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1. a) Miten transkriptiotekijät säätelevät kohdegeeniensä ilmentymistä eläinsoluissa? (3p) 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella: Transkriptiotekijät 

voivat joko kiihdyttää tai vaimentaa lähetti-RNA:n synteesiä. Useimmat transkriptiotekijät 

kiinnittyvät DNA:ssa tiettyihin kohtiin, joiden emäsjärjestyksen ne tunnistavat. Nämä kohdat 

sijaitsevat kohdegeenien säätelyalueilla. Transkriptiotekijät voivat kiinnittyä myös muihin 

transkriptiotekijöihin, perustranskriptiotekijöihin ja RNA-polymeraasiin. 

Transkriptiotekijöiden vuorovaikutus perustranskriptiotekijöiden ja RNA-polymeraasin 

kanssa voi joko lisätä tai vähentää näiden lähetti-RNA:n syntetisoimiseen liittyvien 

proteiinien aktiivisuutta.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
1. b) Mitä ovat nukleosomit ja miten niitä säätelemällä voidaan vaikuttaa geenien 
ilmenemiseen? (3p) 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella: Nukleosomit ovat 

histoni-proteiineista ja DNA:sta koostuvia rakenteita, joissa DNA kiertyy kahdesti 

kahdeksesta histonista muodistuvan ytimen ympärille. Lisäksi histoni H1 sinetöi ja vakauttaa 

nukleosomin sitoutumalla sen kylkeen. DNA kiertyminen nukleosomin ympärille aikaansaa 

sen pakkautumisen. Kun DNA on tiiviisti pakattu eli nukleosomeja on tiheässä, geenejä ei 

pystytä lukemaan eli transkriptoimaan, kun taas löyhemmin pakatun kromatiinin alueella 

geenit ovat luettavissa. Histoneiden muokkaus asetylaatiolla sallii yleensä geenien luennan, 

kun taas muokkaus metylaatiolla pääsääntöisesti estää sen. Geenien ilmenemiseen voidaan 

siis vaikuttaa muuttamalla sitä, kuinka tiiviisti DNA on pakattu nukleosomien ympärille, sekä 

muokkaamalla histoneita esimerkiksi asetylaatiolla tai metylaatiolla. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1. c) Yksittäistä ihmisen geeniä ilmentämällä voidaan tuottaa useita, aminohappo-

järjestykseltään toisistaan eroavia proteiineja. Miten tämä on mahdollista? (3p) 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella: Geeni koostuu 

eksoneista ja introneista. Ennen lähetti-RNA:n kuljetusta pois tumasta, intronit poistetaan ja 

eksonijaksot liitetään kiinni toisiinsa. Useilla ihmisen geeneillä esiintyy vaihtelevaa 

silmukointia eli osa mahdollisista eksoneista jätetään pois lopullisesta lähetti-RNA:sta. 

Lisäksi silmukointikohdan (eli eksonin ja intronin rajan) tarkka sijainti saattaa vaihdella. Kun 

tietyn eksonin käyttö tai silmukointikohta vaihtelee saman geenin eri lähetti-RNA-

molekyylien proteiinia koodavalla alueella, syntyneet erot emäsjaksossa aikaansaavat eron 

myös aminohappojaksossa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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1. Alla on Northern blot-menetelmällä tuotettu kuva, josta selviää kahden geenin (NABP1 ja 

NABP2) lähetti-RNA:n määrät eri kudoksissa. 18S-signaali osoittaa ribosomaalisen RNA:n 

määrät näytteissä ja sitä on käytetty varmistamaan, että kutakin näytettä on analyysissä yhtä 

paljon. Kuvan vasempaan reunaan on merkitty RNA:n pituus (tuhansina emäksinä, kb). (6p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Muokattu kuva, alkuperäinen artikkelista Kang ym. 2006 Biochem J. 397(1):89-99 

 

 

Northern blot –menetelmässä kunkin näytteen RNA-molekyylit erotellaan niiden koon 

mukaan. Mihin tämä RNA-molekyylien erottelu perustuu ja miten se käytännössä voidaan 

toteuttaa?  

 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella: RNA-molekyylit 

erotellaan elektroforeesi-menetelmällä. Nukleiinihapot, kuten RNA, ovat negatiivisesti 

varautuneita, sillä ne sisältävät paljon negatiivisia fosforihapporyhmiä. Näin ne liikkuvat 

sähkökentässä kohti positiivista napaa. Näytteet laitetaan tiheään, hyytelömäiseen 

väliaineeseen tehtyihin näytekoloihin ja hyytelön läpi luodaan sähkökenttä, jossa hyytelön 

toisessa sivussa on negatiivinen varaus ja toisessa positiivinen varaus. Hyytelömäinen 

väliaine voi koostua sokeripolymeeristä (kuten agaroosista) tai akryyliamidimuovista. 

Erottelu perustuu siihen, että suuret eli pitkät RNA-molekyylit kulkevat hyytelössä hitaammin 

kuin pienet eli lyhyet RNA-molekyylit.  
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Missä kahdessa kudoksessa NABP1-geeniä ilmennetään eniten? Missä kudoksessa vähiten? 

 

NABP1-geenia ilmennetään eniten kateenkorvassa ja kiveksissä, vähiten ohutsuolessa 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kun vertaat munuaisesta ja kiveksistä saatuja signaaleja keskenään, huomaat, että ne eroavat 

NABP1 osalta merkittävästi toisistaan. Mitä eroja näet? Mistä erot johtuvat?  

 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella: Kiveksissä NABP1:ä 

ilmennetään enemmän johtuen siitä, että lyhyitä (noin 1,8 ja 0,8 kiloemästä pitkiä) muotoja 

ilmennetään vain kiveksissä.  Pitkiä muotoja (1,8 ja 2,3 kiloemästä) ilmennetään molemmissa 

kudoksissa suunnilleen yhtä paljon. Lyhyet muodot liittyvät vaihtoehtoiseen silmukointiin eli 

niissä NABP1-geenin eksoneita on käytetty eri tavoin kuin pitkissä muodoissa. Kiveksissä siis 

NABP1-geeniä ilmennetään enemmän ja vaihtoehtoista silmukointia on säädelty niin, että 

lyhyiden muotojen silmukointi lisääntyy. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. a) Viruksia hyödynnetään monin eri tavoin bioteknologiassa. Virukset voidaan rakenteensa 

perusteella jakaa vaipattomiin ja vaipallisiin viruksiin. Piirrä kaavakuvat vaipattomasta ja 

vaipallisesta viruksesta. Nimeä kuvissa näkyvät rakenneosat. (4p) 

 

 

Piirros, johon on nimetty seuraavat yksityiskohdat: 

  - vaipaton virus: nukleiinihappo, proteiinikuori 

  - vaipallinen virus: edellisten lisäksi lipidivaippa/kalvo, kalvoproteiinit 

 

 

 

 

 

 

2. b) Viruksia luokitellaan ryhmiin mm. niiden perimän/genomin tyypin perusteella.  

Listaa virusten genomin eri tyypit. (2p) 

 

 

 

- kaksijuosteinen DNA 

- yksijuosteinen DNA 

- kaksijuosteinen RNA 

- yksijuosteinen RNA 
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2. c) Virukset eivät ole varsinaisesti eläviä solujen ulkopuolella, vaan niiden on 

lisääntyäkseen kyettävä tunkeutumaan isäntäsoluun. Selitä, millä eri tavoilla virukset pääsevät 

nisäkässolun sisään. (4p) 

 

 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia seikkoja riittävällä tarkkuudella. Vaipallinen virus voi 

tunkeutua soluun fuusioitumalla suoraan solukalvon kanssa. Sekä vaipallinen että vaipaton 

virus voi päästä solun sisään aktiivisen kuljetuksen (endosytoosin) avulla. Endosytoosissa 

virus sitoutuu kohdesolun pinnalla sijaitsevaan vastaanottajamolekyyliin eli reseptoriin 

kapsidiproteiinin (vaipattomat virukset) tai lipidivaipan proteiinien (vaipalliset virukset) 

välityksellä. Osa solukalvoa kuroutuu irti endosomi-rakkulaksi solulimaan ja virus siirtyy 

solun sisään. 
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2. d) Eräiden virusinfektioiden tiedetään lisäävän syöpäriskiä. Tästä esimerkkinä on 

papilloomavirusinfektio, joka lisää riskiä sairastua kohdunkaulansyöpään. Millä 

mekanismeilla virusinfektio voi johtaa syövän syntyyn? (5p) 

 

 

Vastauksessa pitää käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella. Viruksen koodaamat 

geenit tuottavat proteiineja, jotka vaikuttavat isäntäsolun toimintaan. Virus voi koodata 

geenejä (onkogeenejä), joiden ilmeneminen johtaa kontrolloimattomaan solujakautumiseen. 

Virus voi myös koodata geenejä, joiden tuotteet estävät kasvurajoitegeenien toimintaa ja sitä 

kautta johtaa kontrolloimattomaan solujakautumiseen. Tietyissä tilanteissa viruksen genomi 

voi myös integroitua solussa kohtaan, jossa se joko aktivoi onkogeenin tai inaktivoi 

kasvunrajoitegeenin. 
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Tehtävän 3 A mallivastaus  (3A max 5 p) 
Pienet hydrofobiset molekyylit voivat kulkeutua solun kalvojen läpi diffusoitumalla sellaisenaan. Po- 
laariset molekyylit pääsevät kalvojen läpi vain siirtomekanismin (kuljettajaproteiini eli transportteri) 
avulla. Molekyylejä, esim. glukooseja, kuljetetaan kalvojen läpi joko passiivisesti tai aktiivisesti.                                           
 
a) Selitä passiivisen kalvonläpikuljetuksen sekä passiivisten kuljettajaproteiinityyppien uniportti, 
 symportti ja antiportti toimintaperiaate. Voit halutessasi havainnollistaa selitystäsi piirroksella. 

Vastauksen tulee sisältää ja selittää seuraavat asiat riittävällä tarkkuudella: 
- Passiivinen kalvonläpikuljetus tapahtuu ilman erityistä energianlähdettä (, kuten esim. ATP). 
  - Sähköisesti neutraali (varaukseton) liuennut aine (molekyyli) liikkuu diffuusion ajamana suu- 
   remmasta pitoisuudesta pienempään. 
  - Sähköisesti varautuneen liuenneen aineen (ioni) liikkeeseen vaikuttaa pitoisuuseron lisäksi  
   kalvopotentiaali/kalvojännite  (Vm, varausero kalvon eri puolten välillä) eli sähkökemialli- 
   nen potentiaali (= kuljetettavan aineen pitoisuusero + kalvojännite) eli sähkökemiallinen 
   gradientti. 
  - Liuenneella aineella on pyrkimys liikkua (diffusoitua) kalvojen läpi niin, että potentiaalienergia  
   (pitoisuusero, sähkökemiallinen potentiaali) minimoituu. 
  - Liuenneen (polaarisen, hydrofiilisen) aineen kulkuun lipidikaksoiskalvojen läpi liittyy energia- 
   kynnys, joka estää hydrofiilisen aineen pääsyä kalvon hydrofobiseen ytimeen. Kuljettajaprote-  
   iinit alentavat tätä kynnystä päästämällä kuljetettavan aineen kalvon läpi muodostamaansa hyd- 
   rofiilistä kanavaa pitkin. Kuljettajaproteiineilla siis vain kalvonläpikulkua nopeuttava rooli. 
- uniportti-kuljettaproteiini kuljettaa vain yhtä ainetta kalvon läpi; 
 symportti kuljettaa ≧ 2 eri ainetta samaan aikaan samaan suuntaan kalvon läpi; 
 antiportti kuljettaa  ≧ 2 eri ainetta samaan aikaan eri suuntaan kalvon läpi. 
 

 

b) Mitä tarkoitetaan primaarisella ja sekundaarisella aktiivisella kalvonläpikuljetuksella? 
Vastauksen tulee sisältää ja selittää seuraavat asiat riittävällä tarkkuudella: 
- Aktiivisessa kuljetuksessa liuennut aine siirretään pitoisuuseroa ja/tai kalvojännitettä (so. sähkö- 
 kemiallista gradienttia)  vastaan, eli pienemmästä pitoisuudesta suurempaan ja/tai kohti sitä kal- 
 von puolta, jolla on samamerkkinen varaus kuin kuljetettavalla aineella. Aktiivinen kuljetus 
 siis vaatii energiaa, koska potentiaalienergia (pitoisuusero, sähkökem. potentiaali) kasvaa. 
- Primaarisessa aktiivisessa kuljetuksessa aineen siirtäminen liittyy suoraan energiaa vapauttavaan 
 kemialliseen reaktioon (yleensä ATP-hydrolyysi). 
- Sekundaarisessa aktiivisessa kuljetuksessa yhden aineen energiaa vaativa siirtyminen pitoisuus- 
 tai sähkökemiallista gradienttiaan vastaan kytkeytyy toisen aineen energiaavapauttavaan siirty- 
 miseen pitoisuus-/sähkökemiallisen gradienttinsa suuntaisesti. 
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Tehtävän 3B mallivastaus  (max 5 p) 
Myös suuria makromolekyylejä kuljetetaan kalvojen läpi soluosastosta toiseen. Kaikki solun proteiinit  
syntesoidaan ribosomeilla sytosolissa, mistä ne ohjautuvat lopullisiin sijaintipaikkoihinsa. Esimerkiksi  
tumassa toimivat proteiinit kuljetetaan sytosolista tumaan tumakalvon (eli tumakotelon) läpi.                                                         
 

a)  Millä perusteella solun kuljetusmekanismit tunnistavat ja erottavat endoplasmakalvostoon (ER)  
 ohjattavat proteiinit tumaan ohjattavista proteiineista? 
- Ko. proteiinien/polypeptidien aminohapposekvenssissä on ohjaussignaali, jonka kuljetusmekanismit  
 valikoivasti tunnistavat. 
 

 

b) Selitä, miten vastasyntetisoitu proteiini kuljetetaan sytosolista tumaan. 

Vastauksen tulee sisältää ja selittää seuraavat asiat riittävällä tarkkuudella: 
- Kuljetus tapahtuu tumakalvon (tumakotelo, tumakelmu) läpi tumakalvossa olevien tumahuokosten 
 (nuclear pore) kautta. 
- Tumahuokoset koostuvat proteiiniyhdistymistä, jotka säätelevät makromolekyylien kulkua sytoso- 
 lista tumaan ja päinvastoin. 
- Karyoferiiniproteiinit (importiinit/eksportiinit) avustavat kuljetusta tumahuokosten läpi sitoutuen  
  valikoivasti kuljetettavin molekyyleihin: 
  - Sytosolissa importiinit (tumaankuljetusreseptorit) sitoutuvat tumaan kuljettavassa proteii-  
   nissaolevaan tumaan ohjaavaan signaalijaksoon  (Nuclear Localization Signal, NLS). 
 
     

c)  Myös endoplasmakalvostoon (ER) ohjautuvat polypeptidit syntesoidaan ribosomeilla.  
 Selitä, miten syntetisoitava proteiini ohjautuu endoplasmakalvoston sisälle. 

Vastauksen tulee sisältää ja selittää seuraavat asiat riittävällä tarkkuudella: 
- Endoplasmakalvostoon ohjautuvien polypeptidien (yleensä) N-päässä on hydrofobisista amino- 
 hapoista koostuva signaalijakso. 
- Proteiinin synteesin ollessa vielä kesken, ribosomista ulos työntyvään signaalijaksoon kiinnittyy 
 tunnistusproteiini (signaalijakson tunnistava proteiini, SRP). SRP kiinnittyy myös ER-kalvon ul- 
 kopinnalla (= sytosolisella pinnalla) olevaan reseptoriinsa (SRP-reseptori). 
 ↔ Syntymässä oleva proteiini ja sen mukana koko ribosomi ja siihen kiinnittynyt lähetti-RNA 
   kiinnittyvät ER-kalvon sytosolipuoleiseen pintaan. 
 → Reseptoriinsa kiinnittynyt SRP ohjaa syntymässä olevan proteiinin signaalijakson ER-kal- 
   vossa olevalle kanavaproteiinille. 
 → Syntyvä proteiini työntyy N-pää/signaalijakso edellä ribosomilta kanavan läpi ER:n sisälle. 
 → signaalijakso leikkautuu pois ja proteiinin loppuosa työntyy kanavan läpi kalvoston sisälle 
   sitä mukaa kuin ribosomi proteiinia syntesoi. 
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Tehtävän 3C mallivastaus (max 5 p) 
Molekyylien lisäksi solukalvojen läpi siirtyy myös informaatiota. Solut vastaanottavat informaatiota 
ympäristöstään välittäjäaineina (esim. hormonit tai kasvutekijät), jotka säätelevät kohdesolun käyt- 
täytymistä reseptoriensa välityksellä.           
 Monet hormoni- ja kasvutekijäreseptorit ovat solukalvon tyrosiinikinaasireseptoreita (resepto- 
reita, joiden osa voi toimia tyrosiinikinaasi-entsyyminä). Esimerkiksi epidermaalisen kasvutekijän 
(EGF) reseptori on tällainen. 
   Selitä, miten solunulkoisen viestimolekyylin (esim. EGF) sitoutuminen tyrosiinikinaasiresepto- 
riinsa välittyy viestinä solukalvon läpi solunsisäiselle tiedonsiirtoproteiinille.  
  (Voit halutessasi havainnollistaa selitystäsi piirroksella). 
 

Vastauksen tulee sisältää ja selittää seuraavat asiat riittävällä tarkkuudella: 
- Tyrosiinikinaasireseptorit (tässä lyh. RTK) ovat solukalvon yhden kerran läpäiseviä proteiineja,  
 joilla on solunulkoinen ligandinsitomisosa, solukalvon läpäisevä osa sekä solunsisäinen (sytoso- 
 linen) osa, jossa on mm. katalyyttinen tyrosiinikinaasi-domeeni.  
- Viestimolekyylin sitoutuminen RTK:n solunulkoiseen osaan aiheuttaa reseptorissa laskostumisen 
 muutoksen (konformaation muutos), jonka seurauksena reseptorit siirtyvät lähemmäs toisiaan (pa- 
 riutuvat) solukalvolla.  
  - Jotkut reseptorit pariutuvat erillisten ligandien sitouduttua molempiin reseptoreihin,  
   jotkut ligandit voivat sitoutua yhtä aikaa kahteen reseptoriin 
- Reseptorien pariutuessa myös niiden sytosoliset osat lähentyvät, mikä mahdollistaa kinaasidomee- 
 nien entsyymiaktiivisuuden kohdistumisen ristiin ja reseptoriproteiinit voivat fosforyloida toisensa. 
 Tätä ristiinfosforylaatiota kutsutaan (virheellisesti) myös autofosforylaatioksi. Näin solunulkoinen 
 signaali siirtyy solun sisään (sytosoliin). 
- Fosforyloitunut tyrosiinitähde aktivoituneen reseptorin solunsisäisessä osassa muodostaa sitoutu-  
 miskohdan sytosoliselle soviteproteiinille. 
 → Tietynlaisen sitoutumisdomeenin (SH2) omaava soviteproteiini sitoutuu aktivoituneen 
   (fosforyloituneen)  RTK:n fosfotyrosiiniin 
 → Soviteproteiinin välityksellä viesti välittyy aktivoituneelta tyrosiinikinaasireseptorilta 
   eteenpäin seuraavan tason tiedonsiirtäjälle. 
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Tehtävän vastauksissa edellytetään muun muassa alla olevien asioiden käsittelyä 

riittävällä tarkkuudella ja laajuudella. 

4. a) Entsyymi katalysoi vesiliuoksessa alla olevaa tasapainoreaktiota. Kirjoita oheisessa 

reaktioyhtälössä esiintyvien molekyylien ja ionien nimet niille varattuille viivoille. 5 p. 

 
1=_HIILIDIOKSIDI___________________________ 

2=_VESI____________________________________ 

3=_HIILIHAPPO_____________________________ 

4=_VETYKARBONAATTI TAI BIKARBONAATTI 

5=_VETYIONI TAI PROTONI__________________ 

 

4. b) Tutkiaksesi kyseistä entsyymiä olet laatinut kahteen suljettuun koeputkeen alla olevan 

koejärjestelyn. Toisessa putkessa (A) ovat CO2(g) ja H2O(l) ilman entsyymiä ja toisessa 

putkessa (B) entsyymin läsnäollessa. Vastaa kysymyksiin.     6 p. 

 
Faasien asetuttua tasapainoon, kummassa putkessa A vai B on pitoisuudeltaan enemmän 

CO2:ta kaasufaasissa vai onko niissä yhtä paljon? Miksi? 

Entsyymi ei vaikuta reaktiotasapainoon. Putkien faasit ovat tasapainottuneet. 

Molemmissa putkissa on hiidioksidia kaasufaasissa YHTÄ PALJON.  

__________________________________________________________________  
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Seuraavaksi lisäät kaasumaista CO2:ta kumpaankin putkeen. Kumman nestefaasiin A vai B 

sitä absorboituu nopeammin? Miksi? 

PUTKEN B, koska entsyymi kiihdyttää reaktiota. 

CO2:ta kuluu tässä nestefaasissa enemmän. 

__________________________________________________________________ 

Tämän jälkeen reaktioiden asetuttua putkessa A tasapainoon, lisäät siihen vahvaa 

entsyymiä. Mitä tapahtuu kaasufaasin CO2:n pitoisuudelle putkessa A? 

Lisääntyykö, väheneekö vai ei muutu? Miksi? 

Entsyymi ei vaikuta reaktiotasapainoon. Putkien reaktiot ovat tasapainottuneet. 

Tällöin putken A CO2: n pitoisuus ei muutu. 

_______________________________________________________________ 

 

4. c) Erillisessä koejärjestelyssä tutkit saman entsyymireaktion nopeutta spektrofotometrilla. 

Lisäät ensin 4-nitrofenolia reaktioliuokseen, jonka pH on 8. Tällöin liuos värjäytyy 

keltaiseksi. Sitten lisäät reaktioliuokseen entsyymin ja keltainen väri vähenee lineaarisesti 

mittauksen aikana. Mittaat spektrofotometrillä värin häviämistä aallonpituudella 405 nm. 4 p. 

 
 

Piirrä 4-nitrofenolin rakennekaava. 

 

 
 

Myös 4-nitrofenolin protonoitumaton muoto (pH 8) hyväksytään. 

Myös muut mahdolliset nitroryhmän oikeat resonanssirakenteet hyväksytään. 
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Mihin 4-nitrofenolin molekyylirakenteessa tapahtuvaan muutokseen värin väheneminen 

perustuu? 

Tämä johtuu 4-nitrofenolin molekyylin elektronipilven elektronijakauman muutoksesta. 4-

nitrofenolin konjugoitunut kaksoissidosjärjestelmä kykenee absorboimaan sähkömagneettista 

säteilyä. Rakennekaavoja ei vaadita. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Mikä muutos liuoksessa aiheuttaa kyseisen molekyylirakenteen muutoksen? 

Liuoksen pH muuttuu happamempaan suuntaan. Entsyymireaktio nopeuttaa vesiliuoksen 

happamoitumista. Liuoksen voimakas keltainen väri häviää kun värinmuodostajan tasapaino 

siirtyy 4-nitrofenolin puolelle. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


