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Hyvän vastauksen piirteet 

Hyvän vastauksen piirteet on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena 

olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden 

pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä ”mallivastausta” ei laadita, 

koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös 

vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. 

 

I) Esseetehtävät (2 kpl)  

a) Ihmisen DNA-virusten lisääntyminen ja elinkaari isäntäsolussa. (10 p.) 

DNA-virusten perintöaines on DNA:ta, ja se sijaitsee proteiineista koostuvan kuoren eli 

nukleokapsidin sisällä. Koska viruksilla ei ole itsenäistä aineenvaihduntaa, ne pystyvät lisääntymään 

vain elävissä soluissa. Monet virukset lisääntyvät vain tietyn lajin tietyissä soluissa, mikä aiheuttaa 

sairaudelle tyypilliset oireet. 

Virusten lisääntymisessä erotetaan seuraavat vaiheet: 1) kiinnittyminen isäntäsolun pintaan ja 

tunkeutuminen soluun, 2) viruksen perintöaineksen vapautuminen solun sisällä, 3) uusien virusten 

osien valmistus ja 4) valmistettujen osien kokoaminen uusiksi viruksiksi sekä 5) uusien virusten 

vapautuminen isäntäsolusta. Lisääntymisensä eri vaiheissa virus hyödyntää isäntäsolun 

molekyylejä ja aineenvaihduntamekanismeja, kuten erilaisia entsyymejä ja proteiinisynteesiä. 

 

1. Virus tunnistaa oikean isäntäsolun solukalvossa olevien reseptorien perusteella. Virus pääsee 

endosytoosin avulla isäntäsoluun sen solukalvosta. 

2. Sisälle päässeen viruksen kuori hajotetaan isäntäsolun entsyymien avulla, ja perintöaines 

vapautuu solulimaan. 



3. Useimpien DNA-virusten perimä siirtyy tumaan ja voi kiinnittyä siellä johonkin I isäntäsolun 

kromosomeista. lsäntäsolu alkaa valmistaa virus-DNA:n ohjeiden mukaan virusproteiineja ja uutta 

virus-DNA:ta. 

4. Syntyneet virusten osat, kuori- ja pintaproteiinit sekä perintöaines, kootaan uusiksi viruksiksi. 

Valmiit virukset poistuvat isäntäsolusta eksosytoosin avulla solukalvosta kuroutuvissa rakkuloissa. 

 

b) Aivolisäkkeen rakenne, tehtävät ja toiminnan säätely. (10 p.) 

 

- Kaksi toiminnallista osaa, etulohko ja takalohko 

- Takalohko on osa keskushermostoa 

- Takalohko ei tuota itse hormoneja, vaan ne kulkeutuvat hypotalamuksesta takalohkoon ja 

sieltä edelleen verenkiertoon 

- Takalohkoon kulkeutuvat esim. oksitosiini (säätelee kohdun supistuksia ja maitorauhasen 

toimintaa) ja antidiureettinen hormoni (säätelee munuaisten toimintaa) 

- Etulohko tuottaa itse hormoneja 

- Hypotalamus säätelee myös aivolisäkkeen etulohkoa 

- Etulohkon tuottamat hormonit toimivat negatiivisena säätelijänä hypotalamukselle 

(palautesäätely, ”feed back” mekanismi) 

- Etulohkon hormonit säätelevät umpirauhasten, kuten esim. munasarjojen, kivesten ja 

kilpirauhasen toimintaa.  

- Umpirauhasten tuottamat hormonit toimivat negatiivisena säätelijänä sekä aivolisäkkeen 

etulohkolle, että hypotalamukselle (palautesäätely, ”feed back” mekanismi) 

- Aivolisäkkeen etulohko osallistuu kasvun ja aineenvaihdunnan säätelyyn tuottamalla 

kasvuhormonia 

 

 



II) Nimeä kuvassa numerolla merkityt sydämen rakenteet (á 0,5 p., yht. 7 p.). 

 

1. oikea eteinen 

2. vasen eteinen 

3. yläonttolaskimo 

4. aortta (aortan kaari) 

5. keuhkovaltimo 

6. keuhkolaskimo 

7. eteis-kammioläppä 

8. kammio-aorttaläppä 

9. vasen kammio 

10. oikea kammio 

11. alaonttolaskimo 

12. eteis-kammioläppä 

13. kammio-keuhkovaltimoläppä 

14. väliseinämä (septum) 



IV) Monivalintakysymykset. Hyvän vastauksen piirteet. Vastaus on hylätty, jos 

useita vaihtoehtoja on valittu. Maksimipisteet 18 p. 
Oikea vastaus  0,5 p./ kysymys 
Virheellinen tai tyhjä vastaus 0 p. 

 
 
1. Mikä seuraavista on bioottinen ympäristötekijä? 
a. lämpötila 
b. suolaisuus 
c. maaperä 
d. ravinto 
e. happi 
 
2. Öljy on uhka meriekosysteemille, koska se sisältää runsaasti 
a. PCB-yhdisteitä. 
b. dioksiinia. 
c. PAH-yhdisteitä. 
d. DDT:tä. 
e. lyijyä. 
 
3. Geenien koodaava alue alkaa 
a. promoottorilla. 
b. tehostajajaksolla. 
c. intronilla. 
d. alaniinia koodaavalla emäskolmikolla. 
e. eksonilla. 
 
4. Makrofaagit kehittyvät veren mukana kulkevista 
a. eosinofiileistä. 
b. monosyyteistä. 
c. basofiileistä. 
d. lymfosyyteistä. 
e. neutrofiileistä. 
 
5. Mikä seuraavista on munuaisten valmistama yhdiste? 
a. urea  
b. erytropoietiini 
c. kolesteroli 
d. bilirubiini 
e. antidiureettinen hormoni  
 
6. Rekombinanttibakteeriviljelmässä seulonta voidaan toteuttaa 
a. viruksilla. 
b. antibiooteilla. 
c. restriktioentsyymeillä. 
d. UV-valolla. 
e. proteaaseilla. 
 



7. Istukka erittää 
a. progesteronia. 
b. lutropiinia. 
c. oksitosiinia. 
d. estrogeenia. 
e. prolaktiinia. 
 
8. Mitoosin vaihe, jossa tytärkromosomit irtoavat toisistaan, on 
a. telofaasi. 
b. interfaasi. 
c. anafaasi. 
d. profaasi. 
e. metafaasi. 
 
9. Mikä seuraavista väitteistä pätee suvuttomasti lisääntyviin eläimiin? 
a. Suvuttomasti lisääntyviä eläimiä ei ole. 
b. Niillä ei voi olla sukusoluja. 
c. Niillä on hyvin kehittynyt luinen tukiranka. 
d. Ne käyttävät suvuttoman lisääntymisen mekanismia perimän muunteluun. 
e. Niillä on hyvä regeneraatiokyky. 
 
10. Suolisto 
a. Suurin osa ravinnosta imeytyy paksusuolessa. 
b. Ohutsuolessa ruokamassan pH laskee. 
c. Ohutsuoli rakentuu neljästä kudoskerroksesta. 
d. Ohutsuoli tuottaa itse kaikki tarvitsemansa ruoansulatusentsyymit. 
e. Ohutsuolen bakteerit aiheuttavat laktoosi-intoleranssin kaasunmuodostuksen. 
 
11. Mikä seuraavista kuvaa silmässä tapahtuvia ikääntymisen aiheuttamia muutoksia? 
a. Sädelihaksen supistumisvoima heikkenee. 
b. Silmän linssi pehmenee. 
c. Hämäränäkö paranee. 
d. Linssin kimmoisuus vähenee. 
e. Lukulaseja tarvitaan sidekalvon paksuuntuessa. 
 
12. UV-valon vaikutuksesta muodostuvan D-vitamiinin aktiviinen muoto (kalsitrioli) muodostuu 
a. munuaisissa. 
b. ihon orvaskeden ylimmässä kerroksessa. 
c. maksassa. 
d. ihon melanosyyteissä (pigmenttisoluissa). 
e. haimassa. 
 
13. Antigeeni 
a. estää virusgeenien luentaa. 
b. tunnistaa taudinaiheuttajan pintarakenteen. 
c. voi olla proteiini tai polysakkaridi. 
d. syntyy B-soluissa taudinaiheuttajia vastaan. 
e. estää immuunisolujen toimintaa. 



14. Munuaisten toiminta. 
a. Alkuvirtsa muodostuu munuaistiehyessä. 
b. Munuaiskeräsen kautta kulkee laskimoverenkierto. 
c. Suurin osa alkuvirtsasta erittyy pois elimistöstä. 
d. Munuaiset eivät tuota hormoneja. 
e. Virtsan pH voi vaihdella. 
 
15. Hengitys. 
a. Hengitykseen ei voi vaikuttaa tahdonalaisesti. 
b. Veren pH:n nousu lisää hengitystiheyttä. 
c. Hyperventilaatio laskee veren pH:ta. 
d. Adrenaliini lisää hengitystiheyttä. 
e. Hengitystä säätelevät aistinsolut mittaavat hapen osapainetta. 
 
16. Hormonitoiminta. 
a. Gonadotropiineja vapauttavaa hormonia (GnRH) erittyy miehillä ja naisilla. 
b. Luteinisoiva hormoni (lutropiini) ylläpitää raskautta. 
c. Follikkelia stimuloiva hormoni (follitropiini) säätelee miehen testosteronituottoa. 
d. Kuukautiskierrossa progesteronin tuotto on suurimmillaan ennen ovulaatiota. 
e. Testosteronia tuottavat siementiehyeiden tukisolut. 
 
17. Sileä lihassolu 
a. on haaroittunut. 
b. on tahdonalaisen hermoston ohjaamaa. 
c. on luustolihaksen esiaste. 
d. jakaantuu sarkomeereihin. 
e. on yksitumainen. 
 
18. Istukka 
a. suojaa sikiötä äidin vasta-aineilta. 
b. irtoaa synnytyksen ensimmäisessä vaiheessa. 
c. erottaa äidin ja sikiön verenkierron toisistaan. 
d. muodostuu erilaistumalla pelkästään kohdun limakalvosta. 
e. estää viruksia pääsemästä sikiöön. 
 
19. Retrovirusten perimä on  
a. kaksijuosteista RNA:ta. 
b. kaksijuosteista DNA:ta. 
c. yksijuosteista RNA:ta. 
d. aminohappoketjua. 
e. yksijuosteista DNA:ta. 
 
20. DNA:n sekvensointi 
a. ei sovellu yksilön tunnistamiseen.  
b. perustuu restriktioentsyymien toimintaan.  
c. on geenien luentatiheyden mittausta. 
d. määrittää näytteen DNA-pitoisuuden.  
e. on DNA:n emäsjärjestyksen selvittämistä. 



21. Bakteriofaagit 
a. estävät virusten lisääntymistä. 
b. tuhoavat spesifisesti makrofaageja. 
c. ovat bakteereiden viruksia. 
d. lisääntyvät solun ulkopuolella. 
e. syövät elimistöön tunkeutuneita mikrobeja. 
 
22. Synapsi 
a. voi sijaita hermo- ja lihassolun välillä. 
b. käyttää glukoosia välittäjäaineena. 
c. siirtää geneettistä informaatiota. 
d. nopeuttaa hermoimpulssin etenemistä. 
e. ei sisällä entsymaattista aktiivisuutta. 
 
23. Epigeneettinen säätely  
a. on tiukasti sidottuna DNA:n emäsjärjestykseen. 
b. on riippumatonta elinolosuhteista.  
c. johtaa muutoksiin bakteereiden geenien ilmentymisessä.  
d. edistää immuunivasteen kehittymistä rokotuksen jälkeen. 
e. johtaa perinnöllisiin muutoksiin ilman DNA:n emäsjärjestyksen muuttumista. 
 
24. Esiaste-lähetti-RNA:n vaihtoehtoinen silmukointi 
a. tapahtuu aitotumaisilla soluilla ribosomien avulla. 
b. tapahtuu bakteereilla solulimassa. 
c. tapahtuu endoplastisella retikulumilla. 
d. antaa mahdollisuuden tuottaa esiaste-RNA:sta useanlaisia proteiineja. 
e. ei enää synnytä toimivaa, proteiinia koodaavaa lähetti-RNA:ta.  
 
25. Mikro-RNA:t 
a. ovat ribosomien rakenneosia. 
b. toimivat lähetti-RNA:n säätelytekijöinä. 
c. ovat lähetti-RNA:n hajoamistuotteita. 
d. muodostuvat lähetti-RNA silmukoinnissa. 
e. ovat luonnossa esiintyvää bakteereiden plasmidien koodaamaa RNA:ta. 
 
26. Tekijäinvaihdunta  
a. on bakteereiden välillä tapahtuvaa perimän vaihtoa. 
b. lisää mutaatiofrekvenssiä kehittyvissä sukusoluissa. 
c. tapahtuu B-imusolujen aktivoituessa plasmasoluiksi. 
d. voi purkaa samassa kromosomissa sijaitsevien geenien välisen kytkennän. 
e. on osa DNA:n kahdentumista. 
 
27. Multippelit alleelit  
a. periytyvät aina yhdessä. 
b. syntyvät meioosin tekijäinvaihdon aikana. 
c. syntyvät geenin monistuessa useaksi kopioksi. 
d. vähentävät perimän monimuotoisuutta. 
e. tarkoittavat yli kahta erilaista saman geenin alleelia populaatiossa. 



28.Makrofaagit erilaistuvat 
a. monosyyteistä  
b. basofiileistä. 
c. lymfosyyteistä.  
d. eosinofiileistä  
e. plasmasoluista. 
 
29. Funktionaaliset elintarvikkeet ovat 
a. elintarvikkeita, joilla on myönteisiä terveysvaikutuksia. 
b. funktionaalisen jalostuksen avulla kehitettyjä elintarvikkeita. 
c. luomutuotteita. 
d. suolattomia elintarvikkeita. 
e. kuivattuja elintarvikkeita. 
 
30. Mutageeni on  
a. mutatoitunut geeni. 
b. mutaatiofrekvenssiä lisäävä geeni. 
c. mutaatioita aiheuttava tekijä. 
d. muuntogeenisten eläinten perimästä löytyvä geeni. 
e. mutaatioiden syntyä edistävä tekijä. 
 
31. Polygeeninen periytyminen  
a. on kasvinjalostuksessa hyödynnettävä periytymismalli. 
b. on polyploidian periytymistä seuraavalle sukupolvelle. 
c. johtaa diploidisen kromosomiston moninkertaistumiseen. 
d. on ominaisuuksien periytymistä niin, että ne ”hyppäävät” yhden sukupolven yli. 
e. on monen geenin yhteisvaikutus ominaisuuden periytymisessä. 
 
32. Plasmidi-DNA-molekyyliä voidaan kutsua myös 
a. antigeeniksi.  
b. kantajaksi. 
c. vektoriksi. 
d. faagiksi.  
e. komplementiksi. 
 
33. Suomalaiseen tautiperintöön 
a. kuuluvat taudit luokitellaan aivorappeumasairauksiksi. 
b. kuuluvat taudit periytyvät tyypillisesti väistyvästi (resessiivisesti). 
c. kuuluu erityinen taipumus punavihersokeuteen.   
d. diagnosoidaan helposti jo syntymähetkellä.  
e. kuuluvat taudit ovat aina uusien mutaatioiden aiheuttamia. 
 
  



34. Mihin periytymistapaan alla esitetty sukupuu parhaiten sopii? (ilmenevä ominaisuus 
mustalla, mies=neliö ja nainen=ympyrä) 

 
 
a. Autosomaalinen dominoiva 
b. Autosomaalinen resessiivinen 
c. Mitokondriaalinen 
d. X-kromosomaalinen resessiivinen  
e. X-kromosomaalinen dominoiva 
 
35. Mihin periytymistapaan alla esitetty sukupuu sopii parhaiten? (ilmenevä ominaisuus 
mustalla, mies=neliö ja nainen=ympyrä) 
 

 
 
a. Autosomaalinen dominoiva 
b. Autosomaalinen resessiivinen 
c. Mitokondriaalinen 
d. X-kromosomaalinen resessiivinen  
e. X-kromosomaalinen dominoiva 
 
36. Dioksiinit 
a. sisältävät klooria. 
b. poistuvat elimistöstä helposti. 
c. eivät kerry ravintoketjussa. 
d. niitä käytetään malariasääsken torjuntaan. 
e. ovat hyvin vesiliukoisia. 
 


