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PROTEIINIEN RAKENTAMINEN 

 
TAUSTAA 

Proteiinit	  ovat	  äärimmäisen	  tärkeitä	  kaikille	  elämänmuodoille.	  Kaikki	  solut	  tarvitsevat	  prote-‐
iineja	  toimiakseen	  kunnolla.	  Osa	  proteiineista	  toimii	  entsyymeinä	  eli	  nopeuttaa	  kemiallisia	  
reaktioita.	  Proteiineja	  tarvitaan	  myös	  muun	  muassa	  aineiden	  kuljettamiseen,	  viestintään,	  so-‐
lun	  rakenteen	  ylläpitämiseen,	  liikkumiseen	  ja	  lisääntymiseen.	  Elämä	  ei	  olisi	  mahdollista	  ilman	  
proteiineja.	  

Proteiinit	  koostuvat	  aminohapoista,	  jotka	  liittyvät	  toisiinsa	  peptidisidoksilla.	  Kun	  proteiineja	  
muodostetaan	  ribosomilla,	  kahden	  aminohapon	  välillä	  muodostuu	  peptidisidos.	  Lisäksi	  reak-‐
tiossa	  muodostuu	  vettä.	  Yleensä	  proteiineissa	  on	  satoja,	  jopa	  tuhansia	  aminohappoja	  liitty-‐
neenä	  toisiinsa.	  Proteiineja	  sanotaankin	  tämän	  vuoksi	  myös	  polypeptideiksi.	  Ne	  ovat	  suuriko-‐
koisia	  makromolekyylejä,	  joissa	  on	  yhteensä	  tuhansia	  atomeja.	  

	  
Kuva	  1:	  Kaksi	  aminohappoa	  liittyy	  toisiinsa	  peptidisidoksella.	  Samalla	  muodostuu	  vettä.	  

Proteiinien	  rakenne	  ja	  toiminta	  määräytyy	  niiden	  aminohapporakenteen	  mukaan.	  Aminohap-‐
porakenne	  määräytyy	  taas	  DNA:n	  sisältämän	  koodin	  perusteella.	  DNA:n	  sisältämä	  tieto	  prote-‐
iinien	  aminohapporakenteessa	  siirretään	  proteiinisynteesin	  transkriptiovaiheessa	  lähetti-‐
RNA:lle.	  	  

Lähetti-‐RNA	  kuljetetaan	  tumaan.	  Ribosomeissa	  tuotetaan	  translaatiovaiheessa	  lähetti-‐
RNA:n	  koodin	  mukaan	  proteiineja.	  Kolme	  DNA:n	  emästä	  (emäskolmikko	  eli	  kodoni)	  koodaa	  
aina	  yhtä	  aminohappoa.	  Osa	  DNA:n	  emäskolmikoista	  kertoo,	  milloin	  proteiinin	  tuottaminen	  
päättyy	  (katso	  kuva	  4).	  Kun	  proteiini	  on	  valmis,	  se	  laskostuu	  kolmiulotteiseen	  muotoon,	  eli	  
proteiinin	  tertiaarirakenne	  muodostuu.	  

Ihmisellä	  on	  yleensä	  proteiineissa	  20	  eri	  aminohappoa.	  Niiden	  rakenne	  on	  esitetty	  kuvassa	  2. 
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Kuva	  2:	  Proteiineissa	  esiintyvät	  20	  aminohappoa.	  Vesiliuoksessa	  aminohapot	  ovat	  lisäksi	  kahtaisionimuodossa	  eli	  
karboksyylihapporyhmä	  on	  emäsmuodossa	  (COO–)	  ja	  aminoryhmä	  happomuodossa	  (–NH3+). 

 

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ 

- Mitä eri proteiineja tunnet nimeltä? 
- Mihin solut tarvitsevat entsyymejä? 
- Miksi aminohappojen saaminen ravinnosta on tärkeä? 
- Miten on mahdollista, että DNA:ssa on vain neljä erilaista emästä, mutta proteii-

neissa on 20 erilaista aminohappoa? 
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TARVIKKEET 

- Molekyylimallisarja, jossa mukana 
o hiiliatomeja 
o happiatomeja 
o typpiatomeja 
o vetyatomeja 
o rikkiatomeja 

- Kodonitaulukko (liitteenä) 
- RNA-emäsnoppa (liitteenä) 
- Sakset 
- Paperiliimaa 

TYÖOHJE 

1. Valmista RNA-emäsnoppa ohjeiden mukaisesti (kuva 5). 
2. Pyöritä RNA-emäsnoppaa kolme kertaa (noppaa heittäessä emäs on se, joka jää 

nopan alapuolelle). Saat kodonin, jonka mukaan sinun pitää valmistaa aminohappo. 
Katso kodoniasi vastaava aminohappo kuvasta 4 (kodonitaulukko). Jos saat lope-
tuskodonin, pyöritä noppaa kolme kertaa uudelleen. 

3. Kokoa saamasi aminohappo molekyylimallisarjan avulla. Katso aminohapon raken-
ne kuvasta 2. 

4. Liittäkää koko ryhmän saamat aminohapot toisiinsa peptidisidoksilla. Kuinka monta 
vesimolekyyliä yhteensä syntyy? 

 

	  
Kuva	  3:	  Valmiita	  molekyylimallisarjasta	  koottuja	  aminohappoja. 
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POHDITTAVAKSI TYÖN JÄLKEEN 

- Miten erilaiset aminohapot vaikuttavat proteiinin kolmiulotteiseen rakenteeseen? 
- Mitkä muut asiat vaikuttavat proteiinin kolmiulotteiden rakenteen eli tertiaariraken-

teen muodostumiseen? 
- Miten saat proteiinin kolmiulotteisen rakenteen tuhottua? 
- Miten proteiinit voidaan pilkkoa takaisin aminohapoiksi? Mitä asioita tähän tarvi-

taan? 

 

	  
Kuva	  4:	  Kodonitaulukko	  lähetti-‐RNA:lle.	  Esimerkiksi	  emässekvenssi	  AAU	  koodaa	  asparagiinia.	  (Aspartaatti	  =	  aspa-‐
ragiinihapon	  emäsmuoto;	  glutamaatti	  =	  glutamiinihapon	  emäsmuoto) 
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Kuva	  5:	  RNA-‐emäsnoppa.	  Leikkaa	  ulkoreunoja	  pitkin	  irti.	  Levitä	  taitoksiin	  liimaa	  ja	  taita	  ne	  nopan	  sivujen	  alle.	  Kun	  
noppaa	  heittää,	  tuloksena	  on	  se	  emäs,	  joka	  jää	  nopan	  alle. 

 


