuvaa ja analysoi geeli. Laske tulokset analysointiohjelmalla tai taulukkolaskentaohjelmalla. 

 

3) Jätemäärien pienentämiseksi geeli kannattaa kuivata vetokaapissa. HUOM: EtBr-geelit ja 

liuokset ovat ongelmajätettä. 

 

 

Esimerkkitulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C D E F A: Kokomarkkeri LamdaDNA/HindIII. (DNA:ta ylimäärin) 

B: pUC19 digestoitu XbaI:llä 

C: pUC19 digestoitu XbaI:llä (B ja C rinnakkaiset näytteet) 

D: pUC19 digestoitu AatII + XbaI 

E: pUC19 digestoitu AatII + XbaI (D ja E rinnakkaiset näytteet) 

F: Kokomarkkeri LamdaDNA/EcoRI + HindIII 

 

 B ja C kaivoissa ylempi bändi on linearisoitunutta pUC19- 
plasmidia  

 

 D ja E kaivoissa bändi 1 on linearisoitunut pUC19-plasmidi 
(2260 bp), josta puuttuu AatII ja XbaI restriktioalueiden välinen 
DNA-juoste, bändi 3 (478bp).  

 

 Kysymys kuuluu: mitä on kaivoissa B – E samalla tasolla 

oleva bändi (2)?  
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Työhön liittyviä kysymyksiä:  

 

1. Mitä eroa on agaroosilla ja agarilla? 

2. Miten agaroosin määrä vaikuttaa geelin ominaisuuksiin DNA:n erotuksessa? 

3. Selvitä mikä on sopiva agaroosipitoisuus ja kokostandardi, jos näytteen koko on 200 bp? 

4. Mikä on näytepuskurin ja kokostandardin merkitys AGE:ssa? 

5. Väririntama ei kulje geelissä. Missä voi olla vika? 

6. Näytteet ja standardit eivät pysy näytekoloissa. Miksi? 

7. Mi(t)kä ero(t) on etidiumbromi ja esim. SYBR-väriaineilla AGE:ssa? 

 

Liuosohje 

 

10 x TBE-puskuri 1000 ml 

 108 g Tris-Base  

 55 g boorihappoa  

 9,3 g Na2EDTA:a (tai 40 ml/l  0,5 M Na2EDTA pH 8,0) 

 Säilytys RT 
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Kokostandardiesimerkki 

Lähde: http://www.fermentas.com/templates/files/tiny_mce/coa_pdf/coa_sm0191.pdf 

 
 

 


