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2.2.31.	 ЕЛЕКТРОФОРЕЗ

1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

Під дією електричного поля заряджені частинки, 
розчинені або дисперговані в розчині електроліту, 
мігрують у напрямку до електрода протилежної по-
лярності. У гель-електрофорезі рух частинок спо-
вільнюється внаслідок взаємодій з оточуючою ма-
трицею гелю, що діє як молекулярне сито. Зустрічні 
взаємодії електричної сили і молекулярного сита 
призводять до диференціації швидкостей міграції 
частинок в залежності від їхніх розмірів, форм і 
зарядів. У ході електрофорезу через розходження 
фізико-хімічних властивостей різні макромолекули 
суміші мігрують з різною швидкістю, у такий спосіб 
поділяючись на дискретні фракції. Електрофоретич-
не розділення може бути проведене у системах без 
нерухомих фаз (наприклад, вільне розділення роз-
чину в капілярному електрофорезі) і в стабілізова-
них середовищах, таких як тонкошарові пластинки, 
плівки або гелі. 

2. ВІЛЬНИЙ АБО З РУХЛИВОЮ МЕЖЕЮ 
ЕЛЕКТРОФОРЕЗ

Цей метод зазвичай використовується для визна-
чення електрофоретичної рухливості, експеримен-
тальної характеристики речовин, безпосередньо ви-
мірюваної і відтворюваної. Цей метод переважно 
застосовується для речовин з високою відносною 
молекулярною масою, що мають слабку дифузійну 
здатність. Межі спочатку визначаються фізичними 
методами, наприклад рефрактометрією або кондук-
тометрією. Під дією заданого електричного поля 
протягом точно виміряного часу визначають нові 
межі та їхнє відносне положення. Умови випробу-
вання підбирають так, щоб можливо було визначати 
стільки меж, скільки компонентів присутньо у ви-
пробовуваному зразку.

3. ЗОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ФАЗИ НОСІЯ 

У цьому методі лише невеликі зразки випробовува-
ної речовини можуть бути використані. 

Природа носія, наприклад папір, агар-гель, целю-
лози ацетат, крохмаль, агароза, метакриламід, змі-
шаний гель, обумовлює ряд додаткових факторів, 
модифікуючих рухливість:

a) внаслідок наявності каналів у фазі носія уявна 
відстань, яку проходить речовина, є меншою за 
реально пройдену відстань;

b) деякі фази носія електрично не нейтральні. 
Оскільки носій є нерухомою фазою, це іноді може 
призводити до збільшення електроендосмотично-
го потоку;

c) будь-яке нагрівання внаслідок ефекту Джоуля мо-
же викликати деяке випаровування рідини з фази 
носія, що, внаслідок капілярності, призводить до 
руху розчину в напрямку від країв до центру. Іон-
на сила у такий спосіб має тенденцію поступово 
зростати. 

Отже, швидкість міграції залежить від чотирьох 
голов них факторів: рухливості зарядженої частинки, 
потоку електроендосмосу, потоку випаровування, 
а також сили (напруги) поля. Тому необхідно про-
водити випробування у строго визначених експери-
ментальних умовах і, по можливості, використову-
вати стандартні зразки.

Прилад для електрофорезу включає таке:
— джерело постійного струму, напруга якого може 

контролюватися і, бажано, стабілізуватися;
— електрофоретичну камеру. Зазвичай прямокут-

ний відсік зі скла або твердої пластмаси, що має 
два окремі резервуари — анодний і катодний, які 
містять розчин електроліту. У кожний резервуар 
занурюється електрод, наприклад платиновий або 
графітовий. Вони приєднуються відповідною ізо-
льованою схемою до відповідного виходу джерела 
живлення, щоб сформувати анод і катод. Рівень 
рідини у двох резервуарах підтримується рівним 
для запобігання сифонуванню. 

 Електрофоретична камера обладнана повітроне-
проникною кришкою, що підтримує атмосферу 
насиченої вологості протягом випробування і 
зменшує випаровування розчинника. При знят-
ті кришки струм має вимикатися запобіжником. 
Якщо електрорушійна сила, вимірювана по смузі, 
перевищує 10 Вт, бажано охолодити носій. 

— пристрій установки носія:
 Електрофорез у смужках. Смужки носія, поперед-

ньо змоченого електродним розчином, занурю-
ють у кожний кінець електродного резервуара, 
закріплюють і фіксують відповідним тримачем 
для запобігання дифузії електроліту. Такими три-
мачами можуть бути горизонтальна рамка, обер-
нений V-подібний тримач або однорідна поверх-
ня з точками контакту через підхожі інтервали. 

 Гель-електрофорез. Пристрій, по суті, складаєть-
ся зі скляної пластинки (наприклад, предметне 
скло), на усю поверхню якої нанесений міц-
но приліплений шар гелю однакової товщини. 
З'єднання гелю з електрод ним розчином здій-
снюється різними способами в залежності від 
типу використовуваного приладу. Треба вжити 
застережних заходів для запобігання конденсації 
вологи або висушуванню твердого шару. 

— вимірювальний пристрій або засіб детектування.

Методика. Розчин електроліту поміщають в елек т-
род ні резервуари. Відповідним чином імпрегнова-
ний носій з електролітним розчином поміщають у 
камеру за зазначених для використовуваного при-
ладу умов. Встановлюють лінію старту і наносять 
зразок. Подають електричний струм протягом за-
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значеного часу. Після відключення струму носій ви-
ймають з камери, висушують і проявляють. 

4. ЕЛЕКТРОФОРЕЗ У ТРУБКАХ 
З ПОЛІАКРИЛАМІДНИМ ГЕЛЕМ 

При електрофорезі в трубках з поліакриламідним ге-
лем нерухомою  фазою є гель, приготований із сумі-
ші акриламіду і N,N′-метиленбісакриламіду. Трубки 
з гелем готують з використанням трубок завдовжки 
7.5 см і внутрішнім діаметром 0.5 см. Усі трубки 
заповнюють одним розчином.

Прилад. Складається з двох резервуарів для буфер-
ного розчину, виготовлених з підхожого матеріалу, 
наприклад полі(метил метакрилату), і встановлених 
вертикально один над одним. Кожний резервуар 
обладнаний платиновим електродом. Електроди 
приєднані до джерела струму, що дозволяє проводи-
ти випробування або при постійному струмі, або при 
постійній напрузі. В основі верхнього резервуара є 
ряд тримачів, рівновіддалених від електрода. 

Методика. Зазвичай розчини дегазують до початку 
полімеризації і гелі використовують відразу після 
приготування. Гелеву суміш готують, як зазначе-
но, і заливають у відповідні скляні трубки, які за-
купорені знизу. Трубки заповнюють до однакового 
рівня,  близько 1 см від верхнього краю, уникаючи 
попадань бульбашок повітря в них. На суміш гелю 
нашаровують шар води Р, щоб виключити попадан-
ня повітря, і залишають для полімеризації. Геле-
утворення зазвичай відбувається протягом близько 
30 хв і завершується, коли з'являється чіткий поділ 
поверхонь гелю і водного шару. Водний шар вида-
ляють. Нижній резервуар наповнюють зазначеним 
буферним розчином. Трубки розкупорюють і вста-
новлюють в тримачі верхнього резервуара так, щоб 
дно трубок було занурене в буферний розчин ниж-
нього резервуара. Трубки обережно наповнюють 
зазначеним буферним розчином. Готують випро-
бовувані розчини і розчини порівняння, що містять 
зазначений маркерний барвник, і ущільнюють їх за 
допомогою розчинення в них, наприклад, сахаро-
зи Р. Приготовані зразки нашаровують на поверхню 
гелю, використовуючи для кожного зразка окрему 
трубку. Верхній резервуар наповнюють тим самим 
буферним розчином, електроди підключають до 
джерела струму і запускають процес електрофоре-
зу за зазначених умов: температури, постійних на-
пруги або струму. Джерело струму вимикають, коли 
маркерний барвник майже переходить у нижній ре-
зервуар. Кожну трубку відразу виймають з приладу 
і витягають гель. Локалізують положення смуг на 
електрофореграмі, як зазначено. 

5. ЕЛЕКТРОФОРЕЗ З НАТРІЮ 
ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТОМ У 
ПОЛІАКРИЛАМІДНОМУ ГЕЛІ (ДСН-ПАГ) 

5-1. ДСН-ПАГ-ЕЛЕКТРОФОРЕЗ З ОДНОРІДНОЮ 
КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ГЕЛЮ

Галузь	застосування. Електрофорез у поліакриламід-
ному гелі застосовується для якісного аналізу білків 
у біологічних препаратах, контролю їхньої чистоти 
і кількісних визначень. 

Мета. Аналітичний гель-електрофорез — метод, 
що дозволяє ідентифікувати й оцінити гомоген-
ність білків у лікарських засобах. Метод зазвичай 
використовується для визначення молекулярних 
мас білкових субодиниць і субодиничного складу 
очищених білків. 

Готові до використання гелі та реактиви є комер-
ційно доступними та можуть бути використані за-
мість описаних у даній статті за умови, що при їх 
використанні одержуються еквівалентні результати 
та виконуються вимоги розділу «Валідація випро-
бування», наведеного нижче.

5-1-1. Властивості	поліакриламідних	гелів

Ситові властивості поліакриламідних гелів обумов-
лені тривимірною мережею ланцюгів і пор гелю, 
що утворюються при поперечному зшиванні сусід-
ніх поліакриламідних ланцюгів біфункціональним 
бісакриламідом. Процес полімеризації зазвичай 
каталізується вільно-радикалгенеруючою системою, 
що складається з амонію персульфату та N,N,N′,N′-
тетраметилетилендіаміну (ТЕМЕД).

При збільшенні концентрації акриламіду в гелі 
зменшується ефективний розмір пор. Ефективний 
розмір пор гелю визначається робочими ситовими 
властивостями, тобто тим опором, що докладається 
при міграції макромолекул. Існують допустимі межі 
концентрації акриламіду, яка може бути застосована. 
При високих концентраціях акриламіду гелі частіше 
ламаються і є важкими в обробці. Із зменшенням 
розміру пор зменшується швидкість міграції білка 
крізь гель. Регулюючи розмір пор гелю, змінюючи 
концентрацію акриламіду, можна оптимізувати умо-
ви поділу випробовуваного білкового продукту. От-
же, даний гель характеризується вмістом та масовим 
співвідношенням акриламіду і бісакриламіду. 

Крім складу гелю, важливим компонентом електро-
форетичної рухливості є стан білка. У разі визначен-
ня білків електрофоретична рухливість залежить від 
значення pК заряджених груп і розміру молекули. 
На це впливають тип, концентрація і pН буфера, 
температура, сила електричного поля, а також при-
рода матеріалу носія.

5-1-2. Денатуруючий	електрофорез	у	поліакриамідному	
гелі
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Даний метод наданий як приклад і є придатним 
для аналізу мономерних поліпептидів з молекуляр-
ною масою від 14000 до 100000 дальтон. Дані межі 
маси можуть бути розширені шляхом використан-
ня різних прийомів (наприклад, використанням 
градієнтних гелів, особливої буферної системи). 
Використання гелів трицин-ДСН із трицином як 
гальмуючим іоном в робочому буферному розчині 
для електрофорезу (замість гліцину, як у методі, що 
розглядається далі) дозволяє розділяти дуже малень-
кі білки та пептиди із молекулярною масою від 10000 
до 15000 дальтон.

Денатуруючий електрофорез в поліакриламідно-
му гелі із використанням системи гліцин-ДСН  
є найбільш поширеним методом електрофорезу, 
що використовується для оцінки якості білкових 
лікарських засобів і наведений далі як приклад. За-
звичай аналітичний електрофорез білків проводять 
у поліакриламідних гелях в умовах, що забезпечують 
ди соціацію білків на окремі поліпептидні субоди-
ниці і мінімізують їхню агрегацію. Найчастіше до 
нанесення на гель білки піддають дисоціації, нагрі-
ваючи їх з сильним аніонним детергентом — ДСН. 
Денатуровані поліпептиди зв'язуються з ДСН, пе-
ретворюючись на негативно заряджені частинки з 
постійним відношенням маси до заряду, незалежно 
від типу білка. Оскільки кількість зв'язаного ДСН 
майже завжди пропорційна молекулярній масі 
полі пептиду і не залежить від його послідовності, 
ДСН-поліпептидні комплекси мігрують у поліак-
риламідному гелі зі швидкістю, що залежить від роз-
міру поліпептиду.

Електрофоретична рухливість одержаних детергент-
поліпептидних комплексів знаходиться в такому 
самому функціональному взаємозв'язку з їх моле-
куляними масами. Міграція ДСН-комплексів про-
гнозовано відбувається в напрямку до анода: комп-
лекси з низькими молекулярними масами рухаються 
швидше за високомолекулярні. Отже, молекуляр-
на маса білка може бути оцінена по його віднос-
ній рухливості в каліброваній ДСН-ПАГ-системі, 
інтенсивність одиничної смуги відносно інших 
небажаних смуг в даному гелі може бути мірою 
чистоти.

Модифікації поліпептидного ланцюга, наприклад, 
N- або O-зв'язаним глікозилуванням можуть зміни-
ти уявну молекулярну масу білка, оскільки ДСН не 
зв'язується з карбогідратним компонентом так, як з 
поліпептидним. У цьому разі постійне відношення 
заряду до молекулярної маси не зберігається. 

Залежно від міри глікозилування та інших пост-
трансляційних модифікацій уявна молекулярна 
маса білків може бути несправжнім відображенням 
маси поліпептидного ланцюга.

Відновні	умови. Склад і тривимірна структура білків 
часто підтримуються присутністю дисульфідних 
зв'язків. Метою ДСН-ПАГ-випробування у віднов-
них умовах є руйнування структури білка віднов-

ленням дисульфідних зв'язків. Повна денатурація 
і дисоціація білків обробкою 2-меркаптоетанолом 
(2-МЕ) або дитіотреітолом (ДТТ) призводить до 
розгортання поліпептидного ланцюга і подальшо-
го комплексоутворення з ДСН. За цих умов мо-
лекулярна маса поліпептидних субодиниць може 
бути розрахована через лінійну регресію або, більш 
точно, через нелінійну регресію за допомогою під-
хожих стандартів молекулярних мас.

Невідновні	умови. Для ряду випробувань повна ди-
соціація білка на субодиничні пептиди не бажана. 
За відсутності відновних агентів, таких як 2-МЕ або 
ДТТ, дисульфідні ковалентні зв'язки залишаються 
недоторканими, зберігаючи олі гомерну форму біл-
ка. Олігомерні ДСН-білкові ком плекси мігрують 
повільніше, ніж їхні ДСН-поліпептидні субодиниці. 
Крім того, невідновні білки не можуть бути цілком 
насичені ДСН і, отже, не можуть зв'язувати детер-
гент з постійним співвідношенням мас. Також 
внутрішньо-ланцюгові дисульфідні зв’язки утриму-
ють молекулярну форму зазвичай таким чином, щоб 
зменшити стоксівські радіуси молекули, у зв’язку з 
чим зменшується уявна молекулярна маса Мr. Це 
робить молекулярно-масове визначення цих моле-
кул за допомогою ДСН-ПАГ непрямим  порівняно 
з аналізом цілком денатурованих поліпептидів, тому 
що для коректного порівняння необхідна наявність 
стандартів, що мають подібну з випробовуваним не-
відомим білком конфігурацію. 

5-1-3. Властивості	електрофорезу	в	гелі	з	переривчастою	
буферною	системою

Найбільш поширений електорофоретичний метод 
дослідження складних білкових сумішей включає 
використання переривчастої буферної системи, що 
складається з двох окремих суміжних гелів: розріз-
нюючого або розділяючого (нижнього) гелю і кон-
центруючого (верхнього) гелю. Два гелі відрізня-
ються пористістю, pН та іонною силою. Крім того, 
використовують різні за рухливістю іони в гелі й 
електродних буферах. Буферна переривчастість при-
зводить до концентрації зразків з великим об'ємом 
у концентруючому гелі і до поліпшення ступеня їх 
розділення. При проходженні струму через випро-
бовуваний розчин падає напруга, що вносить білки 
в концентруючий гель. Іони гліцинату з електрод-
ного буфера рухаються за білками у концентруючий 
гель. Швидко утворюється область рухомої межі з 
високорухомими іонами хлориду попереду і віднос-
но повільними іонами гліцинату позаду. Утворю-
ється локалізований високовольтний градієнт між 
фронтами лідируючих і хвостових іонів, примушу-
ючи ДСН-білкові комплекси формувати тонкі зони 
(смуги) і мігрувати між фазами хлориду і гліцинату. 
У широких межах, незалежно від висоти нанесеного 
зразка, усі ДСН-білки конденсуються в дуже вузьку 
область і входять до розділюючого гелю у вигляді 
чітко визначуваної, тонкої зони з високою густиною 
білка. Крупнопористий концентруючий гель не за-
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тримує міграцію більшості білків і, в основ ному, 
служить антиконвекторним середовищем. На по-
верхні між концентруючим та розділяючим гелями 
білки зустрічаються із різким зростанням ефекту 
гальмування внаслідок обмежувального розміру пор 
розділяючого гелю та переривчастості буфера, яка 
також робить внесок у фокусування білків. Од-
ночасно рух білків у розділяючому гелі продовжує 
сповільнюватися внаслідок ситових властивостей 
матриксу. Іони гліцинату доганяють білки, що потім 
пересуваються у просторі з постійним рН, утворе-
ним трис(гідроксиметил)амінометаном і гліцином. 
Молекулярно-ситові властивості фази призводять 
до поділу ДСН-поліпептидних комплексів за їхніми 
молекулярними масами.

5-1-4. Приготування	 вертикальних	 преривчасто-
буферних	ДСН-поліакриламідних	гелів.

У цьому розділі описано приготування гелів із ви-
користанням спеціального обладнання. Дана мето-
дика не стосується готових гелів. При використанні 
готових гелів або іншого комерційно доступного 
обладнання слід дотримуватися інструкцій вироб-
ника.

Рекомендується використовувати очищені комер-
ційні реактиви у вигляді розчинів. В іншому випадку 
та якщо чистота реактиву не є задовільною, прово-
дять попередню обробку. Наприклад, розчин, який 
має недостатню для вимог фільтрації чистоту, має 
бути деіонізований за допомогою змішаної аніон-
катіон обмінної смоли для видалення акрилової 
кислоти та інших заряджених продуктів розкладу. 
При зберіганні відповідно до рекомендацій розчини 
акриламіду-бісакриламіду та твердий натрію пер-
сульфат є стабільними протягом довгого часу.

Складання	касети,	що	формує	гель. Дві скляні пластин-
ки (наприклад, розміром 10 см х 8 см), політетра-
фторетиленовий гребінець, дві прокладки і гумові 
силіконові трубки (наприклад, діаметром 0.6 мм та 
завдовжки 35 см) миють із м’яким детергентом і 
ретельно споліскують водою, потім безводним 
етанолом та сушать пластинки при кімнатній 
температурі. Прокладки і трубки змащують неси-
ліконовим мастилом. Прокладки укладають вздовж 
двох коротких сторін скляних пластинок на відстані 
2 мм від їхніх країв і 2 мм від довгої сторони, що від-
повідає дну гелю. Використовуючи одну прокладку 
як основу, починають укладати трубку. Обережно 
просовують трубку до низу прокладки і протягують 
вздовж довгої сторони скляної пластинки. При-
тримуючи трубку уздовж довгої сторони пластинки 
одним пальцем, укладають трубку по короткій сто-
роні скляної пластинки, використовуючи проклад-
ку як спрямовуючу. Накривають іншою скляною 
пластинкою, щільно притискуючи касету руками. 
Встановлюють два затискачі на кожні дві короткі 
сторони касети. Обережно встановлюють чотири 
затискачі на довгу сторону касети гелю, формуючи 

дно касети. Слід впевнитися, що трубка проходить 
вздовж краю скляної пластинки і ніде не видавлена 
при розміщенні затискачів. Касета готова до зали-
вання гелю. 

Приготування	гелю. У випадку переривчастого бу-
ферного ДСН-поліакриламідного гелю рекомен-
дується залити розділяючий гель, дочекатися його 
полімеризації і потім залити концентруючий гель, 
оскільки гелі відрізняються вмістом акриламіду-
бісакриламіду, буфером і pН. 

Приготування розділяючого гелю. У конічній колбі 
готують підхожий об'єм розчину з необхідною кон-
центрацією акриламіду для формування розділяю-
чого гелю, використовуючи значення, наведені у 
Табл. 2.2.31.-1. Компоненти змішують у зазначеній 
послідовності. Якщо необхідно, перед додаванням 
розчину амонію персульфату і ТЕМЕД розчин філь-
трують під вакуумом крізь ацетатцелюлозну мемб-
рану (діаметр пор — 0.45 мкм); розчин витримують 
під вакуумом, збовтуючи фільтраційний пристрій 
до припинення утворення в розчині бульбашок. 
Додають відповідні кількості амонію персульфату 
розчину і ТЕМЕД, як зазначено в Табл. 2.2.31.-1, 
збовтують і відразу заливають у щілину між двома 
скляними пластинками касети. Залишають достатнє 
місце для концентруючого гелю (до довжини зубця 
гребеня додають 1 см). Використовуючи загострену 
скляну піпетку, обережно нашаровують насичений 
водою розчин ізобутанолу. Гель витримують у вер-
тикальному положенні при кімнатній температурі 
до полімеризації.

Приготування концентруючого гелю. Після завер-
шення полімеризації (близько 30 хв) зливають ізо-
бутанол і промивають верхню поверхню гелю кілька 
разів водою для видалення нанесеного ізобутанолу 
та будь-яких неполімеризованих залишків акрил-
аміду. Видаляють якомога більше рідини з поверхні 
гелю і потім залишки води промокають кінчиком 
паперового рушника.

У конічній колбі готують відповідний об'єм кон-
центруючого гелю з необхідною концентрацією 
акриламіду, використовуючи значення, наведені у 
Табл. 2.2.31.-2. Компоненти змішують у зазначеній 
послідовності. Якщо необхідно, перед додаванням 
амонію персульфату розчину і ТЕМЕД розчин філь-
трують під вакуумом крізь ацетатцелюлозну мемб-
рану (діаметр пор — 0.45 мкм); розчин витримують 
під вакуумом, збовтуючи фільтраційний пристрій 
до припинення утворення в розчині бульбашок. До-
дають відповідну кількість амонію персульфату роз-
чину і ТЕМЕД, як зазначено в Табл. 2.2.31.-2, збов-
тують (струшують обертальними рухами) і відразу 
заливають у щілину між двома скляними пластин-
ками касети прямо на поверхню полімеризованого 
розділяючого гелю. У розчин концентруючого гелю 
відразу вкладають чистий політетрафторетиленовий 
гребінець, уникаючи появи повітряних бульбашок. 
Додають ще розчин концентруючого гелю до повно-
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Таблиця 2.2.31.-1 
Приготування розділяючого гелю

Компоненти	розчину Об'єми	компонента	(мл)	на	1	касету	гелю	місткістю

5	мл 10	мл 15	мл 20	мл 25	мл 30	мл 40	мл 50	мл

6	%	акриламід

Вода Р 2.6 5.3 7.9 10.6 13.2 15.9 21.2 26.5

Акриламіду розчин(1) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0

1.5 М Трис (рН 8.8)(2) 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5

Розчин 100 г/л ДСН(3) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

Розчин 100 г/л АПС(4) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

ТЕМЕД(5) 0.004 0.008 0.012 0.016 0.02 0.024 0.032 0.04

8	%	акриламід

Вода Р 2.3 4.6 6.9 9.3 11.5 13.9 18.5 23.2

Акриламіду розчин(1) 1.3 2.7 4.0 5.3 6.7 8.0 10.7 13.3

1.5 М Трис (рН 8.8)(2) 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5

Розчин 100 г/л ДСН(3) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

Розчин 100 г/л АПС(4) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

ТЕМЕД(5) 0.003 0.006 0.009 0.012 0.015 0.018 0.024 0.03

10	%	акриламід

Вода Р 1.9 4.0 5.9 7.9 9.9 11.9 15.9 19.8

Акриламіду розчин(1) 1.7 3.3 5.0 6.7 8.3 10.0 13.3 16.7

1.5 М Трис (рН 8.8)(2) 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5

Розчин 100 г/л ДСН(3) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

Розчин 100 г/л АПС(4) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

ТЕМЕД(5) 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.016 0.02

12	%	акриламід

Вода Р 1.6 3.3 4.9 6.6 8.2 9.9 13.2 16.5

Акриламіду розчин(1) 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 16.0 20.0

1.5 М Трис (рН 8.8)(2) 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5

Розчин 100 г/л ДСН(3) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

Розчин 100 г/л АПС(4) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

ТЕМЕД(5) 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.016 0.02

14	%	акриламід

Вода Р 1.4 2.7 3.9 5.3 6.6 8.0 10.6 13.8

Акриламіду розчин(1) 2.3 4.6 7.0 9.3 11.6 13.9 18.6 23.2

1.5 М Трис (рН 8.8)(2) 1.2 2.5 3.6 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5

Розчин 100 г/л ДСН(3) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

Розчин 100 г/л АПС(4) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

ТЕМЕД(5) 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.016 0.02

15	%	акриламід

Вода Р 1.1 2.3 3.4 4.6 5.7 6.9 9.2 11.5

Акриламіду розчин(1) 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 20.0 25.0

1.5 М Трис (рН 8.8)(2) 1.3 2.5 3.8 5.0 6.3 7.5 10.0 12.5

Розчин 100 г/л ДСН(3) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

Розчин 100 г/л АПС(4) 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5

ТЕМЕД(5) 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.016 0.02

(1) Акриламіду розчин: акриламіду-бісакриламіду (29:1) 30 % розчин Р.
(2) 1.5 М Трис (рН 8.8): 1.5 М трис-гідрохлориду буферний розчин рН 8.8 Р.
(3) Розчин 100 г/л ДСН: розчин 100 г/л натрію додецилсульфату Р.
(4) Розчин 100 г/л АПС: розчин 100 г/л амонію персульфату Р. Амонію персульфат доставляє вільні радикали, що при-

скорюють полімеризацію акриламіду і бісакриламіду. Оскільки розчин амонію персульфату швидко розкладається, 
свіжий розчин слід готувати щодня. 

(5) ТЕМЕД : тетраметилетилендіамін Р.
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го заповнення простору гребінця. Гель витримують 
у вертикальному положенні при кімнатній темпера-
турі до полімеризації.

Приготування	зразків. Якщо в монографії не зазна-
чено інше, зразки можуть бути приготовані таким 
чином.

Приготування зразків (невідновні умови). Змішують 
рівні об’єми суміші, яка містить воду Р плюс випро-
бовуваний препарат або препарат порівняння, та 
ДСН-ПАГ буферного розчину для зразків концентро-
ваного Р.

Приготування зразків (відновні умови). Змішують рів-
ні об’єми суміші, яка містить воду Р плюс випробо-
вуваний препарат або препарат порівняння, та ДСН-
ПАГ буферного розчину для зразків концентрованого 
(відновні умови) Р, який містить 2-МЕ (або ДТТ) як 
відновлюючий агент.

Концентрація, зазначена в монографії, може бути змі-
нена залежно від білка та методу забарвлювання.

Обробка зразка: витримують протягом 5 хв на кип-
лячій водяній бані або у нагрівальному блоці при 
температурі 100 °С, потім охолоджують. Температу-
ра та час нагрівання, зазначені в монографії, можуть 
бути змінені, зважаючи на можливість розщеплення 
білка при тепловій обробці.

Cкладання	електрофоретичного	приладу	та	проведення	
електрофоретичного	розділення. Після завершення по-
лімеризації (близько 30 хв) обережно видаляють по-
літетрафторетиленовий гребінець. Відразу споліску-
ють комірки водою або ДСН-ПАГ  буферним робочим 
розчином Р для видалення залишків неполімеризо-
ваного акриламіду. Якщо необхідно, поправляють 
зубець концентруючого гелю тупою гіподермічною 
голкою, надітою на шприц. Видаляють затискачі 
з однієї короткої сторони, обережно висмикують 
трубку та встановлюють затискачі назад. Аналогічно 
діють з другої короткої сторони. Потім видаляють 
трубку з дна гелю. Поміщають гель у електрофоре-

тичний прилад. Верхній і нижній резервуари напо-
внюють буферами для електрофорезу. Видаляють усі 
бульбашки, що утворюються на дні гелю між двома 
скляними пластинами. Це найкраще робиться за 
допомогою тупої голки, надітої на шприц. Не слід 
проводити попередній електрофорез до нанесення 
зразків, тому що це призведе до порушення перерив-
частості буферної системи. Перед нанесенням зраз-
ків обережно споліскують кожну комірку ДСН-ПАГ 
буферним робочим розчином Р. Готують випробовува-
ні розчини і розчини порівняння в рекомендовано-
му буфері для зразків і обробляють, як зазначено в 
монографії. Наносять відповідну кількість кожного 
розчину в комірки концентруючого гелю.

Починають електрофорез в умовах, зазначених в ін-
струкції до приладу. Виробники ДСН-ПАГ-приладів 
можуть постачати гелі різних розмірів і товщини. 
Для одержання оптимального розділення треба 
підбирати час проведення електрофорезу, а також 
силу струму/напруги згідно з описом виробника 
приладів. Слід упевнитися, що забарвлений фронт 
пересувається у напрямку розділяючого гелю. Коли 
барвник доходить нижнього кінця гелю, електро-
форез зупиняють. Касету гелю витягають з приладу і 
обережно відокремлюють скляні пластинки. Ви-
тягають прокладки, відрізають і викидають концен-
труючий гель і відразу проводять забарвлення.

5-2. ДСН-ПАГ-ГЕЛІ ІЗ ГРАДІЄНТОМ КОНЦЕН-
ТРАЦІЇ

Градієнтні гелі (розділяючі гелі) готують із збіль-
шенням концентрації акриламіду зверху униз. 
Приготування градієнтних гелів потребує градієнт-
формуючого обладнання. Готові до споживання 
градієнтні гелі є комерційно доступними та супро-
воджуються протоколами із спеціальними рекомен-
даціями.

Градієнтні гелі дають деякі переваги: так, певні біл-
ки, які мігрують спільно у гелях із фіксованою кон-
центрацією, можуть бути розділені в градієнтному 

Таблиця 2.2.31.-2
Приготування концентруючого гелю

Компоненти	розчину	 Об'єми	компонента	(мл)	на	1	касету	гелю	місткістю

1	мл 2	мл 3	мл 4	мл 5	мл 6	мл 8	мл 10	мл

Вода Р 0.68 1.4 2.1 2.7 3.4 4.1 5.5 6.8
Акриламіду розчин(1) 0.17 0.33 0.5 0.67 0.83 1.0 1.3 1.7
1.0 М Трис (рН 6.8)(2) 0.13 0.25 0.38 0.5 0.63 0.75 1.0 1.25
Розчин 100 г/л ДСН(3) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1
Розчин 100 г/л АПС(4) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1
ТЕМЕД(5) 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.01

(1) Акриламіду розчин: акриламіду-бісакриламіду (29:1) 30 % розчин Р.
(2) 1.0 М трис (рН 6.8): 1 М трис-гідрохлориду буферний розчин рН 8.8 Р.
(3) Розчин 100 г/л ДСН: розчин 100 г/л натрію додецилсульфату Р.
(4) Розчин 100 г/л АПС: розчин 100 г/л амонію персульфату Р. Амонію персульфат доставляє вільні радикали, що 

прискорюють полімеризацію акриламіду і бісакриламіду. Оскільки розчин амонію персульфату швидко розкла-
дається, свіжий розчин слід готувати щодня.

(5) ТЕМЕД: тетраметилетилендіамін Р.
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гелі. Під час електрофорезу білки мігрують, поки 
розмір пор не перешкоджає подальшому процесу, 
що призводить до ефекту накопичення та формуван-
ня більш тонких зон. Як показано у Табл. 2.2.31.-3, 
градієнтні гелі також дозволяють розділяти білки у 
більш широкому діапазоні молекулярних мас по-
рівняно із гелем із однією фіксованою концентра-
цією.

Таблиця 2.2.31.-3

Акриламід	(%) Білковий	діапазон	(кДа)

5–15 20–250
5–20 10–200

10–20 10–150
8–20 8–150

Таблиця пропонує приблизні значення лінійного 
градієнта концентрацій акриламіду та відповідні їм  
діапазони молекулярних мас. Слід зазначити, що 
інші форми градієнта (наприклад, вогнута) можуть 
бути приготовані для особливих застосувань.

Градієнтні гелі також можуть бути застосова-
ні для визначення молекулярної маси та білкової 
чистоти.

5-3. ДЕТЕКТУВАННЯ БІЛКІВ У ГЕЛЯХ 

Найбільш широко застосовуються методи забарв-
лення білків у гелях барвником кумасі та сріблом, 
більш детальний опис даних методів наданий нижче. 
Декілька інших комерційних барвників, методів де-
тектування та комерційних комплектів є доступни-
ми. Наприклад, для детектування флуоресцентних 
барвників використовують флуориметричні візуа-
лізатори, що часто забезпечує лінійність відгуку у 
широкому діапазоні концентрації білків — до кіль-
кох порядків величини залежно від білка.

Забарвлювання кумасі має рівень детектування 
приблизно від 1 мкг до 10 мкг білка в смузі. За-
барвлювання сріблом — найбільш чутливий метод 
забарвлювання білків у гелях, при цьому можуть 
детектуватися смуги, що містять від 10 нг до 100 нг 
білка. Дані значення є робасними в умовах запро-
понованих гелів; в літературі зустрічаються дані по 
чутливості, що на один або два порядки краща.

Забарлювання кумасі дає більш лінійні відгуки, ніж 
забарвлювання сріблом, проте відгук та діапазон за-
лежать від білка та часу розвитку системи. Якщо час 
забарвлювання обирають суб’єктивно, наприклад 
забарвлення припиняють, коли воно оцінене як 
задовільне, це може погіршувати відтворюваність 
одержаних результатів як при забарвлюванні кумасі, 
так і сріблом. Використання динамічних діапазонів 
білків порівняння є дуже важливим, оскільки це доз-
воляє оцінити внутрішньоекспериментальну чутли-
вість та лінійність. Усі стадії забарвлювання гелю 
проводять у рукавичках при кімнатній температу-
рі, обережно струшуючи (наприклад, на платформі 

орбітального шейкера), використовуючи підхожий 
посуд.

Забарвлювання	кумасі.	Гель занурюють у великий над-
лишок кумасі забарвлювального розчину Р, витриму-
ють протягом не менше 1 год. Потім зливають роз-
чин для забарвлювання.

Гель знебарвлюють великим надлишком знебарвлю-
вального розчину Р. Знебарвлювальний розчин міня-
ють кілька разів до чіткого прояву білкових смуг на 
прозорому тлі. Чим ретельніше знебарвлюють гель, 
тим менша кількість білка може бути знайдена цим 
методом. Знебарвлювання можна прискорити, по-
містивши кілька грамів аніонообмінної смоли або 
маленьку губку у знебарвлювальний розчин Р.

ПРИМІТКА: кислотно-спиртові розчини, що вико-
ристовуються в зазначених методиках, не повністю 
фіксують білки в гелі. Це може призвести до втрати 
деяких низькомолекулярних білків у процесі забарвлю-
вання і знебарвлювання тонких гелів. Стійка фіксація 
забезпечується витримуванням гелю в суміші три-
хлороцтова кислота Р – метанол Р – вода Р (1:4:5) 
протягом 1 год перед зануренням гелю в кумасі забарв-
лювальний розчин Р.

Забарвлювання	сріблом.	Гель занурюють у великий 
надлишок фіксуючого розчину Р і витримують про-
тягом 1 год. Фіксуючий розчин зливають, гель за-
ливають свіжим фіксуючим розчином і витримують 
протягом не менше 1 год або, якщо можливо, за-
лишають на ніч. Фіксуючий розчин зливають і про-
мивають гель великим надлишком води Р протягом 
1 год. Потім гель витримують у розчині 1 % (об/об) 
глутарового альдегіду Р протягом 15 хв, двічі проми-
вають великим надлишком води Р щоразу протягом 
15 хв, занурюють у свіжоприготований срібла нітра-
ту реактив Р і витримують протягом 15 хв у темному 
місці. Потім тричі промивають великим надлиш-
ком води Р щоразу протягом 5 хв. Гель витримують 
у проявника розчині Р близько 1 хв до достатнього 
забарвлення. Проявлення припиняють, інкубуючи 
гель у блокувальному розчині Р протягом 15 хв. Спо-
ліскують гель водою Р.

5-4. РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Гелі фотографують або сканують, поки вони ще 
вологі або після підхожої процедури висушування. 
На теперішній час комерційно доступні скануючі 
системи із програмним забезпеченням для обробки 
даних. Ці системи негайно фотографують та аналі-
зують вологий гель.

У залежності від використаного методу забарвлю-
вання гелі обробляють дещо по-різному. Забарвлені 
кумасі гелі після стадії знебарвлювання витримують 
у розчині 100 г/л гліцерину Р протягом не менше 2 год 
(можливе інкубування на ніч). При забарвлюванні 
сріблом на кінцевій стадії споліскування витриму-
ють гель у розчині 20 г/л гліцерину Р протягом 5 хв.
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Висушування забарвлених ДСН-поліакриламідних 
гелів є одним із методів, використовуваних для дов-
готермінового документування. При висушуванні 
між целюлозними плівками даний метод часто при-
зводить до утворення тріщин на гелі.

Два листи пористої целюлозної плівки занурюють 
у воду Р і витримують протягом від 5 хв до 10 хв. 
Один з листів поміщають на рамку висушування, 
обережно кладуть на нього гель, видаляють пові-
тряні бульбашки і нашаровують кілька мілілітрів 
води Р навколо країв гелю, накривають другим лис-
том, видаляють бульбашки повітря і завершують 
складання рамки висушування. Рамку поміщають 
у сушарку або залишають при кімнатній температурі 
до висушування.

5-5. ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МАСИ

Молекулярну масу білків визначають, порівню-
ючи їхню рухливість з кількома маркерними біл-
ками з відомими молекулярними масами. Суміші 
предзабарвлених та незабарвлених білків з точно 
відомими молекулярними масами, що змішані для 
рівномірного забарвлення, є комерційно доступ-
ними й використовуються для калібрування гелів.
Вони доступні в різних інтервалах молекулярних 
мас. Концентровані вихідні розчини білків з відо-
мою молекулярною масою розводять відповідним 
буферним розчином для зразків і наносять на той 
самий гель, що і випробовуваний білок.

Відразу після проведення електрофорезу познача-
ють положення фронту барвника бромфенолового 
синього, фіксуючи таким чином електрофоретич-
ний іонний фронт. Це можна зробити нанесенням 
насічки на краї гелю або введенням голки, змоченої 
індигокарміном на фронті барвника. Після забарв-
лювання вимірюють відстані міграції кожної білко-
вої смуги (маркерів і невідомих) від краю розділяю-
чого гелю. Відстань міграції кожного білка ділять на 
відстань, що пройшов супровідний барвник. Нор-
малізовані відстані міграції називаються відносними 
рухливостями білків (відносно до фронту барвника) 
і позначаються RF. Будують криву залежності лога-
рифма відносних молекулярних мас (М.м.) білкових 
стандартів від значень RF. Невідомі молекулярні 
маси можуть бути оцінені методом лінійної регресії 
(або більш точно — нелінійної регресії) або інтерпо-
ляцією кривої залежності logМ.м. від RF, якщо зна-
чення, одержані для невідомих зразків, знаходяться 
у наближено лінійній ділянці графіка.

5-6. ВАЛІДАЦІЯ ВИПРОБУВАННЯ

Результати випробування не є прийнятними, якщо 
цільовий діапазон розділення не був підтверджений 
шляхом розподілу маркерів із відповідними молеку-
лярними масами, наприклад, уздовж 80 % довжини 
гелю. Розділення, одержане для очікуваних білків, 
має виявляти лінійну залежність між логарифмом 

молекулярних мас та значенням RF. Якщо графік має 
сигмоїдальну форму, для розрахунків використову-
ють дані тільки із лінійної ділянки кривої. Додаткові 
валідаційні вимоги щодо випробовуваного зразку 
можуть бути зазначені в окремій монографії. 

Чутливість системи також має бути валідованою. Її 
придатність може бути підтверджена шляхом про-
ведення паралельного із випробовуваним зразком 
випробування білка порівняння із концентрацією, 
що відповідає бажаній межі.

5-7. КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІШОК

ДСН-ПАГ часто використовують у граничних ви-
пробування на домішки. Якщо вміст домішки роз-
раховують методом нормалізації відносно основної 
смуги, використовуючи інтегруючий денситометр 
або аналіз зображень, лінійність відгуку має бути 
валідована. Слід зазначити, що лінійний діапазон 
може варіювати залежно від методу детектування 
та природи білка, як вже сказано у вступі до розді-
лу 5-3, однак він може бути оцінений в межах кож-
ного пробігу при використанні одного або більше 
конт рольних зразків, які мають відповідний діапа-
зон концентрації білка.

Якщо граничний вміст домішки зазначений в моно-
графії, розчин порівняння, що відповідає зазначе-
ному рівню домішки, готують розведенням випро-
бовуваного розчину. Наприклад, якщо граничний 
вміст домішки становить 5 %, розчин порівняння 
готують розведенням випробовуваного розчину у 
співвідношенні 1:20. На електрофореграмі випробо-
вуваного розчину жодна домішка (жодна смуга, крім 
основної) не має бути більш інтенсивною за основну 
смугу на електрофореграмі розчину порівняння.

Для валідованих умов вміст домішок може визна-
чатися методом внутрішньої нормалізації відносно 
основної смуги з використанням інтегруючого ден-
ситометра або аналізу зображень.


