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1. a) Mikä osuus sukusoluistasi on sellaisia, joihin on päätynyt täsmälleen sama 
kromosomisto kuin olet perinyt joko äidiltäsi tai isältäsi ? Vastinkromosomien 
tekijävaihduntaa ei oteta huomioon. Perustele vastauksesi. 
 
 

Meioosin 1. eli vähennysjakautumisessa vastinkromosomien asettuminen jakautumistasoon 
on täysin sattumanvaraista ja vastinkromosomiparit asettuvat siihen näin ollen toisistaan 
riippumatta. Täten äidiltä ja isältä perimäni kromosomit sekoittuvat keskenään tehokkaalla 
tavalla. Mitä enemmän eliölajilla on kromosomeja, sitä useammalla tavalla ne voivat 
järjestäytyä syntyviin sukusoluihin. Ihmisen haploidi kromosomiluku ja 
vastinkromosomiparien määrä on 23, jotka voivat asettua toisiinsa nähden 223tavalla. Näin 
ollen sellaisten sukusolujen osuus, joihin on päätynyt täsmälleen sama kromosomisto kuin 
äidilläni tai isälläni on 223 eli noin 1/8,4 miljoonasta (täsmällisemmin 1/8388608). 
 
(5 p.)  
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1. b) Esitä kaksi vaihtoehtoista tapaa miten voi syntyä Downin syndroomaan mahdollisesti 
johtava sukusolu, jossa on 2 kappaletta kromosomia 21. Esitä tulos myös piirtäen. 
(Vastaustila jatkuu seuraavalla sivulla) 
 
 

Vaihtoehto 1: Meioosin vähennysjaon eli ensimmäisen jakautumisen keskivaiheessa (I 
metafaasi) sukkularihmojen (tumasukkulan) kiinnittyminen toiseen kromosomeista 21 on 
viallinen. Tämä johtaa siihen, että jälkivaiheessa (anafaasi) sukkularihmat eivät kykene 
irrottamaan kromosomiparia 21 erilleen toisistaan vaan toiseen soluun ajautuu 2 kappaletta 
kromosomia 21 ja toiseen ei yhtään. Kun hedelmöityksessä 2 kappaletta kromosomia 21 
sisältävä sukusolu yhtyy normaalin 1 ko. kromosomia sisältävän sukusolun kanssa, on 
tuloksena tsygootti joka johtaa Downin syndroomaan 
 
Vaihtoehto 2: Meioosin vähennysjako sujuu normaalisti, mutta virhe tapahtuu 
tasausjakautumisessa eli toisessa jakautumisessa. Meioosin tasausjakautuminen on muutoin 
kuten mitoosi mutta kromosomiluku on puoliintunut edeltävässä vähennysjakautumisessa. 
Tasausjakautumisen jälkivaiheessa (anafaasi) kromosomin 21 puoliskot eli sisarkromatidit 
erkanevat toisistaan ja niiden tulee päätyä eri soluihin. Jos erkaantuneet sisarkromatidit (tai 
tytärkromosomit) joutuvat samaan sukusoluun sukkularihmojen viallisen toiminnan 
seurauksena, lopputulos on sama kuin ylläkuvatussa tavassa. 
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1.b) jatkuu 

Piirros:  

 

 
 

(yht. 15 p.) 
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1. c) Miehellä näkyy yleinen ominaisuus A, naisella ei. Tämän pariskunnan lapsella, joka on 
poika, on tämä sama ominaisuus.  Vastaa seuraaviin kysymyksiin perustellen vastauksesi:  

i) Jos ilmiasu johtuu yhden geenin kahdesta eri alleelista, onko mahdollista, että geeni 
sijaitsee X-kromosomissa?  
ii) Onko mahdollista päätellä, että ko. ominaisuus periytyy dominoivasti tai 
resessiivisesti? 
 

 

i) Se on mahdollista. Perustelu: Pojat ovat sukupuolikromosomiensa suhteen tyyppiä XY ja 
tytöt XX. Pojat perivät X kromosominsa äidiltään ja Y kromosomin isältään ja heillä riittää 
yksi resessiivinen alleeli aiheuttamaan geeniin liittyvän ominaisuuden. Äidillä ei näy ko. 
yleistä ominaisuutta ja hänen pojallaan se taas on. Jos kyseisen ominaisuuden puuttuminen 
periytyy dominoivasti ja ominaisuuden näkyminen resessiivisesti, silloin äiti voi olla ko. 
ominaisuuden suhteen kantaja eli heterotsygootti ja geeni voi sijaita X kromosomissa. 
 
HUOM! Oikeaksi vastaukseksi hyväksyttiin myös tulkinta kahden alleelin 
yhteisvaikutuksesta. Tällöin geeni ei voisi sijaita X kromosomissa. 
 
ii) Annetuilla tiedoilla ei ole mahdollista päättää periytyykö ko. ominaisuus dominoivasti vai 
resessiivisesti. Jos ominaisuuden näkyminen on dominoiva alleeli, silloin isä olisi 
heterotsygootti ja pojalla olisi 50 % todennäköisyys periä se alleeli. Jos taas kyseisen 
ominaisuuden puuttuminen on resessiivinen alleeli, silloin ominaisuus voi olla joko 
autosomaalinen (ei-sukupuolikromosomiin sitoutunut) tai X kromosomiin sitoutunut. 
Kummassakin tapauksessa äiti voi olla heterotsygootti eli ns. kantaja. 
 
(yht. 10 p.) 
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2. a)  Piirrä kaaviokuva ihmisen immunikato-viruksen (HI-virus) rakenteesta ja nimeä 
rakenteet. 
 

 
 

HIV kuluu retroviruksiin ja sisältää kaksi RNA-molekyyliä sekä käänteiskopioija-entsyymin, 

Lipidivaippa on isännältä. Proteiinisauva (vaipan proteiini; gp120) sitoutuu kohdesolun 

pintaan. Halkaisija noin 100 nm. 

 
2. b) Missä eliöissä ja soluissa HI-virus lisääntyy? 
 
HIV lisääntyy ihmisissä ja apinoissa. HIVn ajatellaan kehittyneen simpansseja infektoivasta 

SI-viruksesta. Ihmisessä HIV lisääntyy lymfosyyteissa (CD4-positiiviset T-auttajasolut) ja 

monosyyteissä (makrofagit).  

___________________________________________________________________________ 
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2. c) Piirrä kaaviokuva HI-viruksen lisääntymisestä isäntäsolussa ja nimeä prosessin vaiheet 
 

 
 

 

 

 

 

 
2. d) Mikä aiheuttaa immuunikadon taudinkuvan? 
 
HIV käyttää isäntäsolunaan T-auttajasoluja, jotka säätelevät ja tehostavat immunopuolustusta 

tuottamalla sytokiinejä sekä tehostamalla makrofagien solusyöntiä. HIV voi olla 

isäntäsolussaan lepotilassa vuosiakin  oireettomana, mutta aktivoiduttuaan se tuottaa 

tehokkaasti uusia viruksia, jotka infektoivat uusia T-auttajasoluja. Elimistön puolustus 

ei kestä pitkään ilman riittävää määrää T-auttajasoluja ja ihminen sairastuu 

immuunikatoon. Näillä ihmisillä infektioiden vastuskyky on alentunut, ja he voivat 

kuolla infektioihin jotka terve ihminen pystyy torjumaan.   
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3. Osa I: Stereokemia 
a) Piirrä kaikki karboksyylihapporyhmän sisältävät isomeerit bruttokaavalle C4H9CO2H (t.s. 
ei esimerkiksi esteriä C2H5COOC2H5).  Mitkä näistä isomeereistä ovat optisesti aktiivisia?  
Miksi?   
Osa I: yhteensä 12 p  

 

 
4 

 

 

 

 

 

a)  Neljä erilaista yhdistettä (1-4). Vain yhdiste 3 on optisesti aktiivinen. Se on optisesti 

aktiivinen, koska tähdellä merkittyyn hiileen on liittynyt neljä erilaista ryhmää. 5 p 
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3.b) Selitä ja esitä piirroksen avulla, miksi ainoastaan  sp3-hybridisoituneet hiilet voivat olla 
optisesti aktiivisia. 
 

 
Ainoastaan  sp3  -hiilet voivat olla optisesti aktiivisia, koska hiileen sitoutuneet neljä ryhmää 

osoittavat säännöllisen tetraedrin kulmiin hiilen ollessa tetraedrin keskustassa. Tämä 

tarkoittaa, että molekyylillä on kaksi erilaista muotoa, jotka ovat toistensa peilikuvia, eikä 

niitä ei voi kiertämällä saada toistensa kaltaisiksi.  4 p. Lisäpiste selityksestä, että tällöin 

orbitaalit ovat kolmiulotteisesti mahdollisimman kaukana toisistaan. 

3.c) Piirrä A-molekyylin R- ja S-muodot ja merkitse kumpi on kumpi. 
 

 

 

 
 
 
Fisher projektio– piirros ja merkit  tai kolmiulotteinen piirros ja merkit.  2 p  

Kolmen ryhmän rotaatio (ABC -> CAB -> BCA) ei muuta stereokemiaa. 

 

A 

CO2

H3C

CH3HO
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3. Osa II: Termodynamiikka. Yhteensä 18 p 
Asetanhydridiä voidaan tuottaa seuraavalla tavalla: 

Toisin sanoen etikkahapon hallittua dehydraatiota etenoniksi (keteeni) 700 °C:ssa 
trietyylifosfaattikatalyytin avulla seuraa keteenin reaktio etikkahapon kanssa. 

3.d) Kirjoita reaktioyhtälö asetanhydridin reaktiolle veden kanssa.  
1 p 

 
3. e) Kuinka paljon entalpia muuttuu asetanhydridin liuetessa veteen? 
 

Koko   sykli on:  

 
Tämä tarkoittaa, että tuntemattoman reaktion (c)  on:  

0 = 147 - 63 + (c) 

=> 0 = 84 + (c) 

0> (c) = -84 kJ/mol  

3 p, jos laskun vaiheetkin esitetty. 1 lisäpiste termodynaamisesta syklistä. 

 
H = +147 kJ/mol) 

 

 

H = 63 kJ/mol)  

c 
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3. f) Jos 124,853 g asetanhydridiä liuotetaan veteen siten että lopputilavuus on 500 ml, kuinka 
suuri tilavuus 4,0 M NaOH-liuosta tarvitaan nostamaan liuoksen pH-arvo etikkahapon pKa :n 
(4,75) tasolle? Mikä on hydroniumionien molaarisuus tässä pH:ssa?  

 
3 p 

Voidaan laskea käyttäen H=1, C=12, O=16, tai tarkkoja arvoja.  Molekyylimassojen ero on 

0,09. 

 

Pyöristetyt arvot Tarkat arvot 

MW = 4x12+3x16+6 = 102 MW = 4x12,01 + 3x16+6x1,008 = 102,09 

Etikkahapon moolimäärä = 124,853/102 = 
1,224 mol 

Etikkahapon moolimäärä = 124,853/102,09 
= 1,222 mol 

Asetanhydridi + H2O --> 2 Etikkahappo 
2 moolia etikkahappoa/1 mooli anhydridiä 

Tilavuudella, johon anhydridi on liuotettu, ei ole merkitystä. 
Jotta yksi mooli happoa saadaan pH = pKa, täytyy lisätä 0,5 mol vahvaa emästä; tässä 

tapauksessa, tarvitaan yksi mol NaOH:a. 

Etikkahapon moolimäärä on : 2,448 Etikkahapon moolimäärä on: 2,446 

Joten lisätään 1,224 moolia 4,0 M NaOH:a Joten lisätään 1,22 moolia 4,0 M NaOH:a 

Tarvittava tilavuus on 1,224/4 litraa NaOH:a Tarvittava tilavuus on 1,223/4 litraa 
NaOH:a 

--> 0,306 l NaOH --> 0,30575 l NaOH 

 Arvot on annettu 2 merkitsevällä luvulla (4,0 M NaOH) 

Oikea vastaus: 0,31 litraa tai 3,1 x 102 ml, ei 310 ml 

 

 H3O+ -konsentraatio tässä pH:ssa on 10-4,75 M.  Myös vastaus 1,78 x 10 -5 M hyväksytään tai   

17,8 µM. Myös hydroksidi-ionien konsentraatio hyväksytty. 

1 p 
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3. g) Seuraaville molekyyleille (1-4), (i) Piirrä happoanhydridin rakenne. (ii) Järjestä 
anhydridit stabiilisuuden mukaan stabiileimmasta vähiten stabiiliin. (iii) Selitä mistä 
stabiilisuusjärjestys johtuu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

i. Anhydridien rakenteet.  Molekyyli (1) voidaan esittää myös polymeerinä tai ei 

mahdollisena. 

yht. 4 p, 1 p/ molekyyli   

 

 

ii.  Stabiiliusjärjestys stabiileimmasta vähiten stabiiliin on 2>4>3>>1. 2 p 

 

iii.  Entropia ja delokalisaatio ovat tärkeimmät selittävät tekijät. Entropia selittää, miksi 

anhydridit  2 ja 4 ovat stabiilimpia kuin  3 ja erityisesti 1. Molekyylin 1 tulee löytää toinen 

molekyyli ja molekyylin 3:n tulee sitoa vapaasti pyörivät yksinkertaiset sidoksensa. 

Anhydridi  2 on stabiilimpi kuin 4, koska bentseenirenkaassa elektronien delokalisaatio on 

suurempi kuin viisirengas-anhydrissä. 

Kemian oppikirjoissa entropia-ilmiötä on käsitelty vain niukasti, joten vastauksessa sanaa 

entropia ei vaadita, mutta käsite tulee selittää. 4 p.   

 

 

 

1 2 3 4 
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4. A) Piirrä ja selitä eläinsolukalvon rakenne ja koostumus. Osoita piirroksessa kalvon 
suuntautuminen. Nimeä kalvon pääkomponentit ja selitä niiden rooli solukalvon 
rakenteessa/toiminnassa. (Vastaustila jatkuu seuraavalla sivulla) 
Vastauksen tulee sisältää ja selittää  
- Kalvon suuntautuminen (sytoplasma, solun ulkopuoli) 
- Fosfolipidien muodostaman kaksoiskalvon perusrakenne: 
  - fosfolipidien hydrofobiset osat vastakkain keskellä (kalvon hydrofobinen ydin) 
  - fosfolipidien varaukselliset/hydrofiiliset päät pinnoilla (solunsisäinen ja -ulkoinen puoli) 
  - lipidikalvossa myös kolesterolia. 
- Proteiinit (kalvoproteiinit) eriasteisesti fosfolipidikalvoon uppoutuneita tai kalvon kokonaan  
 läpäiseviä. 
- Kalvoproteiineihin ja -lipideihin kiinnittyneet hiilihydraatit solukalvon ulkopinnalla. 
- Fosfolipidikaksoiskalvo muodostaa solukalvon "rungon",  joka  ei ole kiinteä, vaan sen 
 lipidiosa on nestemäinen (öljymäinen): kalvon komponentit (esim.proteiinit) voivat liikkua  
 kalvon tasossa. Lipidikalvo eristää sytoplasman solunulkoisesta nesteestä estämällä polaa- 
 risten ja ionisten aineiden passiivisen kulkeutumisen solukalvon läpi.. 
- Proteiinit välittävät useimpia solukalvon "aktiivisia toimintoja": 
  - mm. kalvonläpikuljetus, signaalien ym. molekyylien vastaanotto (reseptorit), tunnistus, 
   tarttuminen, entsyymikatalyysi 
- Solukalvojen rakenne muuttuu jatkuvasti: kalvosta poistetaan ja siihen lisätään 
 komponentteja. 
 
4. B) Selitä mekanismit, joilla solukalvon läpi siirtyy 
a) pieniä ei-polaarisia molekyylejä (esim. O2): 
- Passiivinen kulkeutuminen diffusoitumalla suuremmasta pitoisuudesta pienempään; 
 rasvaliukoiset molekyylit liukenevat lipidikalvon hydrofobiseen osaan. 

b) valikoivasti pieniä ioneja (esim. Na+, K+) ja vesiliukoisia molekyylejä soluun tai solusta 
  ulos: 
- passiivinen diffuusio ionikanavaproteiinin läpi suuremmasta pitoisuudesta pienempään 
 ("helpotettu diffuusio") 
- aktiivinen kuljetus "energian avulla" (ATP) pienemmästä pitoisuudesta suurempaan tai 
 passiivista diffuusiota nopeammin 

c) eritettäviä proteiineja solusta ulos. Millä nimellä tätä mekanismia kutsutaan?: 
- Ko. proteiineja sisältävä(t) kuljetusvesikkeli(t) "liitty(vät)" solukalvoon niin, että 
 vesikkeli(e)n sisältö vapautuu ulkopuolelle. Eksosytoosi. 

d) proteiineja solun ulkopuolelta soluun. Millä nimellä tätä mekanismia kutsutaan?: 
- Solukalvo ympäröi ko. molekyylit solukalvollaan, minkä jälkeen kalvorakkula kuroutuu 
 solun sisään. Endosytoosi, solusyöminen. 

e) kiinteä hiukkanen, esim. bakteeri tai hiivasolu valkosoluumme tuhottavaksi. Millä nimellä 
tätä mekanismia kutsutaan?: 
- Solukalvo ympäröi "syötävän" solun, minkä jälkeen kalvorakkula kuroutuu solun sisään. 
 Fagosytoosi, solusyöminen. 
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4. C) Selitä  
a) miten hermoimpulssi kulkee eteenpäin hermosolun viejähaarakkeen solukalvolla: 

- Hermoimpulssit kulkevat sähkövarauksen muutoksina (toimintajännitteaaltoina) 
 hermosolun   solukeskuksesta viejähaarakkeen (aksoni) päätettä kohti. 
- Solukalvon lepojännite ja mistä se johtuu. 
- Hermoimpulssin (toimintajännite) tullessa tietylle aksonisolukalvon kohdalle, muodostuu  
 ko.  kohtaan toimintajännite: jännitteelle herkät Na+-kanavat avautuvat ja Na+:ia siirtyy  
 pitoisuuseron ja kalvojännitteen vuoksi solun sisään. Solukalvon sisäpuolen negatiivinen  
 varaus muuttuu nopeasti hetkellisesti positiiviseksi. Tämä kalvojännitteen muutos 
 (toimintajännite) toimii viereisen solukalvon osan ärsykkeenä ja sen jänniteherkät Na+- 
 kanavat reagoivat samalla tavalla. Toimintajännite etenee solukalvolla, koska se aiheuttaa 
 toimintajännitteen viereisellä solukalvoalueella. 
- Toimintajännitteen aktivoimat jänniteherkät Na+-kanavat ovat auki vain lyhyen ajan ja  
 sulkeutuvat samalla, kun K+-kanavat aukeavat. K+ virtaa solusta ulkopuolelle, jolloin  
 solukalvon sisäpuoli muuttuu taas negatiivisesti varautuneeksi.  
- Ko. solukalvonkohta ei voi hetkeen tuottaa uutta toimintajännitettä, vaan vaati pienen  
 toipumisajan, koska uusi toimintajännite voi muodostua vasta, kun solukalvo on palautunut  
 lepotilaan (lepojännite). Näin ollen hermoimpulssi ei voi kulkea "taakse", vaan ainoastaan  
 "eteen" päin. 
- Na+-K+-pumppu palauttaa ATP-energian avulla solukalvon lepotilaan (lepotilaan), jolloin  
 uusi impulssi on mahdollinen. 
- Hermoimpulssin "kaikki tai ei mitään"-eteneminen. 
 

 
4. C) jatkuu 
 
b) miten myeliini vaikuttaa hermoimpulssin kulkuun hermosolun viejähaarakkeessa: 
- Viejähaaraketta ympäröivä myeliinikerros (myeliinituppi) toimii eristeenä ja nopeuttaa 
 hermoimpulssin kulkua. 

c) miten hermosolun viejähaarakkeen läpi kulkenut hermoimpulssi välittyy seuraavaan 
hermosolun tuojahaarakkeeseen: 
- Viejähaarakkeen solukalvolla etenevä sähköinen hermoimpulssi siirtyy seuraavan 
 hermosolun tuojahaarakkeeseen (pääsääntöisesti) kemiallisesti synapsin välityksellä.  
- Synapsissa viejäharakkeen päätteen (hermopääte) solukalvo on lähellä tuojahaarakkeen 
 solukalvoa; niiden välissä on hyvin kapea synapsirako. 
- Hermopäätteeseen saapuva impulssi (toimintajännite) aiheuttaa hermovälittäjäaineen  
 vapautumisen (eksosytoosi) hermopäätteen välittäjäainerakkuloista synapsirakoon. 
- Hermovälittäjämolekyylit diffusoituvat synapsiraossa ja sitoutuvat tuojahaarakken  
 solukalvon vastaanottajamolekyyliin (reseptori), mikä saa aikaan solukalvolla  
 jännitemuutoksen. Jos tarpeeksi monet reseptorit sitovat välittäjäaineen, voi  
 jännitteenmuutos olla riittävä hermoimpuilssin (toimintajännite) muodostumiseen  
 tuojahaarakkeessa "kaikki tai ei mitään"-periaatteen mukaisesti. 
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