
 

Tampereen yliopisto  Henkilötunnus_____________-________ 

Bioteknologian tutkinto-ohjelma Sukunimi_________________________ 
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1. a) Rastita, mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein ja mitkä väärin. (10 p.) 

 

i. Anaboliset reaktiot tuottavat ATP:tä ja pelkistyneitä elektroninsiirtäjämolekyylejä. 

oikein [   ] 

väärin [ x ] 
 

ii. Glukoneogeneesi on anabolinen reaktiosarja. 

oikein [ x ] 

väärin [   ]  
 

iii. Glykolyysissä kuusihiilinen sokeri pilkkoutuu kahdeksi kolmehiiliseksi pyruvaatti-

molekyyliksi reaktiosarjassa, joka kuluttaa energiaa. 

oikein [   ] 

väärin [ x ] 
 

iv. Glykolyysissa syntyvästä pyruvaatista voidaan tuottaa asetyyli-koentsyymi A:ta reaktiossa, 

jota kutsutaan pyruvaatin oksidatiiviseksi dekarboksylaatioksi. 

oikein [ x ] 

väärin [   ] 
 

v. Lihassoluista puuttuu glukoosi-6-fosfataasientsyymi, jolloin lihassoluista ei voida vapauttaa 

glukoosia verenkiertoon glukoneogeneesin avulla. 

oikein [ x ] 

väärin [   ] 
 

vi. Glukagoni-hormonia erittyy vereen kun veren glukoosipitoisuus nousee. 

oikein [   ] 

väärin [ x ] 
 

vii. Rasvat sisältävät painoyksikköä kohden vähemmän energiaa kuin hiilihydraatit. 

oikein [   ] 

väärin [ x ] 
 

viii. Eukaryoottisolujen rasvahappojen hapetus tapahtuu mitokondrioissa.  

oikein [ x ] 

väärin [   ] 
 

ix. Rasvahapot hapettuvat -oksidaatiossa, jossa rasvahappojen karboksyylipäästä irtoaa 

kahden hiiliatomin pituisia paloja kerrallaan. 

oikein [ x ] 

väärin [   ] 
 

x. Rasvahappojen biosynteesiä katalysoivat pääosin samat entsyymit kuin rasvahappojen 

hapetusta. 

oikein [   ] 

väärin [ x ] 
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1. b) Selitä miten asetyyli koentsyymi A -molekyylistä (asetyyli-KoA) tuotetaan energiaa ja 

biosynteesien välituotteita eläinsolussa trikarboksyylihappokierron eli sitruunahappo-

kierron reaktioiden kautta. Minkälaiset olosuhteet tarvitaan, jotta kierto toimisi? Mikä 

merkitys trikarboksyylihappokierrolla on eläinsolun kokonaisaineenvaihdunnan kannalta? 

(10 p.) 

 

 

Mallivastaus: 

- Asetyyli-KoA:n asetyyliryhmä hapetetaan täydellisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi hapen 

läsnäollessa. 

- Aerobiset olosuhteet – kierto pysähtyy, jos hapettuneita koentsyymejä (NAD+ ja FAD) ei 

ole tarjolla 

- Kierron toiminta tulisi olla selitetty ainakin hiilten kierron tasolla (kaavoja ei vaadita mutta 

kierron pääyhdisteiden nimet ja montako hiiltä niissä on) 

o Asetyyli-KoA (2C) + oksaaliasetaatti (4C) -> sitraatti (6C)  

o hiilten poistuminen hiilidioksidina, elektronien siirto elektroninkantajille-> -> -> 

sukkinaatti (4C) 

o sukkinaatin konversio oksaaliasetaatiksi niin, että kierto voi alkaa uudelleen 

- Merkitys: ottaa tehokkaasti talteen energiaa solun tarpeisiin ravintoaineista aerobisissa 

olosuhteissa. Kierto soveltuu eri alkuperää olevien aineiden käsittelyyn; tuottaa energiaa ja 

lähtöaineita/välituotteita biosynteeseihin. 
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1. c) Piirrä biologisen kalvon perusrakenne niin kuin se nestemosaiikkimallin avulla 

kuvataan. Selitä kalvon rakenne piirtämäsi kuvan avulla. (5 p.) 

 

 

Mallivastaus: 

 

- vastauksessa tulee piirtää kalvon rakenne (Heino & Vuento s. 163).  

 

o Fosfolipidikaksoiskerros, jossa hydrofobiset ja hydrofiiliset päät oikein päin 

 

o Kalvoon liittyneenä proteiineja (kalvon lävistäviä ja ulko- tai sisäpuolelle 

ankkuroituneita), glykolipidejä ja glykoproteiineja, steroleja 

  

o Sisä- ja ulkopuoli erilaisia, eivät sekoitu vapaasti (mutta voivat sekoittua 

entsyymikatalysoidun flip-flop-mekanismin avulla) 

 

o Lipidien ja proteiinien melko vapaa lateraali liike 
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1. d) Kuvaile kaksi eri tapaa miten proteiinit voivat olla liittyneenä biologisiin kalvoihin. 

Anna kaksi esimerkkiä kalvoproteiineista ja selitä valitsemiesi esimerkkiproteiinien 

toimintaperiaate. (5 p.) 

 

 

Mallivastaus:  

- Luokittelu integraalisiin ja periferaalisiin kalvoproteiineihin 

 

o integraaliset lujasti kiinni hydrofobisten vuorovaikutusten kautta, irtoavat vain  

detergenttikäsittelyllä tai orgaanisilla liuottimilla.  

 

o Periferaaliset löyhemmin, vety- tai ionisidoksilla kiinni, ja esim. lipidi- tai GPI- 

ankkurilla 

 

- Kaksi esimerkkiä,  esim. 

o kuljettaja ATPaasit, tyypit P, V ja F 

o ionikanavat 
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2. a) Kerro kuinka transformoiva kasvutekijä beeta aktivoituu, ja kuinka se sitoutuu 
reseptorinsa kanssa aktivoiden  signalikaskadin? (10p) 
 

Transformoiva kasvutekijä (TGF) beta sitoutuu solukalvon ulkopuoliseen integriiniini-

tyyppiseen reseptoriin. Solu venyttää TGF-betan esimuodon auki, ja vapauttaa aktiivisen 

TGF-beetan. Aktiivinen TGF-beta kasvutekijä tarttuu solun pinnalla olevaan tyypin II TGF-

reseptoriin, saaden aikaan reseptorin aktivoitumisen. Aktivoitunut tyypin II reseptori 

fosforyloi, ja näin aktivoi tyypin I reseptorin solun solukalvolla. Aktivoitunut tyypin I 

reseptori aktivoi R-Smad viestiproteiinin fosforyloinnin avulla. Aktivoitunut R-Smad kykenee 

liittymään avustavaan Smad-4-proteiiniin. Muodostunut proteiinikompleksi kuljetetaan 

tumaan, jossa se osallistuu geeniensäätelyyn.  

 

 



Nimi ___________________________ 

 2

2. b) Piirrä ja kirjoita mitkä ovat hemidesmosomin ja fokaaliadheesion rakenteelliset ja 
toiminnalliset samankaltaisuudet sekä eroavuudet. (10p) 

 

 

Molemmat auttavat solua sitoutumaan alustaansa, sekä sisältävät solukalvon läpäiseviä 
proteiineja. Molemmissa on alpha- ja beta- integriiniä.  
Fokaaliadheesiossa solun sisäpuolisena sitoutumiskohtana on aktiini, ja solun ulkopuolisena 
ankkuriproteiineina toimivat taliini sekä vinkuliini. Hemidesmosomissa solun sisäpuolisena 
sitoutumiskohtana on välikokoinen säie (intermediate filament), ja solun ulkopuolisena 
ankkuroivana proteiinina plektiini. Hemidesmosomissa solun sisäpuoliseen sitoutumiseen 
tarvitaan myös kollageeni XVII:sta. Fokaaliadheesioita on lähes kaikissa solutyypeissä, kun 
hemidesmosomeja on erityisesti epiteelisoluissa. 
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2. c) Rastita, mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein ja mitkä väärin: (10 p) 

i. Transformoiva kasvutekijä beeta on rakenteellisesti ja toiminnallisesti läheistä sukua 
epidermaaliselle kasvutekijälle. 

oikein  [   ] 
väärin [X] 

 
ii. Transformoiva kasvutekijä beeta -perheen jäsenet käynnistävät osteoblastien 
erilaistumisen. 

oikein  [X] 
väärin [   ] 

 
iii. Integriinit vaikuttavat täsmälleen samoihin reitteihin kuin kasvutekijäreseptoritkin. 

oikein  [X] 
väärin [   ] 

 
iv. Solujen ankkuroituminen on usein edellytys solujen jakautumiselle ja erilaistumiselle, ja 
tämän ankkuroinnin puute taas johtaa usein solun kuolemaan. 

oikein  [X] 
väärin [   ] 

 
v. Tyypin I kollageeni on ihmiselimistön määrällisesti runsain proteiini, ja se on luun, ruston, 
jänteiden ja löyhän sidekudoksen tärkein rakennusosa 

oikein  [   ] 
väärin [X] 

 
vi. Nimi kollageeni edellyttää, kolmen kolmosen sääntöä: että proteiini koostuu kolmesta 
alayksiköstä, joissa on kolmen aminohapon toistojakso, ja että ainakin osa proteiinista on 
kolmoiskierteinen. 

oikein  [X] 
väärin [   ] 

 
vii. Mesenkymaalinen liike tarkoittaa, että solut tarttuivat soluväliaineen säikeisiin ja 
proteoglykaaneihin integriini-tyyppisten reseptoreiden avulla, ja vetävät itseään eteenpäin. 

oikein  [   ] 
väärin [X] 

 
viii. Solut voivat liikkua amebamaisesti soluväliaineen säikeiden välistä, jolloin eteneminen 
on integriineistä ja proteinaaseista riippumatonta. 

oikein  [X] 
väärin [   ] 

 
ix. Invadopodi on syöpäsolun ryömimiseen erikoistunut rakenne, joka sisältää matriksin 
metalloproteinaaseja. 

oikein  [X] 
väärin [   ] 

 
x. Gelatiini on matriksin metalloproteinaaseihin kuuluvien stromelysiinien substraatti. 

oikein  [X] 
väärin [  ] 
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3. a) Alla on lyhyt jakso dsDNA:ta, joka koodaa muutaman aminohappotähteen mittaisen 
polypeptiketjun erään proteiinin alusta. Käännä DNA:n sekvenssi ensin mRNA:n sekvenssiksi 
ja sitten sen koodaamaksi polypeptiketjuksi. Merkitse mRNA:n molemmat päät ja samoin sen 
koodaaman polypeptidiketjun molemmat päät. (5 p.) 
 

5’-TTACGTTATGCCTCCGATCGCCTTTCACGTGAGC-3’ 
3’-AATGCAATACGGAGGCTAGCGGAAAGTGCACTCG-5’ 
 

 
 

Kaksinauhaisen dsDNA:n sekvenssi koodaa seuraavan mRNA-sekvenssin, joka sisältää 

polypeptidiketjun biosynteesissä tarvittavan metioniin-aminohappotähdettä (Met) koodittavan 

aloitus-kodonin AUG: 

 

5’-UUACGUUAUGCCUCCGAUCGCCUUUCACGUGAGC-3’ 

 

Proteiinisynteesissä, eli translaatiossa, aloitus tapahtuu aloituskodonista AUG, joka koodittaa 

ensimmäisen aminohappotähteen, metioniinin, polypeptidiketjun aminopäähän (N-pää). 

Tämän jälkeen synteesi jatkuu 5’→3’ suuntaan kodoni kodonilta, kunnes saavutetaan 

stopkodoni ja translaatio päättyy polypeptidiketjun karboksipäässä (C-pää). Stopkodonia ei 

ole tässä esimerkissä, vaan tässä on vain lyhyt pätkä polypeptidin aminopäästä, jolla tietysti 

on myös karboksipää. 

 

 [N-pää]-Met-Pro-Pro-Ile-Ala-Phe-His-Val-Ser-[C-pää] 
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3. b) Geeneissä oleva tieto toteutetaan, eli ilmennetään, solujen rakenteissaan ja 
toiminnoissaan tarvitsemiksi erilaisiksi proteiineiksi. Ilmentäminen alkaa RNA-synteesillä, eli 
transkriptiolla. Transkription aloitus on lähes kaikilla soluilla tärkein tapa säädellä geenien 
oikeanlaista ilmentämistä. Monimutkaiset säätelyjärjestelmät ja joukko erilaisia proteiineja 
vastaavat tästä tapahtumasta, jonka avulla solut voivat reagoida sisäisiin ja ulkoisiin 
signaaleihin. Luettele säätelyyn osallistuvia proteiineja ja kuvaile niiden toimintaa 
eukaryoottisolujen, eli aitotumallisten solujen, transkription aloituksen säätelyssä. (13 p.) 
 
 

Transkription aloituksesta vastaavat aitotumallisissa soluissa erilaiset geenien ilmentymisen 

säätelyyn osallistuvat transkriptiotekijät ja säätelyproteiinit. Transkriptiotekijät voidaan jakaa 

niiden toiminnan ja sitoutumispaikkojen suhteen ainakin kahteen eri luokkaan, jotka ovat: 

 

Perustranskriptiotekijät, joiden vaikutus kohdistuu RNA-synteesin aloituskohdan läheisyyteen 

ja jotka ovat välttämättömiä transkription toimivan aloitusrakenteen muodostumiselle. 

Perustranskriptiotekijöitä ovat monet proteiinit, joiden tulee tunnistaa dsDNA:ssa olevia 

spesifisiä kiinnitymiskohtia ja sitoutua niihin. Osa niistä tunnistaa ja sitoutuu DNA:ssa jo 

kiinni oleviin perustranskriptiotekijöihin. Lähetti-RNA:den synteeseihin osallistuvien 

tekijöiden nimissä esiintyy TFII ja sen jälkeen niitä erottavia kirjaimia kuten esimerkiksi. 

TFIID, TFIIB ja TFIIA. TFII-tekijöitä on yhteensä toistakymmentä. Lisäksi aloitusrakenteen 

ja transkription aloituksen säätelyyn osallistuu joukko muita proteiineja. Oikeanlaisen 

aloitusrakenteen syntymistä seuraa RNA-polymeraasi II entsyymin kiinnittyminen, jonka 

jälkeen vielä uusia perustranskriptiotekijöitä kiinnittyy rakenteeseen. Aitotumallisissa soluissa 

on erilaisia RNA-polymeraaseja, joilla jokaisella on osittain omat perustranskriptiotekijänsä. 

 

Perustranskriptiotekijöiden toimintaa säätelevät osittain myös erilaiset muut transkriptiotekijät 

ja geenien ilmentymisen säätelyproteiinit. Näiden avulla soluissa tapahtuu erilaisten sisäisten 

ja ulkoisten tekijöiden ja olosuhteiden sekä kehitysvaiheiden vaikutus geenien ilmentymiseen. 

Ne kiinnittyvät erityisiin kiinnittymiskohtiin, jotka voivat voimistaa tai vaimentaa geenin 

luentaa. Edellisiä kutsutaan vahvistajiksi (enhancers) ja jälkimmäisiä vaimentajiksi 

(silencers). 

 

Yllä mainittujen tekijöiden luettelon lisäksi maksimipisteisiin edellytetään ainakin osan 

toiminnan ja merkityksen kuvaamista. 
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(Jatkuu seuraavalla sivulla) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. c) Kuvaile erilaisille viruksille yhteiset, kaikkien virusten elinkierrossaan tarvitsemat 
tapahtumat, joiden seurauksena isäntäsoluissa valmistuu uusia toimintakykyisiä viruspartik-
keleita infektoimaan uusia soluja. (12 p.) 
 

 

Kaikki virukset tarvitsevat useita erilaisia tapahtumia elinkiertonsa kuluessa, joista osa on 

yhteisiä ja välttämättömiä kaikille erilaisille viruksille. 

 

Viruksen tulee tunnistaa isäntäsolunsa ja kiinnittyä sen pintaan. 

 

Viruksen täytyy päästä soluun sisälle joko kokonaisena, jolloin sen perintöaineksen, genomin, 

täytyy vapautua viruspartikkelin sisältä. Jotkut virukset siirtävät ainoastaan genominsa 

isäntäsoluun. 

 

Solun sisällä viruksen genomin täytyy monistua, replikoitua, jotta uudet viruspartikkelit 

voivat sisältää virukselle tyypillisen genomin. 
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(Jatkuu seuraavalla sivulla) 

Viruksen genomi sisältää geneettistä tietoa, geenejä, erilaisten viruksen rakenteiden ja 

toimintojen edellyttämiä proteiineja. Tästä syystä kaikkien virusten tulee ilmentää geenejään 

käyttäen hyväksi ainakin osittain isäntäsolun proteiinien tuottamisessa tarvittavia 

mekanismeja. 

 

Kun kaikki viruksen kokoamisessa tarvittavat rakenteelliset ja toiminnalliset molekyylit on 

tuotettu, tapahtuu varsinainen viruspartikkelien kokoaminen joko virusproteiinien ohjaamana 

tai automaattisesti. 

 

Lopuksi uusien infektioon kykenevien virusten täytyy vapautua isäntäsolustaan. 

 

Yllä olevan luettelon lisäksi kunkin toiminnan yksityiskohtien selittämistä tai esimerkkien 

antamista tarvitaan maksimipistemäärän saamiseen. 
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UNIVERSAALINEN GENEETTINEN KOODI 

1. emäs  U  C  A  G  3. 

emäs 

 Phe  Ser  Tyr  Cys  U 

 Phe  Ser  Tyr  Cys  C 

 Leu  Ser  STOP  STOP  A U 
 Leu  Ser  STOP  Trp  G 

           

 Leu  Pro  His  Arg  U 

 Leu  Pro  His  Arg  C 

 Leu  Pro  Gln  Arg  A C
 Leu  Pro  Gln  Arg  G 

           

 Ile  Thr  Asn  Ser  U 

 Ile  Thr  Asn  Ser  C 

 Ile  Thr  Lys  Arg  A A
 Met  Thr  Lys  Arg  G 

           

 Val  Ala  Asp  Gly  U 

 Val  Ala  Asp  Gly  C 

 Val  Ala  Glu  Gly  A G 
 Val  Ala  Glu  Gly  G 

 
 



Malli vastaus 4/2015 
 
4. a) Piirrä α-(+)-glukoosin rengas- ja avoketjuiset stereorakennekaavat. Merkitse piirroksiisi 
selvästi yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeä ne. (8 p.) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Avoketjuisen rakenteen funktionaaliset ryhmät 

Aldehydiryhmä, hydroksyyliryhmä 

Rengasrakenteisen funktionaaliset ryhmät 

Hydroksyyliryhmä, eetterihappi 
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4. b) Ihmisen ulos hengittämässä ilmassa on hiilidioksidin osapaine 5,00 kPa. Laske 
hiilidioksidin moolinen konsentraatio ja mooliosuus. (6 p.) 

Yhtälö: xi = pi/p = 5,0 kPa/101,3 kPa = 0,049 

 

Yleinen kaasuyhtälö pV = nRT, piV = niRT ja osapaine pi = xip (osapaine, i), ci = ni/V = pi/RT 

Vastauksen lukuarvo, tarkkuus ja moolinen yksikkö ci = pi/RT = 5*103Nm-2/8,314 Nm K-1 

mol-1*310K = 1,94 mol m-3 eli 0,002 M. 

 

On tiedettävä, että keuhkojen paine on 1 atm ja kehon normaalilämpötila on 37 °C à 310K. 

R arvo on annettu taulukossa. 

 

 

 

 

 
4. c) Kirjoita reaktioyhtälö glukoosin alkoholikäymiselle, ja laske sen Gibbsin vapaan 
energian muutos (ΔG°). Onko kyseinen reaktio spontaani? Perustele vastauksesi. (5 p.) 

C6H12O6(s) à 2CO2(g) + 2C2H5OH(l) 

 

Tarvittavat ΔG°f –arvot ovat annetussa taulukossa. 

Laskukaavan kirjoitus ja lukuarvojen sijoitus, sekä oikea vastaus 2 p. 

 ΔG° = 2*ΔG°f, etanoli + 2*ΔG°f, CO2 - ΔG°f, glukoosi  

 = 2*(-174,8 kJ mol-1) + 2*(-394,4 kJ mol-1) – (-910,5 kJ mol-1) 

 = -227,9 kJ mol-1 

 

Reaktio on spontaani, koska etumerkki on negatiivinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. d) Glukoosikinaasireaktiossa glukoosi reagoi adenosiinitrifosfaatin kanssa muodostaen 
glukoosi-6-fosfaattia ja adenosiinidifosfaattia. Laske reaktion glukoosi + ATP  G−6−P + 
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ADP tasapainovakion arvo, kun G−6−P + H2O  glukoosi + P ; K = 1,30*102 ja ATP +H2O 

 ADP + P ; K = 4,30*105. (8 p.) 
On huomattava, että käänteiselle reaktiolle tasapainovakio saa myös käänteisarvon. 2 p 

Glukoosikinaasireaktion muodostaminen 4 p. 

Oikea vastaus 2 p 

A: Glukoosi + P  G-6-P + H2O ; K = 1/1,30*102
 

B: ATP + H2O  ADP + P ; K = 4,30*105 

Glukoosi + ATP  ADP + G-6-P ; K = 1/1,30 *102 *4,30 *105 = 3,31 *103 

 

Glukoosikinaasireaktio saadaan vähentämällä B:stä A. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. e) Biologisesti merkittävän reaktion glukonihappo + 2H+ + 2e- à glukoosi + H2O 
elektrodipotentiaalin arvo on E° = - 0,60 V (pH = 7 ja 298K). Mihin suuntaan pH:n lasku 
muuttaa elektrodipotentiaalin arvoa? Perustele vastauksesi. (3 p.) 
Elektrodipotentiaalin arvo kasvaa. 

Hapettimen voimakkuus lisääntyy liuoksen pH-arvon pienentyessä eli happamuuden 

lisääntyessä. 

 
 

 

 

 

 

 

 

R arvo 8,314 JK-1mol-1 
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Yhdisteiden vapaan energian muutoksia (1 atm. 298,15K)  

Yhdiste Kaava ΔG°f –arvo 

Ammoniakki NH3(g) - 16,64 

Bentseeni C6H6(l) 129,3 

Etaani C2H6(g) - 32,89 

Etaanihappo CH3COOH(l) - 392,0 

Etanoli C2H5OH(l) - 174,8 

Glukoosi C6H12O6(s) - 910,5 

Glyseroli C3H8O3(l) - 479,9 

Hiilidioksidi CO2(g) - 394,4 

Metaani CH4(g) - 50,79 

Metanoli CH3OH(l) - 166,3 

Typpidioksidi NO2(l) 51,84 

 


