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I) Esseetehtävät (2 kpl) 

a) Selitä perustellen, miten kuvaan merkittyihin kohtiin osuvat mutaatiot voivat vaikuttaa ko. 

geenin koodaaman proteiinin rakenteeseen ja toimintaan. (yht. 10 p.) 

 

a) Nuoli 1: Yksittäisen nukleotidin vaihdos toiseksi säätelyelementissä. (2 p.) 

b) Nuoli 2: Yhden nukleotidin deleetio (häviämä) eksonissa 1. (2 p.) 

c) Nuoli 3: Yksittäisen nukleotidin vaihdos toiseksi eksonissa 2. (4 p.) 

d) Nuoli 4: Usean nukleotidin deleetio (häviämä) 2. eksonin ja sitä seuraavan intronin rajalla. (2 p.) 

 

a) Yksittäisen nukleotidin vaihdos geenin säätelyelementissä ei vaikuta geenin koodaaman proteiinin 

rakenteeseen (aminohappojärjestys säilyy, sillä mutaatio on ennen geenin proteiinia koodaavaa aluetta). 

Mutaatio voi kuitenkin estää tai tehostaa säätelyelementtiin sitoutuvan säätelyproteiinin 

(transkriptiofaktori) sitoutumista, jolloin vastaavasti geenin transkriptiotehokkuus vähenee tai lisääntyy.  

Tällöin myös lopputuotteena syntyvän proteiinin määrä vähenee tai lisääntyy.  

 

b) Yhden nukleotidin deleetio johtaa proteiinisynteesissä koodia luettaessa lukuraamin muutokseen, ja sen 

jälkeen syntyvään ketjuun liitetään ”uuden” lukukehyksen kodonien koodaamia aminohappoja. Koska 

deleetio on aivan proteiinia koodaavaan alueen alussa, syntyvä proteiini on toimimaton. Jos kuitenkin 

proteiinisynteesin aloituskodoni AUG on vasta deleetion jälkeen, sillä ei ole todennäköisesti vaikutusta 

proteiinin rakenteeseen ja toimintaan. 

 

c) Tässä on kolme eri vaihtoehtoa: 

1. Koska useimpia aminohappoja koodaa usea eri kodoni (emäskolmikko), voi olla, että syntynyt uusi 

kodoni koodaa edelleen samaa aminohappoa. Tällöin pistemutaatiolla ei ole vaikutusta proteiinin 

rakenteeseen tai toimintaan. 

2. Yhden nukleotidin muutos johtaa siihen, että kodonin koodaama aminohappo vaihtuu toiseksi. 

Tämä vaikuttaa proteiinien rakenteeseen ja toimintaan eri tavoin: 

- Ei vaikutusta etenkin, jos aminohappo vaihtuu kemialliselta rakenteeltaan samankaltaiseksi. 

- Muutos voi vaikuttaa esimerkiksi proteiinin kolmiulotteisen rakenteen muodostumiseen niin, 

että syntyy toimimaton tai huonosti toimiva proteiini (esim. entsyymi ei ole enää aktiivinen tai 

sen aktiivisuus on alhainen). Proteiinin (entsyymin) toiminta saattaa myös tehostua. 

3. Proteiinisynteesiin syntyy ennenaikainen lopetuskodoni, ja sen tuloksena syntyy hyvin lyhyt 

proteiini, joka ei toimi. Jos kuitenkin syntynyt lopetuskodoni on ennen aloituskodonia AUG, sillä ei 

ole vaikutusta proteiinin rakenteeseen ja toimintaan. 

d) Esiaste lähetti-RNA:ta ei silmukoida oikein: toisen eksonin ja sitä seuraavaa intronin liitosta ei tunnisteta, 

silmukointi ei toimi oikein ja lähetti-RNA:n loppuosassa lukuraami muuttuu.    



b) Sydämen rakenne ja toiminta. (10 p.) 

 

- Sydän on nelilokeroinen n. nyrkin kokoinen sydänpussin ympäröimä lihas, joka supistuu ja veltostuu 

n. sekunnin pituisella syklillä. 

- kaksi eteistä, kaksi kammiota, vasemman ja oikean puolen välillä on väliseinä. 

- Veri tulee laskimoista eteisiin ja eteisten supistuessa kammioihin. Oikeaan eteiseen veri tulee 

ääreisverenkierrosta (ala- ja yläonttolaskimot), vasempaan keuhkoverenkierrosta (keuhkolaskimot). 

- Eteis-kammio- ja kammio-valtimoläpät estävät veren takaisinvirtauksen. 

- Sepelvaltimot huolehtivat sydänlihaksen omasta hapen saannista. 

- Supistumista säätelee oikeasta eteisestä löytyvä sinussolmuke. 

- Sinussolmukkeen impulssit kulkevat johtoratoja pitkin. 

- Ensin supistuvat eteiset, eteis-kammioläpät avautuvat ja veri täyttää kammiot. 

- Seuraavaksi impulssi kulkee eteis-kammiosolmukkeeseen ja sieltä edelleen kammioihin. Kaikki läpät 

ovat hetken kiinni. 

- Kammioiden johtoradat kuljettavat impulssia nopeasti, joten kammioiden solut supistuvat 

samanaikaisesti. Kammio-valtimoläpät aukeavat ja veri virtaa valtimoihin. Vasen kammio pumppaa 

veren ääreisverenkiertoon (aortta), oikea keuhkoverenkiertoon (keuhkovaltimorunko). 

  



II) Nimeä kuvasta osoitetut tukirangan rakenteet (á 0,5 p., yht. 6 p.). 

 

 

 



III) Määritystehtävä (á 1 p yht. 6 p.) 

Määrittele tai kuvaa lyhyesti seuraavat termit: 

a) Karsinogeeni 
Syöpää aiheuttava kemiallinen tai fysikaalinen tekijä.  
 
 

b) Polymeraasiketjureaktio (PCR) 
Sen avulla voidaan nopeasti monistaa DNA-molekyylejä pienestäkin DNA–määrästä. Apuna 
tarvitaan lämmönkestävä DNA-polymeraasi ja alukkeita monistettavan alueen rajaamiseen ja DNA-
synteesin aloitukseen.  
 
 

c) Siirtogeeninen eläin 
Eläin, jonka perimään on siirretty DNA:ta (geeni) toisesta saman lajin tai eri lajin yksilöstä. 
 

 
d) Alkion kantasolut 

Varhaisimman alkion kaikkikykyiset eli totipotentit solut voivat kehittyä uudeksi yksilöksi. 
Myöhäisemmässä vaiheessa ne ovat alkiorakkulassa (blastokysti) kymmeninä melkein 
kaikkikykyisinä eli pluripotentteina soluina, jotka voivat kehittyä miksi tahansa kudokseksi. 
 
 

e) Antigeeni 
Vieras aine, tavallisesti proteiini, jota vastaan elimistö tuottaa vasta-aineita. Esim. bakteeria 
suojaava kapseli. 
 
 

f) DNA:n sekvensointi 
DNA:n emäsjärjestyksen (A, T, G, C) järjestyksen selvittäminen. 
  



IV) Monivalintakysymykset. Tehtävään vastataan mustaamalla parhaiten 
soveltuva vastaus. Tässä oikea vastaus on lihavoituna 
 

1. Mikä seuraavista puuttuu prokaryooteilta? 
a. ribosomit 
b. solukalvo 
c. RNA 
d. DNA 
e. tuma 
 
2. Kaikkein yleisimpiä molekyylejä soluissa ovat 
a. happimolekyylit. 
b. hiilihydraatit. 
c. vesimolekyylit. 
d. vetymolekyylit. 
e. proteiinit. 
 
3. Mikä soluorganelli on vastuussa aerobisesta aineenvaihdunnasta? 
a. tumajyvänen  
b. Golgin laite  
c. keuhkojen epiteelisolut  
d. punasolu  
e. mitokondrio  
 
4. Nukleotidit ja nukleiinihapot. 
a. Nukleotidit muodostuvat sokeriosasta, emäsosasta ja fosfaattiosasta. 
b. Nukleotidien rakenteessa oleva sokeri on aina deoksiriboosi. 
c. Nukleotidien rakenteellinen keskus on emäsosa, johon muut rakenneosat liittyvät suoraan. 
d. Fosfaattiosien väliset vetysidokset pitävät DNA:n vastinjuosteet yhdessä. 
e. Nukleiinihappojen rakenteessa nukleotidit liittyvät toisiinsa peptidisidoksilla. 
 
5. Mikä seuraavista ei ole kromatiinin rakenneosa? 
a. histoni 
b. geeni 
c. telomeeri 
d. sentromeeri 
e. tumajyvänen 
 
6. DNA:n replikaatiossa 
a. DNA-polymeraasi tuottaa soluun uutta DNA:ta olemassa olevien DNA-molekyylien mallin mukaisesti. 
b. Solun genomista tuotetaan solun proteiinien kokoelma (proteomi). 
c. RNA-polymeraasi tuottaa ribonukleiinihappomolekyylejä DNA-mallin mukaisesti. 
d. Solujen perimä siirretään soluliman proteiinisynteesiin. 
e. Tumakalvo hajotetaan.  
 
7. Autosomaalisissa dominantisti periytyvissä taudeissa 
a. sairas isä periyttää taudin pojilleen Y-kromosomin mukana. 



b. molempien vanhempien on oltava terveitä, jotta he voivat saada terveen jälkeläisen. 
c. sairaan vanhemman todennäköisyys saada terve lapsi on 50 %, jos hänen puolisonsa on terve. 
d. sairaan äidin kaikki poikalapset ovat sairaita. 
e. terveetkin vanhemmat voivat saada sairaan lapsen. 
 
8. Geenien paikannuksella (geenikartoituksella) 
a. etsitään perimästä tiettyyn ilmiasuun vaikuttavia geenejä. 
b. paikallistetaan geenejä kromosomeista. 
c. saadaan selville aktiivisen kromatiinin alueet. 
d. voidaan paikallistaa tekijäinvaihdolle (crossing-over) alttiit ”hot spot” –alueet kromosomeista. 
e. pystytään määrittelemään tietyn geenin eksonit ja intronit. 
 
9. Mitokondriaalisesti periytyvissä taudeissa 
a. sairaan isän kaikki tyttäret sairastuvat, mutta pojat ovat terveitä. 
b. sairaan äidin kaikki pojat ovat sairaita, mutta kaikki tyttäret ovat terveitä. 
c. sairaus voi periytyä sekä isältä että äidiltä. 
d. sairaan äidin kaikki lapset sairastuvat. 
e. molempien vanhempien oltava sairaita, jotta lapset sairastuisivat. 
 
10. Suomalaiseen tautiperintöön 
a. kuuluvat taudit eivät ”periydy” vaan ovat aina uusien mutaatioiden aiheuttamia.  
b. kuuluu n. 40 monogeenistä sairautta, jotka tyypillisesti periytyvät resessiivisesti ja joita ei 
juuri tavata muualla kuin Suomessa. 
c. kuuluu joukko myös kansantaudeiksi kutsuttuja sairauksia, esim. verenpainetauti ja sydän- ja 
    verisuonisairaudet. 
d. luokiteltavat taudit aiheuttavat yli 60 % kuolemista Suomessa. 
e. kuuluvat taudit periytyvät resessiivisesti polygeenisesti ja ovat tästä syystä harvinaisia. 
 
11. Mikä seuraavista on paras geenin määritelmä? Geeni on 
a. DNA:ssa oleva yksikkö, joka alkaa aloituskodonista ja loppuu lopetuskodoniin. 
b. pätkä DNA:ta, josta luetaan RNA:ta, ja osa näistä RNA-molekyyleistä voi toimia mallina 
     proteiinisynteesille. 
c. DNA:ssa oleva yksikkö, joka alkaa promoottorista ja loppuu lopetuskodoniin. 
d. pätkä DNA:ta, joka tuottaa ilmentymisen lopputuotteena proteiinia. 
e. osa lähetti-RNA-molekyyliä, josta syntyy translaatiossa proteiinia. 
 
12. Telomeerit 
a. pakkaavat kromosomeja mitoosia varten. 
b. ovat keskeisiä kromosomien päiden stabiiliuden ylläpitäjinä. 
c. pitävät sisarkromatideja yhdessä ja sitoutuvat sukkularakenteeseen mitoosissa. 
d. toimivat DNA-polymeraasien sitoutumispaikkoina replikaation alkaessa. 
e. ovat lyhyitä geenien välisiä alueita kromosomeissa. 
 
 
 
13. Ihmisen elinkaaressa 
a. vanhetessa kromosomien telomeerit pitenevät tasaisesti. 
b. kyky oppi uusia asioita vähenee oleellisesti jo 18 ikävuoden jälkeen. 



c. terveillä ihmisillä keuhkojen toimintakyky säilyy muuttumattomana koko elämän. 
d. kynnet ja parta voivat kasvaa vielä kuoleman jälkeen. 
e. naisilla testosteronin lisääntynyt tuotto korvaa estradiolin vaihdevuosien jälkeen. 
 
14. Erytropoietiini (”EPO”) lisää punasolujen tuottoa. Sitä muodostuu pääasiassa 
a. EPO on täysin synteettinen tuote, sitä ei synny elimistössä. 
b. luuytimessä. 
c. haimassa. 
d. munuaisissa. 
e. hypotalamuksessa. 
 
15. Imusolut. 
a. T-solut kypsyvät pernassa. 
b. Yksi imusolu voi tunnistaa lukuisia erilaisia antigeeneja. 
c. Ympäristö muokkaa imusolujen toimintaa syntymän jälkeen. 
d. Imusolut muodostavat synnynnäisen ensilinjan puolustusjärjestelmän. 
e. B-solut tarvitsevat suoran kontaktin tuhottavan kohteen kanssa. 
 
16. Ohutsuolessa 
a. lipaasit ja proteaasit ovat aktiivisia. 
b. likvorineste muodostaa glykogeeniä. 
c. alfa-ja beetasolut muodostavat aminohapoista sokereita. 
d. maksan tuottama sappineste pilkkoo nukleiinihappoja. 
e. rasvahapoista muodostuu ns. ruskeaa rasvaa. 
 
17. Luustolihas. 
a. Luustolihaskudoksessa on aina vain yhdenlaista lihassolutyyppiä. 
b. Johtava lihassolu välittää supistumiskäskyn muille säikeen soluille. 
c. Luustolihas voi tuottaa energiaa myös ilman happea. 
d. Luustolihas käyttää vain vähäisen määrän energiastaan lämmöntuottoon. 
e. Lihaksen yksittäiset solut säätelevät tarkasti supistumisensa määrää. 
 
18. Maksa 
a. on motorisen hermoston ohjaama. 
b. sisältää hyaliini- eli lasirustoa. 
c. valmistaa ureaa eli virtsa-ainetta.  
d. pystyy hajottamaan raskasmetalliatomeja. 
e. tuottaa etanolia sokereista. 
 
19. Raskauden aikana 
a. istukka kehittyy kokonaan sikiön soluista.  
b. sisäelinten kehittyminen alkaa morulavaiheessa. 
c. ylimääräiset sikiön solut tuhoutuvat nekroosin avulla. 
d. istukka suojaa sikiötä viruksilta. 
e. alkiolevyn solut järjestyvät kolmeksi kerrokseksi. 
 
 
 



20. Parasympaattinen hermosto 
a. vilkastuttaa ruuansulatusta. 
b. käyttää välittäjäaineenaan antasideja. 
c. ohjaa motorisia toimintoja. 
d. laajentaa silmäteriä. 
e. ei ole missään yhteydessä keskushermostoon. 
 
21. Syöpä. 
a. Syöpä muodostaa aina kiinteän kasvaimen. 
b. Syöpäkasvaimet eivät tarvitse verisuonitusta. 
c. Terveissäkin soluissa on proto-onkogeeneja eli esisyöpägeenejä. 
d. Syöpä on yleistä ydinvoiman takia. 
e. Rokotteet aiheuttavat syöpää.  
 
22. Kasvuhormoni. 
a. Kasvuhormonia erittyy vain kasvupyrähdyksen aikana. 
b. Kasvuhormonia erittyy lähinnä valveillaolon aikana. 
c. Stressi ei vaikuta kasvuhormonin eritykseen. 
d. Kasvuhormonin eritystä lisää haiman somatostatiini. 
e. Kasvuhormoni nostaa veren sokeripitoisuutta. 
 
23. Silmässä 
a. kauas katsottaessa sädelihas supistuu. 
b. etukammion ilma pitää yllä silmänpainetta. 
c. tappisolut toimivat erityisesti hämärässä. 
d. sädelihas säätelee sarveiskalvon kuperuutta. 
e. linssi pyöristyy lähelle katsottaessa. 
 
24. Sisäkorvassa  
a. karvasolut toimivat kuuloaistinsoluina. 
b. tärykalvo on pienempi kuin eteisikkuna. 
c. kuuloluita ympäröi ns. katekalvo. 
d. kuuloaistimus syntyy kaarikäytävässä. 
e. vasara on suoraan kiinni simpukassa. 
 














