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1. Alla on esitetty urheilijan veren laktaattipitoisuus, kun hän on 5 minuutin lämmittelyn 

jälkeen liikkunut intensiivisesti 12 minuuttia ja sen jälkeen palautunut 

urheilusuorituksesta lepäämällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. a) Mistä kudoksista yllä olevassa tilanteessa vapautuu laktaattia vereen, nostaen sen 
pitoisuutta? (__/1p) 

Urheiluun osallistuvista luurankolihaksista   

 
 
1. b) Minkä vuoksi laktaattia syntyy eli mikä ajaa sen muodostumista? (__/1p) 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella: Hapen puute aktiivissa 

lihaksissa. Aktiivisessa lihaksessa glykolyysi tuottaa NADH:a ja pyruvaattia, mutta hapen 

puutteen vuoksi niitä ei käsitellä eteenpäin, vaan ne reagoivat keskenään tuottaen laktaattia.  
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1. c) Laktaattia muodostuu pääasiassa glukoosista. Mitkä ovat laktaatin muodostumiseen 

johtavan reaktiotien kaksi päävaihetta (yksittäisiä reaktioita ei tarvitse nimetä)? (__/1p) 

Päävaiheet ovat glykolyysi ja siinä tuotetun pyruvaatin muokkaaminen laktaatiksi 

 

1. d) Miten edellisessä kohdassa mainituissa reaktiotien päävaiheissa tuotetaan tai käytetään 

ATP:a tai ATP:n tuotantoon käytettäviä elektroninsiirtäjiä? (__/4p) 

 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella: Glykolyysissä käytetään 

kaksi ATP-molekyyliä (kukin hajotetaan ADP:ksi ja fosfaatiksi) ja tuotetaan neljä ATP-

molekyyliä kahdesta ADP:stä  ja kahdesta fosfaatista. Lisäksi kaksi NAD+-molekyyliä 

pelkistyy kahdeksi NADH:ksi. Kun pyruvaatti reagoi NADH:n kanssa, syntyy laktaattia ja 

NADH muokataan takaisin NAD+:ksi, jotta NAD+:a voidaan hyödyntää uudestaan 

glykolyysissä.  

 

 

1. e) Merkitse alle reaktiotien viimeinen reaktio, jossa laktaattimolekyyli muodostetaan. 
Molekyylikaavoja ei tarvitse piirtää. (__/1p) 
 

 

pyruvaatti + NADH  ®  laktaatti + NAD+ 
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1. f) Urheilusuorituksen palautumisvaiheen aikana laktaatin tasot veressä laskevat. Mikä elin 

pääasiassa ottaa laktaatin vastaan? (__/1p) 

 Maksa 

 
 

1. g) Kyseisen elimen soluissa laktaattia muokataan siten, että syntyvää lopputuotetta voidaan 

hyödyntää saman tien energianlähteenä esimerkiksi aivoissa. Kuvaa käsittelyyn osallistuva 

reaktiotie pääpiirteissään mukaan lukien välituotteiden siirtyminen soluorganellista toiseen ja 

muodostunut lopputuote. Jokaista yksittäistä reaktiotien välivaihetta ei tarvitse kuvata 

erikseen. (__/5p) 

 

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia asioita riittävällä tarkkuudella: Maksa muuttaa laktaatin 

glukoosiksi ja vapauttaa sen vereen, jotta sitä voidaan käyttää energiantuotantoon aivoissa. 

Ensiksi laktaatti muutetaan takaisin pyruvaatiksi maksasolujen sytosolissa. Tämän jälkeen se 

siirretään mitokondrioon ja muutetaan fosfoenolipyruvaatiksi, joka siirtyy sytosoliin ja 

muokataan glukoneogeneesin muissa reaktioissa glukoosiksi.  

 

 

1. h) Urheilusuorituksen aikana laktaattia syntyi yhteensä 38 mmol. Kuinka monta mmol 
glukoosia kului sen tuottamiseen? (__/1p) 

19 mmol 











Tampereen yliopisto Henkilötunnus________________-__________

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Sukunimi_______________________________

Bioteknologia tutkinto-ohjelma Etunimet_______________________________

valintakoe

pe 18.5.2018 Tehtävä 3 Pisteet________/ 15

3. a) Solut lisääntyvät jakautumalla. Solusyklin eli solukierron (solun elämänkierto) ns. S-
vaiheen aikana tapahtuu solun perimän kahdentuminen eli DNA:n replikaatio. Selitä, miten
DNA:n replikaatio tapahtuu nisäkässoluissa ja mitä entsyymejä prosessissa tarvitaan. (5p)

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia seikkoja riittävällä tarkkuudella. Helikaasi-entsyymi

aukaisee DNA:n kaksoiskierteen. DNA-polymeraasi syntetisoi deoksiribonukleotideistä

uuden juosteen vanhan juosteen viereen emäsparisäännön mukaisesti. DNA:n synteesi etenee

5'à3'-suuntaan ja on toisen juosteen suhteen epäjatkuvaa. DNA-ligaasi liittää syntyvät DNA-

fragmentit yhteen.

3. b) Mitoosissa tuma ja sen sisältämä perimäaines jakaantuu siten, että syntyy kaksi identtistä
tytärsolua. Alla on kuvia mitoosin eri vaiheissa olevista soluista. Kirjoita viivoille, mistä
mitoosin vaiheesta kussakin kuvassa on kysymys. (2p)

Jompikumpi yllä mainituista termeistä riittää.
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3. c) Sykliinit ovat proteiineja, joita ilmennetään
solusyklin eri vaiheissa ja joilla on keskeinen rooli
solusyklin etenemisen säätelyssä. Oheisessa
kaavakuvassa on esitetty n. G1/S-vaiheen
säätelymekanismi. Siinä solujen jakautumista
edistävät kasvutekijät saavat aikaan sykliini D:n
ilmentymisen. Sykliini D sitoutuu CDK- proteiiniin,
jolloin syntyy aktiivinen kinaasientsyymi. Tämä
aktiivinen kinaasi fosforyloi retinoblastooma (RB)
proteiinin, mikä puolestaan johtaa E2F
transkriptiotekijän vapautumiseen. Vapaa E2F aikaansaa useiden S-vaiheessa tarvittavien
geenien ilmenemisen ja sitä kautta solusyklin etenemisen G1-vaiheesta S-vaiheeseen.

Syövän synnyn aikana soluissa tapahtuu monenlaisia mutaatioita. Päättele edellä annettujen
tietojen perusteella, millaisia vaikutuksia seuraavilla mutaatioilla on solusyklin etenemiseen ja
solujen jakautumiseen. Perustele vastauksesi. (8p)

Vastauksessa tulee käsitellä seuraavia seikkoja riittävällä tarkkuudella.

i) sykliini D proteiinia koodaavan geenin monistuma eli amplifikaatio:

Johtaa geenin lisääntyneeseen ilmenemiseen eli ylenmääräiseen sykliini D proteiinin tuottoon

soluissa. Tämä puolestaan lisää aktiivisen sykliini D – CDK kinaasikompleksin

muodostumista, mikä edistää solusyklin etenemistä G1-vaiheesta S-vaiheeseen ja solukasvu

kiihtyy.

ii) CDK proteiinia koodaavan geenin monistuma eli amplifikaatio:

Johtaa lisääntyneeseen CDK proteiinin muodostumiseen. Tämä ei välttämättä vaikuta

mitenkään solusyklin etenemiseen, sillä aktiivisen kinaasientsyymin muodostumiseen

tarvitaan myös sykliini D proteiini.

iii) retinoblastooma geenin häviämä eli deleetio:

Johtaa RB proteiinin tuoton häviämiseen tai vähentymiseen. Tällöin E2F transkriptiotekijä

vapautuu, solusykli etenee G1-vaiheesta S-vaiheeseen ja solujen jakautuminen kiihtyy.


