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GEELISUODATUS 
TAUSTAA 

Kromatografiassa erilaisia aineita ja niiden yhdistelmiä voidaan eristää, puhdistaa ja mää-
rittää. Sitä on eri tyyppejä ja erottelu voi perustua mm. molekyylien kokoon, poolisuuteen, 
varaukseen tai liukoisuuteen. Kromatografiassa on liikkuva faasi (usein neste tai kaasu), 
joka kuljettaa tutkittavia aineita, ja kiinteä faasi, jonka avulla aineet erotellaan. Erilaisia 
kromatografian lajeja ovat mm. paperi-, ohutlevy-, ioni-, käänteisfaasi-, affiniteetti- ja ko-
koerottelukromatografia. 

Geelisuodatuksen eli kokoerottelukromatografian avulla on mahdollista erotella erilaisia 
aineita niiden molekyylikoon mukaisesti. Se perustuu kiinteässä faasissa olevaan huokoi-
seen aineeseen, jossa on pieniä reikiä, joiden läpi molekyylit voivat kulkeutua. Pienikokoi-
set molekyylit pääsevät kulkeutumaan kiinteän faasin huokosten sisään, ja niiden kulku 
hidastuu. Suurikokoiset molekyylit kulkevat nopeammin, sillä ne eivät kulkeudu huokosten 
sisään.  

Geelisuodatus tehdään usein erottelupylväissä ja tutkittavat aineet huuhdellaan pylväästä 
pois liikkuvan faasin avulla. Pylväästä huuhtoutuvat pois ensimmäisenä ne aineet, joiden 
molekyylit ovat suurikokoisimpia. Pienikokoisimmat molekyylit huuhtoutuvat pylväästä vii-
meisenä.  

 

Kuva 1. Geelisuodatuksen periaate. (Takometer / Wikimedia Commons) 
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Työssä tutkitaan kahta erilaista värillistä ainetta, joiden kulkeutumista erottelupylväässä on 
helppo seurata (hemoglobiini = tummanpunainen, B12-vitamiini = vaaleanpunainen). Gee-
lisuodatuksessa ne erottuvat koon mukaan ja ne voidaan kerätä helposti erilleen muista 
tutkittavista aineista. Työssä on tehtävänä tutkia näiden kolmen aineen molekyylien koko-
järjestys. 

Hemoglobiini on rautaa sisältävä, neljästä alayksiköstä koostuva proteiini, joka kuljettaa 
happea punasoluissa. Hemoglobiinissa oleva rauta saa aikaan sille tyypillisen punaisen / 
ruskeanpunaisen värin.  

B12-vitamiini eli kobalamiini on kofaktori, jolla on tärkeä tehtävä esimerkiksi monien metyy-
litransferaasientsyymien toiminnan kannalta. B12-vitamiinia tarvitaan esimerkiksi solujen 
jakautumiseen ja sen puutos voi aiheuttaa anemiaa, lihasheikkoutta ja muistihäiriöitä. B12-
vitamiini on väriltään vaaleanpunainen. 

 

TYÖTURVALLISUUS 

- Käytä suojatakkia ja –hansikkaita koko työn ajan. 

 

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ 

- Mikä biologinen merkitys on hemoglobiinilla ja B12-vitamiinilla? 
- Kumpi aine kulkee geelisuodatuksessa nopeammin: proteiini, jonka moolimassa on 

10 000 g/mol vai 100 000 g/mol? 
- Mihin geelisuodatusta voidaan käyttää? 

 

TARVIKKEET 

- Bio-Radin reagenssisarja: Biotechnology Explorer™: Size Exclusion Chromato-
graphy, jossa 

o proteiiniseos (hemoglobiini & B12-vitamiini) 
o geelisuodatuspylväät 
o pylväspuskuri (0,1 M NaCl) 
o pylvään tulppa 

- Pasteur-pipettejä 
- Mikropipettejä ja kärkiä 
- Koeputkia ja koeputkitelineitä 
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TYÖOHJE 

Työohje perustuu osittain Bio-Radin reagenssisarjaan ”Biotechnology Explorer™: Size 
Exclusion Chromatography”. 

1. Ota 17 koeputkea. Kirjoita yhteen tussilla ”puskuri”, yhteen ”jäte” ja 15 muuhun nu-
merot yhdestä viiteentoista. 

2. Siirrä n. 4,5 ml pylväspuskuria ”puskuri”-koeputkeen. 
3. Taita pylvään kärki irti poista sen korkki. Kerää valuva neste ”jäte”-koeputkeen. 
4. Kun nesteen tippuminen on loppunut, siirrä pylväs koeputkeen 1. 
5. Lisää 15 µl tutkittavaa näytettä pylvään päälle. Varo koskemasta pylväässä olevaa 

geeliä. 
6. Lisää 250 µl pylväspuskuria varovaisesti pylvääseen (mikropipetillä) reunaa pitkin. 

Anna tippua putkeen 1. 
7. Kun nesteen tippuminen on loppunut, lisää 250 µl pylväspuskuria varovaisesti pyl-

vääseen (mikropipetillä) reunaa pitkin. Anna tippua putkeen 1. 
8. Kun nesteen tippuminen on loppunut, siirrä pylväs koeputkeen 2. 
9. Lisää 3,5 ml pylväspuskuria (pasteur-pipetillä) pylvääseen varovaisesti reunaa pit-

kin. 
10. Kerää 5 pisaraa nestettä järjestyksissä koeputkiin 2–15. 
11. Kun olet valmis, laita pylvääseen korkki ja alapäähän tulppa ja siirrä se jääkaappiin. 

 

Kuva 2. Näytteiden kerääminen pylväästä koeputkiin. 

 

POHDITTAVAKSI TYÖN JÄLKEEN 

• Mikä oli tutkittavien väriaineiden kokojärjestys? Mistä päättelit sen? 
• Miksi bromitymolinsinen väri muuttui pylväässä? 
• Mitä muita kromatografiatekniikoita on olemassa ja missä niitä käytetään? 
• Miksi pylvään annettiin valua tyhjäksi ennen näytteen lisäämistä? 


