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1. a) Alla oleva DNA-jakso on proteiinin N-terminaalista päätä koodaava geenin osa. Mikä on 

tämän DNA-jakson perusteella syntyvän mRNA-molekyylin sekvenssi? Mikä on lopulta 

syntyvän polypeptidiketjun sekvenssi? (10 p.) 

 
5’ AGAGATGGTGCACGCAACCTC 3’ 
3’ TCTCTACCACGTGCGTTGGAG 5’ 

 

 

Vastauksessa tulee huomioida aloituskodonin sijainti ja se, että syntyvä RNA-sekvenssi 

muodostuu ei-koodaavan sekvenssin (antisense) vastinpariksi, joten sen sekvenssi vastaa 

koodaavaa sekvenssiä (sense) sillä poikkeuksella, että tymidiini (T) korvautuu RNA-

sekvenssissä urasiililla (U). 

Syntyvä RNA-sekvenssi on siis aloituskodonin AUG sisältävä sekvenssi: 

 

 5’ AGAGAUGGUGCACGCAACCUC 3’                                                          

 

 

Proteiinisynteesi alkaa translaation aloituskodonista, joten syntyvän aminohappoketjun 

sekvenssi on MVHAT (Met-Val-His-Ala-Thr).  
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b) Plastosyaniini on proteiini, joka osallistuu elektroninsiirtoreaktioihin. Plastosyaniiniin 

sitoutuu kupari-ioni kuvan 1 rakennemallin mukaisesti. Kupari-ioni kiinnittyy proteiiniin 

kahden histidiinisivuketjun, metioniinisivuketjun ja kysteiinisivuketjun välityksellä. Kuvaa 

mutaation H87A mahdollisia vaikutuksia proteiinin rakenteeseen ja toimintaan. Kuvaile, 

miten kyseinen mutaatio voisi selittää kantajaorganismin aineenvaihduntahäiriön. (10 p.) 

 

 

 

Kuva 1. Plastosyaniinin (PDB 

4DP0) cartoon-rakennemalli, 

jossa metalli-ionin sitomiseen 

osallistuvat 

aminohappotähteet on esitetty 

tikkumalleina ja numeroitu. 

Proteiiniin sitoutunut kupari-

ioni on esitetty pallomallina. 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

 

Mutaatio His->Ala muuttaa merkittävästi sivuketjun ominaisuuksia (polaarinen -> 

apolaarinen; rengasrakenne -> pieni sivuketju). Mutaatio kohdentuu metallia sitovaan 

aminohappotähteeseen, jonka ansiosta proteiinin kyky sitoa metallia heikkenee. Koska 

mutatoituva kohta sijaitsee rakenteellisesti joustavalla alueella, se ei välttämättä estä 

proteiinin muodostumista. Mutaatiolla voi kuitenkin olla vaikutusta proteiinin 

lämmönkestävyyteen ja laskostumiseen. Proteiinin toiminnan kannalta metalli-ionin 

sitominen on hyvin tärkeää, joten koska mutaatio kohdentuu metallia sitovaan 

aminohappotähteeseen, on syntyvä proteiini todennäköisesti heikentynyt toiminnaltaan. 

Mutaatio voi siten selittää aineenvaihdunnan muutokset ja aiheuttaa organismissa 

aineenvaihduntahäiriön.   

 

Lisäksi voi saada pisteitä vastauksen sujuvuuteen ja ymmärrettävyyteen perustuen. 
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c) Miten proteiinit kohdentuvat eläinsolussa? (10 p.) 

Proteiinien kohdentuminen soluissa tapahtuu niiden sekvenssissä olevien viestien avulla. 

Proteiinin kohdentumista solun ulkopuolelle ja kalvoproteiinien asettumista solukalvolle 

ohjaa signaalijakso (signaalipeptidi, signaalisekvenssi). Se sijaitsee usein proteiinin N-

terminaalisessa päässä. Signaalipeptidin tunnistaa erityinen proteiini (SRP), jonka ansiosta 

syntetisoitava proteiini ja sitä valmistava ribosomi kiinnittyvät endoplasmakalvostoon (karkea 

ER). Signaalijakso leikkautuu pois proteiinin lopullisesta muodosta. Ne proteiinit, joissa ei ole 

signaalijaksoa, päätyvät sytosoliin (solulima/sytoplasma), josta ne voidaan kulkeutua solun eri 

organelleihin. Tässä kuljetuksessa osoitelappuina voivat toimia tietyt aminohapposekvenssit, 

tai esimerkiksi proteiineihin liitetyt sokerimolekyylit. Jos proteiiniin liitetään 

ubikitiiniproteiini, ne ohjautuvat hajotettavaksi proteasomiin. 

 

Lisäksi voi saada pisteitä vastauksen sujuvuuteen ja ymmärrettävyyteen perustuen. 
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Lähde: http://biology.kenyon.edu/ 

 

 
Lähde: https://www.neb.com/tools-and-resources/usage-guidelines/amino-acid-structures  

 

http://biology.kenyon.edu/


Tam
Teh

Mit
tarv
sen 
NA
muo

2A)
   
   
   
 A1
   
 A2
   
 A3
 A4
 

 
 
Vas
 A1
 
 A2
 
 
 

 A3
      

 A4
 
  

mpereen yl
htävä 2: vas

tokondrioiss
vittava energ

alkuvaiheis
ADH) latautu

odostukseen

) Allaoleva 
kalvossa. P
elektronisi
kalvo sekä

1: Osoita ku
 elektroni

2: Esitä elek
 siirtyvät 

3: Osoita ku
4: Piirrä kuv

stauksesta 2
:  NADH lu

on katkov
2:  Elektroni

jan nimeä
(elektron
reitti on o

:  Komplek
   kistämist

4:  Protonit (
tilaan. M

liopisto, Bio
stausaihiot

sa tapahtuu 
gia saadaan
ssa (glukoo
unut energia
n mitokondr

kuva esittää
Pyöristettyr
iirtoyhdistym
ä matriksi, k
uvasta kohta
insa siirtoke
ktronien rei
elektronins
uvasta kohta
vaan nuolet

2A tulee ilm
uovuttaa ele
viivanuolell
it siirtyvät k
ämistä/esitt

ninkantajan 
osoitettu ka

ksi IV:n ma
tä vedeksi. M

(H+) siirtyv
Mallivastaus

oMediTech
t (max yhte

valtaosa so
n soluhengity
simolekyyli
a ohjautuu e
rioiden sise

ä kaavamais
reunaiset suo
mien I - IV)

kalvojenväli
a, missä pää

etjuun. 
itti siirtoketj
iirtokomple
a missä elek
t osoittamaa

metä seuraav
ektroninsa k
la osoitettu.
kompleksi I
tämistä ei ed
nimeämistä

atkoviivanuo

atriksinpuo
Mallivastau

vät komplek
skuvassa pro

h, Biotekno
eispisteet 30

olujemme ad
yksen viime
ien hapetus)
elektroninsi
mmällä kal

sesti elektro
orakaiteet e
) suhteellise
inen tila ja u
äasiallinen e

jun läpi. Pii
eksien (elek
ktronit siirty
an vetyionie

vat asiat: 
kompleksi I
. 
I:lta kompl
dellytetä) se
ä/esittämistä
olilla. 

oleisessa osa
uskuvassa e-

ksi I:n, kom
otonien siirt

ologian tutk
0) 

denosiinitr
eisestä vaih
) korkeaene
iirtoketjussa
lvolla. 

oninsiirtoke
esittävät elek
en sijainnin
ulkopuoli (s
elektroninlu

irrä nuolet o
ktroninsiirto
yvät hapelle
en (protonit

I'n matriks

leksi III:lle 
ekä komple
ä ei edellyte

assa, joka k
--siirto kom

mpleksi III:
toreitit on o

kinto-ohjelm

ifosfaatin (
heesta, elekt
ergisiin elek
a vetyionien

etjun organis
ktroninsiirto

n sisemmäss
solun sytoso
uovuttaja (N

osoittamaan
yhdistymät)
e (O2) pelki
, H+) siirtok

sinpuoleisel

sisäkalvoa 
eksi III:lta k
etä). Malliva

katalysoi e--s
mpleksi IV:lt

n ja ja kom
osoitettu ko.

man valinta

(ATP) synte
troninsiirto
ktroninkanta
n (protonit, 

saation mito
okompleksi
ä kalvossa. 
oli) on myös
NADH) luov

n, mitä kautt
) välillä. 
stäen happe
kohdat ja sii

lle osalle, ku

pitkin (sisä
kompleksi I
astauskuvas

siirron viim
ta hapelle os

mpleksi IV:n
kompleksit

akoe 30. 5. 

eesistä. AT
oketjusta. S
ajamolekyy
H+) pitoisu

okondrion s
ien I, II, III j
Mitokondr
s merkitty k
vuttaa  

ta elektronit

ea vedeksi. 
irron suunta

kuten malliv

äkalvossa; e
IV:lle kalvo
ssa elektron

meistä vaihet
soitettu katk

n kautta ma
t läpäisevill

2016

P-synteesiin
Soluhengityk
leihin (esim

uus-eron  

sisemmässä 
ja IV (eli 

rion ulompi 
kuvaan. 

t  

a. (2A max 

vastauskuva

elektroninka
ovälitilan k

nien (e-) kulk

tta eli hapen
koviivanuol

atriksista vä
lä nuolilla.

 

n 
k- 

m.  

 

 

4 p) 

 

ssa  

anta-  
kautta  
ku- 

n pel- 
lella. 

äli-



Tampereen yliopisto, BioMediTech, Bioteknologian tutkinto-ohjelman valintakoe 30. 5. 2016 

 2

 
Tehtävä 2: vastausaihiot … 

2B) Selitä periaate, miten ja miksi elektronien siirtyminen NADH'lta elektroninsiirtoketjun läpi mahdollistaa 
   vetyionien (protonien) siirtymisen ja protonipitoisuuseron muodostumisen.                              (max 6 p) 
 
Vastauksen 2B tulee sisältää ja selittää seuraavat asiat: 
- NADH'n luovuttamat elektronit ovat korkeaenergisiä (NADH'lla on matala pelkistymispotentiaali). 
- Siirtyessään eteen päin siirtoketjussa elektronit luovuttavat energiaansa vähitellen, siirtyen vaiheittain 
   alemmalle energiatasolle.  
- Elektroninsiirtokompleksit (-yhdistymät) käyttävät elektronien vaiheittain vapautuvan energian vetyionien 
   (protonit) siirtämiseen mitokondrioiden matriksista sisemmän kalvon ulkopuolelle (kalvojenväliseen tilaan). 
 Näin sisäkalvon eri puolten välille muodostuu vetyionien pitoisuusero (pH-gradientti), kun protonit eivät  
 pääse vapaasti takaisin matriksiin niitä läpäisemättömän sisemmän kalvon läpi. 
 
 
2C) Selitä, miten edellä esittämäsi protoniensiirron aikaansaama protonipotentiaali (p) toimii voimanläh- 
   teenä ATP-synteesissä. ATP-syntaasin alayksikkörakennetta ei tarvitse esittää.                     (max 15 p) 
                                                                   
Vastauksen 2C tulee sisältää ja selittää seuraavat asiat: 

- Koska protonit ovat sähköisesti varauksellisia (H+), niiden pitoisuusero (pH-gradientti, pH) aiheuttaa si- 
 sempään mitokondriokalvoon myös varauseron eli kalvopotentiaalin sisemmän kalvon yli (). Yhdessä 
 pH ja  muodostavat protonipotentiaalin (p = pH + ), so. kemiosmoottisen energiajännitteen,  
 kun elektronisiirtoyhdistymien/kompleksien siirtämät ja ja läpäisemättömän sisäkalvon "patoamat" protonit  
 pyrkivät palaamaan takaisin matriksiin. 
- Protonit pääsevät palaamaan matriksiin vain ATP-syntaasien protonikanavan kautta. Kun protonit siirtyvät  
 suuremmasta pitoisuudesta (välitila) pienempään (matriksi) ja kalvopotentiaalin suuntaisesti (sisäkalvon  
 positiiviselta puolelta negatiiviselle), vapautuu energiaa.  
- Sisäkalvossa olevat ATP-syntaasi-entsyymit käyttävät protonipotentiaalia purettaessa vapautuvan energian 
 ATP-synteesiin. 
 
  
2D) Mitokondrioiden (ja vastaavalla tavalla kasvisolujen viherhiukkasten) arvellaan kehittyneen bakteereista. 
  Nimeä ja selitä tämä malli/teoria sekä selitä mitkä mitokondrioiden/viherhiukkasten ominaisuudet sitä 
  tukevat.                                                                                                                         (max 5 p) 

Vastauksen 2D tulee sisältää ja selittää seuraavat asiat: 
- Endosymbioosi/endosymbioottinen teoria/endosymbioottinen malli: 
 Anaerobinen esieukaryoottisolu sai sisäänsä aerobisia/soluhengittäviä prokaryootteja/bakteereja (↔ endo- 
 symbioosi). "Aikojen saatossa" endosymbioottiset bakteerit menettivät itsenäisen bakteerisolun luonteensa  
 ja kehittyivät eukaryoottisolujen mitokondrioiksi. 
 (Vastaavasti viherhiukkaset kehittyivät esieukaryoottisolun sisäänsä saamista yhteyttävistä bakteereista). 
- Endosymbioottista mallia tukevia ominaisuuksia: 
     - Mitokondriot ja viherhiukkaset ovat ~ bakteerinkokoisia. 
     - Mitokondriot ja viherhiukkaset ovat itsenäisesti jakautuvia. 
     - Mitokondrioilla ja viherhiukkasilla on oma rengasmainen (= bakteerigenomimainen) DNA-genomi.  
     - Mitokondrioilla ja viherhiukkasilla on oma DNA-replikaatio-, transkriptio- ja proteiinisynteesikoneisto. 
 
 



 

Tampereen yliopisto     Henkilötunnus_____________-________ 

Bioteknologian tutkinto-ohjelma   Sukunimi_________________________ 

Valintakoe 30.5.2016     Etunimet__________________________ 

       Tehtävä 3 Pisteet________/ 30 

 
 
 
1. a) Listaa kolme biologista tapahtumaa, joissa epiteelisolut alkavat muistuttaa fibroblasteja 
tai vastaavasti fibroblastit alkavat muistuttaa epiteelisoluja? (3p) 
 

1. Erilaistuvissa soluissa, mesenkyymin syntymisen yhteydessä (Heino & Vuento s. 330). 

2. Kudosvaurioiden korjautumisen sekä sidekudoksen liiallisen kertymisen yhteydessä  

(Heino & Vuento s. 330). 

3. Syövissä, jossa keskeistä malignin ilmiasun syntymiselle (Heino & Vuento s. 330). 

 

 

 

 
 
 
1. b) Mikä on kysymyksessä 1a kuvatun ilmiön nimi? (1p) 
 

Epiteeli-mesenkyymimuutos (myös englanninkielinen termi hyväksytään, epithelial to 

mesenchymal transition), (Heino & Vuento s. 330). 
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1. c) Piirrä kaavakuvat, joissa vertailet epiteelisolun ja fibroblastin rakennetta, toimintaa 
ja solujen sijaintia kudoksessa toisiinsa. Tee kuville myös kuvatekstit, jossa on tarkempi 
selitys solujen rakenteesta ja toiminnasta. (18p) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epiteelisoluja                                                           Fibroblasteja                 Sijainti kudoksessa 

Heino & Vuento: 7-7, 10-10                                   Heino & Vuento:9-6   Heino & Vuento: 9-6 

 

Epiteelisoluja ovat mm. ihon pinnan 
keratinosyytit sekä suolen seinämän solut 
(Heino & Vuento, s. 245, s. 317). 
Epiteelisolut ovat polarisoituneita, eli solun 
vastakkaiset puolet poikkeavat 
rakenteeltaan ja toiminnaltaan toisistaan 
(Heino & Vuento, s. 245). Ulospäin on 
apikaalipuoli, tyvikalvolle päin 
basaalipuoli ja vierekkäisiä soluja 
reunustaa lateraalipuoli. Vierekkäisten 
epiteelisolujen kalvot liittyvät tiiviisti 
toisiinsa ns. tiiviillä liitoksilla, jotka 
eristävät solun vastakkaisilla puolilla 
olevat kudosalueet toisistaan, ja näin 
ylläpitää solujen polaarisuutta (Heino & 
Vuento, Kuva 7-7). Tiiviiden liitosten 
lisäksi epiteelisolussa on kaksi muuta solu-
soluliitosta: vyöliitos ja desmosomi, jotka 
tukevat solun rakennetta (Heino & Vuento, 
s. 245- 246, Kuva 10-10).   

Fibroblastit ovat löyhän sidekudoksen 
soluväliainetta tuottavia soluja Fibroblastit 
eivät ole polarisoituneita, eivätkä kiinnity 
vierekkäisiin soluihin (Heino & Vuento, s. 
245 ja s. 317). 
Epiteelin ja mesenkyymaalisen kudoksen 
välissä on usein tyvikalvo, joka koostuu 
soluväliaineen proteiineista kuten 
kollageenista ja laminiinista (Heino & 
Vuento s 225-227, Kuva 9-6). 
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2. a) Kerro miten ja missä tapahtuu tulehdussolujen ekstravasaatio (engl. homing)? 

Halutessasi voit piirtää tapahtumasta myös kaavakuvan.(8p) 

Tulehdus saa aikaan selektiinien, eli erikoistuneiden sitoutumisproteiinien ilmaantumisen 

endoteelisolujen pinnalle. Selektiinit auttavat tulehdussoluja kerääntymään verisuonen eli 

endoteelin pintaan. Tulehdussolujen sialomysiinin ja endoteelisolujen selektiinin sitoutuminen 

toisiinsa hidastaa tulehdussolujen vauhtia verisuonessa, saaden aikaan tulehdussolujen 

vierimisen. Endoteelisolujen pintaproteiini (intercellular adhesion molecule (ICAM-1)) 

aktivoi tulehdussolujen integriinin, ja saa aikaan tiukemman tulehdussolun kiinnittyminen 

endoteelisolun pintaan, joka on vaatimuksena, että tulehdussolut pääsevät kulkeutumaan 

verisuonesta tulehtuneeseen kudokseen (Heino & Vuento s. 250, sekä Kuva 10-14.) 
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b) Mitkä ja miten molekulaariset ominaisuudet tekevät hyaluronaanista kitkaa vähentävän?
                   (18 p.) 
Hyväksyttävässä vastauksessa edellytetään seuraavien asioiden riittävää kuvaamista. 

 

Avain asiana on vesi. 

 

Vastauksessa on kuvattava, kuinka vesi voi tai ei voi sitoutua rakenteeseen. 

 

Polysakkaridin pakkautuminen vrw- voimien avulla, ja luo verkoston, johon vesimolekyylit 

tarttuvat. Hyaluronaanin rakenteessa on veden sitoutumista mahdollistavia hydroksyyliryhmiä  

 

Vesimolekyylien sitoutuminen hyaluronaaniin tapahtuu vetysidoksin. Vetysidos ja sen 

kuvaus. Vetysidoksia on sekä vesimolekyylien väliset ja hyaluronaaniin sitoutuvat. 

 

Sitoutuvien vesimolekyylien heikko keskenäinen vuorovaikutus mahdollistaa kitkaa 

vähentävän liukumisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


