
Kertausta viime tunnilta 



Selitä DNA:n replikaatio 



DNA-synteesi S-vaiheessa 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_replication_en.svg  



DNA-synteesin rautalankamalli 

1.  DNA on alussa kromatiinina 
2.  Helikaasi-entsyymi katkaisee vetysidoksia => DNA-

juoste avautuu 
3.  Primaasi muodostaa alukkeen DNA-polymeraasille 
4.  DNA-polymeraasi liittää vastinemäksiä alkuperäisen 

juosteen mukaisesti 
•  Uutta juostetta muodostetaan 5’-3’ suunnassa.  

5.  Ligaasi liittää okazaki-fragmentit kiinni toisiinsa 
6.  DNA on kahdentunut ja syntyneet sisarkromatidit 

ovat sentromeerilla toisissaan kiinni.  



DNA-polymeraasi etenee aina vanhan juosteen 3´-päästä kohti 5
´-päätä eli toista juostetta sen on helppo kulke, mutta entäs 

toinen juoste? 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_replication_split.svg  

Hahmottele parisi 
kanssa piirtämällä 
miten uudet 
juosteet 
rakentuvat 5´! 3´ 
suunnassa! 



Solu II 
Proteiinisynteesi ja aineenvaihdunta 



Tunnin sisältö 

1.  Solun ravinnonotto ympäröivästä 
kudoksesta 

2.  Energian tuotto 
•  Glykolyysi 
•  Soluhengitys 
•  (Fotosynteesi) 

3.  RNA:n rakenne ja tehtävät 
4.  Proteiinisynteesi 



Solukalvo säätelee aineiden 
liikkumista 

h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:Cell_membrane_detailed_diagram_4.svg	  	  



Solukalvo on puoliläpäisevä 

•  Solukalvo koostuu 
kahdesta lipidikerroksesta, 
kolesterolista, proteiineistä 
ja hiilihydraattiketjuista. 

•  Solukalvon fosfolipidit ovat 
amfipaattisia. 

 
  

Millaiset	  aineet	  pääsevät	  lipidi	  
kaksoiskalvon	  läpi	  passiivises0?	  

h"p://www.solune>.fi/@edostot/kuvat_solubiologia/Kaavakuvat/MTyleiskuva_solukalvosta.jpg	  



Solukalvon proteiinien tehtävät 
1.  Kuljetus solukalvon läpi 
2.  Toimiminen reseptorina 
3.  Tunnistus tehtävät ( elimistön omat 

proteiinit eroavat esim. bakteerien 
proteiineista) 

4.  Entsymaattinen toiminta                            ( Na-
K-ATPaasi) 

 
Millaiset	  aineet	  kulkevat	  soluun	  
proteiinikompleksin	  läpi?	  



Kuljetusmallit solukalvon läpi 
1.  Diffuusio 
2.  Helpotettu diffuusio 
3.  Osmoosi 
4.  Aktiivinen kuljetus 
5.  Endosytoosi 
   - fagosytoosi 



Diffuusio 
•  Pienet molekyyli ja jotkin 

ionit pääsevät soluun 
diffuusion avulla 

•  Perustuu aineiden 
lämpöliikkeeseen 
–  Aineet levittäytyvät 

tasaisesti 
–  Poolittomat aineet 

pääsevät helposti 
diffuusiolla solukalvon läpi 

Mitkä	  aineet	  kulkevat	  	  
soluun	  diffuusiolla?	  



Helpotettu diffuusio 

•  Erityiset kuljettajaproteiinit nopeuttavat suurten 
molekyylien siirtymistä 

•  Edelleenkin suuremmasta pitoisuudesta kohti pienempää 
–  Ei vaadi energiaa! 
–  Saturoituminen 
 

h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:Scheme_facilitated_diffusion_in_cell_membrane-‐en.svg	  	  

Mitkä	  aineet	  kulkevat	  avustetulla	  
kuljetuksella	  soluun?	  



Osmoosi 
•  ”Veden diffuusiota puoliläpäisevän kalvon läpi” 

– Vesi hakeutuu sinne missä on suurempi 
ioniväkevyys 

•  Mitä, jos punasolu joutuu 
1.  Liian laimeaan nesteeseen (hypotoninen neste)? 
2.  Liian väkevään nesteeseen (hypertoninen)? 
3.  Fysiologiseen nesteeseen (0,9% 

natriumkloridiliuos? 



h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:Osmo@c_pressure_on_blood_cells_diagram.svg	  	  



Aktiivinen kuljetus 
•  Ainetta viedään kohti suurempaa väkevyyttä 

–  Vaatii: 
1.  Energiaa (ATP:ta) 
2.  Toimivan entsyymin (kuljettajaproteiinin) 
 

–  Esim. Natrium-kalium –pumppu !!! 

h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:Scheme_sodium-‐potassium_pump-‐en.svg	  	  



Aktiivinen kuljetus 
•  Aktiivinen kuljetus voi 

alla primaarista tai 
sekundaarista! 

•  Uniportti = vain yksi 
molekyyli kulkee proteiinin 
läpi ( prim.) 

•  Symportti = Molemmat 
molekyylit kulkevat samaan 
suuntaan ( sek.) 

•  Antiportti = Molekyylit 
kulkevat eri suuntiin. 

h"p://www.solune>.fi/@edostot/kuvat_solubiologia/por@t.jpg	  

Sekundaarisessa	  ak0ivisessa	  
kuljetuksessa	  gradien9nsa	  
suuntaan	  kulkeva	  Na	  vetää	  jonkin	  
muun	  aineen	  mukanaan!	  



Endosytoosi 
•  Suuret kohteet (esim. 

bakteerit) nielaistaan 
endosytoosilla/ 
fagosytoosilla 

•  Solukalvosta kurotaan 
rakkula soluliman puolelle 
–  Rakkulan sisältö 

hajotetaan entsyymien 
avulla  

•  Eksosytoosi on 
endosytoosin 
kääteisreaktio 

h"p://commons.wikimedia.org/wiki/File:Endocytosis_types_sv.svg	  	  

Millaisia	  endosytoosin	  muotoja	  0edät?	  



Mikä kuljetusmuoto kyseessä? 

1.  Kaliumia otetaan soluun? 
2.  Glukoosi pääsee soluun? 
3.  Happi pääsee soluun? 
4.  Hiilidioksidi solusta? 
5.  Bakteerin joutuminen makrofagin sisälle? 
6.  Vesi pääsee kasvin juuren sisälle? 
7.  Ravinteet pääsevät juuren sisälle? 
8.  Miten hermosoluissa synapsiin (esim. asetyylikoliini) 

rakoon erittyvät aineet pääsevät sinne? 



Mikä kuljetusmuoto kyseessä? 

1.  Kaliumia ? Primaarinen aktiivinen kuljetus 
2.  Glukoosi? Sekundaarinen aktiivinen kuljetus        /

Avustettu diffuusio 
3.  Happi ? Diffuusio 
4.  Hiilidioksidi ? Diffuusio 
5.  Bakteeri? Fagosytoosi 

6.  Vesi? Osmoosi 
7.  Ravinteet pääsevät juureen? Kuljettajaproteiini 
8.  Miten hermosoluissa synapsirakoon erittyvät aineet 

pääsevät sinne? Eksosytoosi 



Energia-aineenvaihdunta 

h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:Catabolism_schema@c.svg	  	  

Rs-‐kanava	  

	  glykolyysi,	  	  
ketoaineet	  

Mitokondriossa:	  

+	  Beetaoksidaa0o	  

Soluun	  



Mihin energiaa käytetään? 
•  Perusaineenvaihdunta 

– Hengitys, lämmönsäätely, ruuansulatus, 
verenkierto…  

– Hermosto kuluttaa suhteellisen paljon energiaa 
levossakin!! 

–  Lihaksikas kuluttaa enemmän energiaa kuin 
vastaavan painoinen lihava kaveri! 

•  Fyysinen aktiivisuus nostaa energian kulutusta 
–  Tunnin lenkki kuluttaa noin 700kcal 



ATP eli adenosiinitrifosfaatti 
•  Muodostuu 

aminohaposta, 
sokerista ja 
fosfaattiryhmistä 

•  Korkea energinen 
yhdiste, joka toimii 
solun akkuna 
–  Fosfaattiryhmien 

hydrolysoituessa 
vapautuu energiaa 

–  Lyhytikäinen ja on 
jatkuvassa kierrossa 

h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:Adenosintriphosphat_protoniert.svg	  	  

Mikä	  sokeri	  on	  kyseessä?	  

Mitä	  sidoksia	  yhdisteessä	  on?	  



ATP 
Fosfoanhydridisidos	  

Fosfoesteri	  sidos	  

Riboosi	  

Adeniini	  



Sokerista vapautuu energiaa kolmessa 
vaiheessa 

1.  Glykolyysi eli glukoosin pilkkominen 
•  Glukoosista muodostuu kaksi pyruvaattimolekyyliä, vetyä 

+ elektroneja (2NADH) 
•  Samalla vapautuu hieman energiaa (2ATP) 

2.  Sitruunahappokierto 
•  Vapautuu hiilidioksidia, vetyä + elektroneja (6NADH ja 

2FADH2) ja energiaa (2ATP) 

3.  Elektroninsiirtoketju (oksidatiivinen fosforylaatio) 
•  Vapautuu loput energiasta ( 30ATP) ja syntyy vettä 



Hapetus-pelkistys koentsyymit 

•  Hapettuminen on elektronien luovuttamista 
ja pelkistyminen niiden vastaanottamista. 

•  Tavallisimmat koentsyymit :NAD+/NADH , 
FAD/FADH2 ja NADP/NADPH2 

•  Esim. Sokeri aineenvaihdunnassa hapettunut 
NAD+ ottaa substraatilta 2e- ja yhden 
protonin (H+) pelkistyen itse NADH:ksi!  



Glykolyysi 

•  Solulimassa glukoosi pilkotaan kahdeksi 
pyruvaattimolekyyliksi! 
–  Monivaiheinen reaktiosarja 

•  Energiaa sitoutuu kahteen ATP:hen 
–  Myös vetyä + elektroneita vapautuu ( NADH) à kulkeutuu 

elektroninsiirtoketjuun ( NADH à NAD+) 



Glykolyysi 

h"p://en.wikipedia.org/wiki/Glycolysis	  	  



Sitruunahappokierto 

•  Pyruvaatit kuljetetaan mitokondrion matriksiin. 
•  Kierroksen aikana syntyy hiilidioksidia, 

ATP:ta( 2 / glukoosi), vetyioneja ja elektroneja 
(6NADH / glukoosi, 2FADH2 / glukoosi) 

– Hiilidioksidi kuljetetaan veren mukana keuhkoihin 
(kasvit käyttävät itse hiilidioksidinsa) 

–  Vedyt ja elektronit siirtyvät elektroninsiirtoketjuun   
( NADH: na & FADH2:na) 



h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:Citric_acid_cycle_with_aconitate_2.svg	  	  



Elektroninsiirtoketju 
•  Vapautuneet elektronit 

kuljetetaan mitokondrion 
sisemmälle kalvolle 
–  Siellä ne siirretään hapelle 
à vettä 

•  Vetyionit pumpataan kalvojen 
väliseen tilaan elektronien 
siirtelystä saatavalla energialla 
–  Ionien valuminen takaisin 

matriksiin synnyttää 
ADP:stä ATP:tä (ATPsyntaasi) 





Yhteenveto edellisestä 
•  Glukoosia ”poltetaan” eli vapautuu vettä ja 

hiilidioksidia samalla kun happea kuluu 
–  Vapautuva energia sidotan ATP-molekyyleihin 
–  Vastakkainen reaktio fotosynteesille 

•  Yhdestä glukoosimolekyylistä saadaan 30-32 
ATP-molekyyliä (n. 40% hyötysuhde, muu 
vapautuu lämpönä) 
– Glykolyysissä vapautuu 2 ATP:ta 
–  Sitruunahappokierrosta saadaan myös 2 ATP:ta 





43,18	  
MICHAEL	  JOHNSON	  



Mitäs, kun Michael Johnson 
 juoksee 400m? 

•  Sitruunahappokierto ei voi toimia ilman happea 
(ATP-varastot riittävät 1-2s + 
kreatiinifosfaattivarastot 8-30s) 
à Pyruvaattia & NADH kertyy elimistöön (siis glykolyysi 

toimii edelleen) 
à Pyruvaatti muutetaan laktaatiksi eli maitohapoksi + 

NAD+ = maitohappokäymistä 
–  Saadaan vähemmän energiaa kuin ”oikeasta 

soluhengityksestä” ja tehdään happivelkaa 
–  Laktaatti kuljetetaan maksaa, jossa siitä 

muodostetaan uudestaan glukoosia 



Glykolyysi 

Maitohappokäyminen	  
NAD+	  

Laktaa>dehydrogenaasi	  



Miksi ruutana on talven 
humalassa? 

•  Ruutana elää hapettomassa pohjamudassa = 
anaerobiset olot 
– Sama idea kuin maitohappokäymisessä, mutta 

pyruvaatista tehdäänkin etanolia! 
– Saadaan hieman energiaa, mutta eihän se 

ruutana hirveästi sitä talvella tarvitsekaan… 
•  Miksi hiivalla kohotetussa pullassa ei ole 

alkoholia, vaikka hiiva toimii 
alkoholikäymisellä? 



Alkoholikäyminen eli fermentaatio 

Glykolyysi	  

NAD+	  
	  



Carassius carassius eli ruutana on 
KÄNNIKALA! 

h"p://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:CarassiusCarassius8.JPG	  	  



Fotosynteesi – autotrofiset eliöt 

h"p://www.google.fi/imgres?imgurl=h"p://www02.oph.fi/etalukio/biologia/kurssi2/kuvat/fotosynteesi.png&imgrefurl=h"p://www02.oph.fi/etalukio/biologia/kurssi	  

yhtey"ämiskalvoissa	  
väli@lassa	  

Valoreak@ot:	  vesi	  hajotetaan	  hapeksi,	  vetyioneiksi	  ja	  elektroneiksi,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lisäksi	  syntyy	  ATP:tä.	  	  
Pimeäreak@ot:	  Hiilidioksidista	  ja	  vedyistä	  syntyy	  glukoosia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Vedyt,	  elektronit	  ja	  ATP	  kuljetetaan	  hapetus-‐	  	  
ja	  pelkistysreak0oiden	  avulla	  pimeareak0oihin!	  



RNA:n rakenne 
•  Ribonukleiinihappolla on 

lähes sama rakenne kuin 
DNA:lla 
– Sokerina riboosi 
– Tymiinin tilalla urasiili 
– Vain yksi juoste (onko 

poikkeuksia?) 
– Ei toimi informaation 

pitkäaikaisena 
varastona. 

h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:RNA_chemical_structure.GIF	  	  



RNA vs. DNA 

RNA	   DNA	  

Juosteiden	  lkm	   1	   2	  

Sokeriosa	   Riboosi	   Deoksiriboosi	  

Emäkset	   Urasiili,	  adeniini,	  guaniini	  
ja	  sytosiini	  

Tymiini,	  adeniini,	  guaniini	  
ja	  sytosiini	  

Sijain@	   Tumassa,	  solulimassa,	  
ribosomissa	  

Tumassa,	  mitokondrioissa	  
ja	  viherhiukkasissa	  



RNA:n tyypit ja niiden tehtävät 

1.  Lähetti-RNA (mRNA tai l-RNA) 
–  Kuljettaa informaation tumasta solulimaan, missä se 

koodaa proteiini synteesiä 
2.  Siirtäjä-RNA (tRNA) 

–  Kuljettaa yhden aminohapon ribosomin luokse 
3.  Ribosomi-RNA (r-RNA) 

–  Ribosomien rakenneosanen 
+ miRNA, joka voi esim. estää translaation ja pilkkoo 

lRNA:ta!! 

 



Tunnista eri RNA:t 

h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:MRNA-‐interac@on.png	  	  



RNA synteesin aloitus 

•  Proteiinia koodaava geeni aktivoituu 
•  RNA polymeraasi tarttuu promoottori 

alueelle. 
•  RNA polymeraasi voi toimia vain yhteen 

suuntaan ( 5’ à 3’ ). 
•  RNA polymeraasin lisäksi tarvitaan paljon 

säätelyproteiineja, jotta transkriptio voi alkaa. 



Lähetti-RNA:n muodostuminen 

•  Proteiinia koodaava geeni aktivoituu esim. hormonin 
vaikutuksesta 
–  Entsyymit (mm. polymeraasit) avaavat kaksoiskierteen 

•  RNA-polymeraasit alkavat rakentamaan lähetti-RNA:ta 
–  Muodostuva RNA on vastinkappale alkuperäiselle DNA:lle 

(huom!!! Urasiili pariutuu adeniinin kanssa) 
•  L-RNA kuljetetaan silmukoinnin jälkeen tumahuokosista 

soluliman puolelle 



Aminohappoketjun 
muodostuminen 

•  L-RNA kiinnittyy 
ribosomin pinnalle 

•  S-RNA tuo aminohappoja 
paikalle 
– S-RNA liittyy 

antikodonillaan 
vastaavaan (l-RNA:n) 
kodoniin 

•  Aminohappo irtoaa        s-
RNA:sta ja sitoutuu 
valmistuvaan ketjuun 

Millainen	  sidos	  aminohappo	  
molekyylien	  välillä	  on?	  



Proteiinisynteesin rautalankamalli 

1.  DNA:n kaksoiskierre avautuu => DNA-juosteet erkanevat 
toisistaan 

2.  L-RNA muodostetaan toisen juosteen mukaisesti 
3.  Syntyneestä l-RNA silmukoidaan pois intronialueet 
4.  Muokattu l-RNA kuljetetaan ulos tumasta ribosomin 

pinnalle 
5.  S-RNA tuo aminohappoja ribosomille, jossa ne liittyvät 

toisiinsa l-RNA-koodin mukaisesti 
6.  Syntynyt proteiini laskostuu toimivaan muotoon ja 

jatkokäsitellään 



Aminohappoketjusta toimivaksi proteiiniksi 

•  Aminohappoketjun pitää laskostua oikein 
– Muodostuu oikea kolmiulotteinen rakenne 
– Aminohappojen välille syntyy vetysidoksia ym. 

sidoksia 

•  Useat ketjut pystyvät liittymään toisiinsa 
yhdeksi proteiinikompleksiksi 

•  Golgin laitteessa proteiineihin voidaan lisäillä 
mm. hiilihydraattiketjuja 



h"p://en.wikipedia.org/wiki/File:Protein_folding.png	  	  

Mitä ovat primaarirakenne, 
sekundaarirakenne, tertiaarirakenne ja 

kvaternaarirakenne? 



Geneettinen koodi taulokkomallina 

•  Tehtävä 1) 
    Mikä on DNA:n yksi 

mahdollinen 
emäsjärjestys, kun 
proteiiniketjun 
aminohappo järjestys 
on: MET-LEU- TRP-GLU-
ALA-SER-LYS-TRP-STOP 

 

h"ps://wiki.helsinki.fi/display/solu/Genee>nen+koodi	  	  

Lähe9	  RNA:n	  emäskolmikot	  



Ratkaisu tehtävä 1. 
1.  Muutetaan aminohappo järjestys sitä 

koodaavan RNA:n koodiksi (huomaa useat 
vaihtoehdot) 

–  Esim. Met = GGU/GGC/GGA/GGG 
 GGU/GGC/GGA/GGG, UUA/UUG, UGG, GAA/GAG, GCA/GCU/GCC/GCG, UCU/UCA/UCG/
UCC, AAA/AAG, UGG, UAU/UAG/UGA 

2.  Muutetaan RNA DNA:ksi  
–  G à C, C à G, U à A, A àT 
–  Esim. …GGUUUA… à …CCAAAT… 

 CCA/CCG/CCT/CCC, AAT/AAC, ACC, CTT/CTC, CGT/CGA/CGG/CGC, AGA/AGT/AGC/AGG, 
TTT/TTC, ACC, ATA/ATC/ACT 

 



 
Mikä on koodattavan proteiinin aminohappojärjestys?  
 
DNA:n emäs järjestys on: TACCCGAGAAACGTATTATCCGTGGTTCAATCGATAATC.  
 
  

h"ps://wiki.helsinki.fi/display/solu/Genee>nen+koodi	  	  



Ratkaisu tehtävä 2. 

1.  Muutetaan DNA RNA:ksi 
–  G à C, C à G, T à A, A àU 
–  Esim. TACCCG… à AUGGGC… 

 AUG-GGC-UCU-UUG-CAU-AAU-AGG-CAC-CAA-GUU-AGC-UAU-UAG 

2.  Muutetaan RNA-koodi taulukon avulla 
aminohappojärjestykseksi 

–  Esim. AUG à Met 
  MET-GLY-SER-LEU-HIS-ASN-ARG-HIS-GLN-VAL-SER-TYR-STOP 

 


