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Elektroforéza nukleových kyselin



Elektroforéza
Patří mezi nejpoužívanější separační techniky při izolaci a analýze 
nukleových kyselin (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



Elektroforéza

Gel - složitá síť polymerních molekul s póry – „síto“, kterým molekuly 
putují

- velikost pórů lze ovlivnit složením a koncentrací polymeru

Obecně je vhodné použít látku, která za vhodných podmínek 
samovolně geluje (polymeruje) a má různou porozitu v závislosti na 
koncentraci v gelu

Nejčastěji používané látky/gely:
- agaróza (optimální velikost separovaných molekul 100 – 50 000 bp)
- polyakrylamid (optimální velikost separovaných molekul 10 – 1000 
bp)





Agarózové gelyVelikost efektivně separovaných molekul závisí na 
koncentraci agarózy v gelu:

Koncentrace 
agarózy

Rozsah dělení ds 
DNA

0,3 % 5 – 60 kb

0,6 % 1 – 20 kb 

0,7 % 0,8 – 10 kb 

0,9 % 0,5 – 7 kb

1,2 % 0,4 – 4 kb 

1,5 % 0,2 – 3 kb 

2,0 % 0,1 – 2 kb

Výhody: snadná příprava, relativní odolnost k manipulaci (v závislosti na koncentraci), agaróza 
není toxická

Některé levnější komerčně dostupné agarózy nejsou dostatečně čisté – kontaminace dalšími 
látkami (soli, proteiny) – mohou ovlivnit rychlost migrace, ale hlavně použitelnost pro 
následné analýzy - vyplatí se pořídit dražší, ale kvalitnější

Speciální typy agaróz: - nízký bod tání (LMT) – např. pro preparativní (izolační) účely, umožní 
enzymové úpravy separované NK, nutná opatrná manipulace

- s vysokou rozlišovací schopností – pro analýzu malých fragmentů     (10 
– 500 bp) - náhrada polyakrylamidu; nutná vysoká koncentrace (4-10 procent)



Příprava agarózového gelu
1) Navážení agarózy a smíchání s elektroforetickým pufrem – množství dle cílové koncentrace 

gelu; agarózu vždy rozpouštíme v tomtéž pufru, který pak slouží jako prostředí pro přenos 
elektrického proudu

2) Rozvaření roztoku např. v mikrovlnné troubě – agaróza se  při 85-95 °C rozpustí, vznikne 
homogenní roztok

3) Zchlazení tekutého gelu na vhodnou teplotu (příliš horký – rozklad detekčních barviv, příliš 
studený – začne polymerovat/tuhnout, při nalévání bude tvořit bubliny, struktura gelu 
nebude homogenní, vzorky nebudou migrovat rovnoměrně); vhodných zhruba 60 °C

4) Přidání detekčního barviva
5) Nalití do tvořítka s vloženým hřebínkem – vytvoření jamek, do kterých se pak nanášejí 

vzorky
6) Po ztuhnutí gelu přemístění do 

elektroforetické vany, odstranění 
hřebínku, nanesení vzorků, vlastní 
elektroforéza

Agarózová elektroforéza obvykle
v horizontálním uspořádání.



Polyakrylamidové gely - PAGE

• směs akrylamidu a N‘,N‘-metylenbisakrylamidu

• Neurotoxin! Mutagen!

• Polymerace katalyzována TEMED 
(tetramethylethylendiamin)

• N‘,N‘-metylenbisakrylamid křížově spojuje lineární 
polymerní vlákna polyakrylamidu – síťová struktura

• Velikost separovatelných fragmentů opět závislá na 
koncentraci (cca 3,5 – 20 %)





Polyakrylamidové gely - PAGE
Výhody: lepší separace krátkých fragmentů; zřetelné oddělení i u fragmentů s 
malým rozdílem v délce (i několik bp)

Nevýhody: obtížná příprava, obtížná manipulace (gely tenké, velmi křehké), 
toxicita!!

Obvykle ve vertikálním uspořádání – gel naléváme mezi dvě skla, oddělená 
tzv. spacery (jejich tloušťka určuje tloušťku gelu), pak vložíme hřeben



Faktory ovlivňující elektroforetickou mobilitu

1) Velikost molekuly
• Efekt molekulárního síta – větší molekuly migrují pomaleji v důsledku 

zbržďování třením
• Molekuly lineární DNA se pohybují rychlostí nepřímo úměrnou logaritmu 

jejich velikosti: v = 1/log Mr

2) Koncentrace gelu
• Čím vyšší koncentrace, tím hustší gel a pomalejší pohyb molekul (větší 

tření)
• Vyšší koncentrace – lepší rozdělení, ale analýza trvá déle
• Nižší koncentrace – analýza rychlejší, ale obtížnější manipulace, neumožní 

tak dobře rozdělit molekuly podobné velikosti; vhodné např. pro 
zviditelnění, zda ve vzorku DNA je, zda se podařila PCR…

3) Konformace DNA
Kružnicová DNA migruje pomaleji než lineární DNA téže velikosti



Faktory ovlivňující elektroforetickou mobilitu

4) Aplikované napětí (V/cm)
• Při nízkém napětí (do cca 100 V) je rychlost migrace lineární DNA přímo 

úměrná vloženému napětí
• Při příliš vysokém napětí – zahřívání gelu v důsledku elektrického odporu!

- nerovnoměrná migrace fragmentů
- poškození DNA
- v extrémním případě až rozpuštění gelu

• U běžných elektroforetických pufrů se doporučuje cca 5-10 V/cm délky gelu, 
čím delší fragmenty, tím nižší napětí

5) Přítomnost interkalačních barviv užívaných k detekci NK
Např. EtBr (ethidiumbromid) snižuje mobilitu asi o 15 procent (vlastně se jakoby 

uměle DNA prodlužuje)

6) Složení elektroforetických pufrů – iontová síla roztoku; čím víc iontů, tím 

větší elektrický proud a rychlejší migrace



Elektroforetické pufry
• prostředí, ve kterém elektroforéza probíhá
• obvykle roztok solí, který vyplňuje tzv. elektroforetickou vanu – gel jím zaléváme, 
musí být zcela ponořen
• je vodivý – umožňuje tok elektronů mezi elektrodami – průchod elektrického 
proudu
• udržují stálé pH
• požadavky – snadná příprava, levný, netoxický

Nejčastěji používané pufry:
• TBE (Tris/Borate/EDTA) – roztok Tris (tris(hydroxymethyl)aminometan)), kyseliny 
borité a EDTA; nejpoužívanější

• TAE (Tris/Acetate/EDTA) – kyselina boritá nahrazena octovou; nižší iontová 
síla/pufrovací kapacita, ale lineární DNA se v něm pohybuje rychleji; vhodnější, 
pokud následují návazné analýzy (borát inhibuje řadu enzymů, je třeba DNA velmi 
dobře přečistit)

• SB (Sodium/Borate) – roztok NaOH a kyseliny borité - umožňuje použít vyšší 
napětí (5-35 V/cm) díky nižší konduktivitě – rychlejší průběh analýzy, ostřejší 
proužky

• LB (Lithium/Borate) – podobný, dražší



1) Barvení interkalačními barvivy
- vmezeřují se mezi sousední páry bazí, vytvářejí s NK komplex, který po 

osvětlení UV zářením fluoreskuje
- intenzita fluorescence je proporcionální k množství DNA
- typicky při agarózové elektroforéze

Jak? - barvivo se obvykle přidává přímo do gelu, molekuly NK jej na sebe při 
průchodu  gelem „nachytávají“

- možno i barvením v lázni, koupeme gel v roztoku, který barvivo obsahuje
- třetí možnost - barvivo se přidává do vzorku - snížení fluorescence pozadí/gelu

Příklady:

EtBr – ethidiumbromid
• fenantridinové barvivo, váže se s četností cca 1 molekula na 4-5 bp DNA (RNA)
• mutagen, karcinogen!
• fluoreskuje i volný (pozadí), po vazbě na DNA 20-30x vyšší fluorescence
• citlivost cca 1-5 ng DNA, 5 ng RNA
• polyakrylamid jeho fluorescenci zháší

Detekce separovaných molekul





Detekce separovaných molekul

• V poslední době celá řada komerčně dostupných alternativ, které jsou 
mnohem méně toxické/mutagenní, o málo dražší (např. SYBR, GoldView, 
GelRed, Midori Green…)

• obvykle vysoká afinita k NK – až 100x citlivější než EtBr (detekují i řádově 
pg NK)

• výrazně vyšší poměr fluorescence po vazbě na NK (až 1000x)
• (celá řada dalších se specifickým využitím – akridin oranž, propidium jodid, 

DAPI…)

2) Barvení stříbrem (AgNO3)
• Mírně vyšší citlivost než EtBr
• Vhodnější pro polyakrylamidové gely
• Barvení v lázni: 

• fixace (metanol, ledová kyselina octová, glycerol, formaldehyd…)
• vlastní barvení (dusičnan stříbrný)
• zastavení (ledová kyselina octová)
• promytí v destilované vodě





Detekce separovaných molekul

3) Značení DNA radioaktivními izotopy
- např. připojení  32P označených dNTP na konce fragmentů DNA
- jen na vysoce přečištěné sekvence
- polohy proužků na gelu detekovány autoradiograficky – ozáření filmu
- intenzita záření není závislá na délce fragmentu
- citlivější, ale drahé, dnes málo používané

4) Hybridizace se značenou sondou
- komplementární sekvence DNA, nesoucí např. fluorescenční značku, která se 
váže na DNA v gelu; pak detekce fluorescence
- pracné, pro speciální aplikace

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 atd.



vzorky vzorky

M

M – velikostní standard



Izolace DNA z gelu
Po elektroforéze lze DNA z gelu snadno izolovat pro další využití (proč: 

např. chci-li pracovat jen s molekulami určité velikosti, rozdělím je 
elektroforeticky a pracuji jen s určitou frakcí)

a) dnes nejpoužívanější komerční kity; tepelné rozpuštění gelu, 

zachycení DNA na silikátové kolonce, následné vymytí vhodným 
rozpouštědlem (jako při izolaci z tkání/buněk)

b) pomocí enzymu agarázy – bloček s fragmentem se vyřízne, agaráza rozloží 
gel – ztekucení, DNA vysrážíme z roztoku

c) elektroeluční metody – po vyříznutí se bloček přenese do dialyzační 
membrány, vlivem el. proudu DNA vyputuje, nalepí se na membránu; 
bloček se odstraní, DNA se z membrány uvolní do pufru

d) vymražování – gel se při -70 °C zbortí, centrifugací jej odstraníme, v 
supernatantu (tekutině) zůstane DNA



Gely pro sekvenování

• Automatické sekvenování je v podstatě elektroforetická separace 
směsi jednořetězcových polynukleotidových řetězců o délce 
desítek až stovek nukleotidů

• separace obvykle na denaturujících polyakrylamidových gelech 
v kapiláře

• podmínky elektroforézy musí být takové, aby se během separace 
zabránilo vytváření lokálních dvouřetězcových struktur

-> gely s vysokou koncentrací denaturujících látek (např. močoviny)
-> vysoké napětí – zahřátí gelu na 50-70 °C

• Kombinace těchto dvou faktorů zaručuje úplnou denaturaci 
jednořetězců a jejich efektivní separaci podle délky



Modifikace elektroforézy - PFGE

PFGE – pulse field gel electrophoresis – pulzní gelová elektroforéza

• Varianta agarózové elektroforézy, při které se po určité době periodicky mění 
polarita (orientace) elektrického pole

• Při konvenční elfo se DNA pohybuje od katody k anodě přímočaře, plynule, 
rychlost pohybu úměrná velikosti, použitelná jen do cca 50 kb, větší molekuly se 
pohybují v podstatě stejně rychle

• PFGE umožní efektivní separaci i větších molekul, pokud směr EP měníme 
pravidelně, velmi účinná separace i velkých molekul (až 10 Mb)

• Princip: při změně směru EP dojde k reorientaci molekuly – uvedení do stavu, kdy 
je schopna dalšího pohybu. Čím je molekula menší, tim rychleji se reorientuje 
(kratší reorientační čas) – výsledný přímočarý pohyb je rychlejší

• Důležité parametry: napětí, teplota, typ a koncentrace agarózy, typ pufru, pulzní 
čas (čas, po který je aktivováno každé ze střídajících se elektrických polí)

• Využití: genomová profilace bakterií, identifikace a separace plazmidů, 
chromozomů kvasinek aj.



© http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/method/PFGE_animated.gif 



Modifikace elektroforézy - PFGE

Příprava vzorku:
1. molekuly DNA pro PFGE nelze izolovat běžnými metodami 

(fenol:chloroform, adsorpce na kolonky) – jsou příliš velké, 
poškodily by se

2. nutný speciální postup – kultivace buněk do stanovené hustoty, 
jejich smíchání s low-melting agarose (agaróza s nízkým bodem 
tání)

3. suspenze se přenese do formičky – vzniknou agarózové bločky
4. v bločcích lyze buněk a odstranění proteinů (proteináza)
5. odmytí a inhibice proteinázy
6. (restrikční štěpení)
7. nanesení ošetřených agarózových bločků na gel

• doba elektroforézy řádově hodiny (např. 14 – 16 hodin)



Modifikace elektroforézy - PFGE

• používané hmotnostní standardy – podle toho, jak velké molekuly z 
jakých organismů analyzujeme – např. konkatemery plazmidů či 
fágů, chromozomy kvasinek, Neurospor (houba) či Dictyostelium
(Mycetozoa)

• naše laboratoř: genom Salmonella sérotyp Braenderup (H9812) 
štěpený restrikčním enzymem XbaI – používán jako „univerzální“ 
standard pro profilaci genomů bakterií čeledi Enterobacteriaceae –
srovnatelnost výsledků mezi laboratořemi

• výstup – např. tzv. DNA profil bakterií (spektrum fragmentů 
získaných štěpením genomové DNA) nebo informace o počtu a 
velikosti různých plazmidů v bakterii

• praktický význam – např. zjištění původu kontaminace při 
potravinových epidemiích - srovnání DNA profilu bakterií získaných z 
pacientů a z podezřelých potravin



S      1      2       3       4       S      5       6       7      8       9     10    11     12     S

S – standard, 1-4, 5-6, 9-11 identické kmeny (stejný DNA profil)



Modifikované techniky využívající elektroforézy

SSCP – single strand conformation polymorphism
• dsDNA je před nanesením na gel denaturována, rozdělena na 

jednořetězcové molekuly (ssDNA), např. zahřátím

• mobilita ssDNA je dána nejen její délkou (velikostí), ale také její 
konformací (sekundární strukturou), ta se mění v závislosti na 
primární struktuře -> tj. DNA odlišné sekvence bude mít jinou 
konformaci a bude se pohybovat jinou rychlostí

-> teoreticky i změna v jediném nukleotidu může způsobit změnu 
konformace a změnu pohyblivosti – „proužek“ DNA uvidíme v jiném místě 
na gelu

-> nepřímá metoda detekce mutací např. v konkrétním genu, zjištění, 
že k mutaci došlo (vs. např. sekvenování – přímé stanovení (změny) 
sekvence)

• obvykle se provádí v nedenaturačním polyakrylamidovém gelu



křehký gel

přehřátí
proužky mají „uši“

dvojice proužků v každé dráze –
oddělené jednořetězce původně
dvouřetězcového fragmentu DNA

SSCP na PA gelu, barvení stříbrem



Modifikované techniky využívající elektroforézy

DGGE – denaturing gradient gel electrophoresis
- dsDNA je nanesena na speciální gel (obvykle PA), který obsahuje lineárně rostoucí 

gradient koncentrace denaturačního činidla (např. močovina, formamid)
- toto činidlo je schopno denaturovat dsDNA na ssDNA; dojde ke změně 

pohyblivosti
- v závislosti na své konkrétní sekvenci disociují jednotlivé fragmenty DNA na 

ssDNA při různé koncentraci denaturantu –> v různém místě gelu
- záměna jednoho páru bazí může změnit to, při jaké koncentraci denaturantu 

dojde k disociaci -> změnit výslednou polohu příslušného fragmentu na gelu
- tj. ze změny polohy fragmentu mohu usoudit na změnu sekvence -> mutaci             

-> opět nepřímá metoda detekce mutací

- Uspořádání buď kolmé (gradient denaturantu je kolmý na směr elektroforézy) 
nebo paralelní (gradient denaturantu souběžný se směrem elektroforézy)
• Kolmé uspořádání – zjištění rozmezí koncentrace denaturantu, ve kterých se 

mobilita fragmentů liší
• Paralelní uspořádání – rutinní analýza většího počtu vzorků v užším rozmezí



http://www.bio-rad.com/en-cz/applications-technologies/mutational-analysis



Modifikované techniky využívající elektroforézy

TGGE – temperature gradient gel electrophoresis
- Metoda velmi obdobná, jen místo gradientu koncentrace denaturačního činidla se 

používá teplotní gradient; v závislosti na své sekvenci disociují fragmenty DNA při 
různé teplotě (viz annealingová teplota primerů při PCR – stejný princip)

EMSA – retardační analýza, gelová zpomalovací analýza
- Studium interakcí mezi NK a proteiny, zda se určité proteiny na NK vážou nebo 

nikoliv
- Pokud se protein váže na DNA, její pohyblivost se sníží ve srovnání s DNA bez 

navázaného proteinu

Elektroforéza proteinů
- Na rozdíl od NK proteiny nemají jednotný záporný náboj, ale jejich celkový náboj 

se liší podle toho, z jakých AK jsou složeny (některé AK udělují kladný, některé 
záporný náboj)

- Chceme-li tedy dělit proteiny podle velikosti, musíme jim ten jednotný náboj 
nejdříve udělit -> přídavek určitých nabitých látek, např. SDS (dodecylsulfát sodný)



Izoelektrická fokusace



Dvourozměrná elektroforéza proteinů

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


