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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                                      BIOLOGIAN KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                       26.9.2012

Enintään 8 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita 
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, 
esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri ala-
kohtien enimmäispistemäärät.

1. a) Tunnista kuvasta solun osat 1–9. (2 p.)
 b)  Onko kyseessä eläin-, kasvi- vai bakteerisolu? Perustele vastauksesi. (1 p.)
 c)  Perustele, mitkä osoitetuista solurakenteista ovat välttämättömiä proteiinisynteesissä. (3 p.)

2. a) Mitä ovat ravintoketju ja ravintoverkko? (2 p.) 
 b) Mistä energia tulee, ja miten se siirtyy kuvien 1–3 eliöiltä toiselle? Millaisiin lajienvälisiin 
  suhteisiin energian siirtyminen perustuu? (3 p.)
 c) Mitä tarvitaan kuvien esittämien eliöiden lisäksi, jotta ravinteet kiertäisivät  ekosysteemissä?   
  (1 p.)
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3. a) Mitä tarkoitetaan loisella?
 b) Anna esimerkkejä eliökunnan eri pääryhmiin kuuluvista loisista. 
 c) Miten loisia voidaan käyttää hyväksi biologisessa torjunnassa?

4. Mitä tarkoitetaan verenpaineella, ja miten sitä mitataan? Mistä eri tekijöistä pysyvästi kohonnut 
verenpaine johtuu, ja mitä terveysongelmia se voi aiheuttaa?

5. Kongon sademetsissä elävän okapin (kuva 1) olemassaolo paljastui tutkijoille vasta vuonna 
1901. Paikalliset asukkaat tosin tunsivat tämän aran nisäkkään. Evoluutiotutkimusten perus-
teella on voitu päätellä, että kirahvi (kuva 2) ja okapi polveutuvat yhteisestä kantamuodosta.

  a) Millä menetelmillä on voitu tutkia kirahvin ja okapin sukulaisuutta?
 b) Mitkä evoluutiovoimat ovat todennäköisesti vaikuttaneet näiden kahden lajin kehittymi-
  seen?
 c) Okapia on kutsuttu myös eläväksi fossiiliksi. Mitä tällä käsitteellä tarkoitetaan? Mitä muita 
  eläviä fossiileja tunnetaan?

Kuva: Antti Koskenniemi Kuva: Hans Hillewaert 
<http://galenfrysinger.com/south_africa_kruger_giraffe.htm,>.  

              Luettu 29.8.2011.
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6. Keliakia on autoimmuunisairaus, joka johtaa ohutsuolen seinämän limakalvon epiteelisolujen 
välisten liitosten avautumiseen ja mikrovillusten vaurioitumiseen (kuva). Tämä heikentää ra-
vintoaineiden imeytymistä suolesta verenkiertoon. Elimistön puolustusreaktiot käynnistyvät, 
kun syöjäsolut fagosytoivat gluteeniproteiinin johdannaisia.

    

 

 a) Mikä on mikrovillusten merkitys suolen seinämän toiminnassa? (1 p.)
     b) Millä tavoin proteiinit siirtyvät suolesta verenkiertoon? (3 p.)
     c) Mitä ovat syöjäsolut, ja mikä on niiden osuus immunologisessa puolustuksessa? (2 p.)

7. Naudalla sarvettomuus (nupous) on vallitseva ja sarvellisuus väistyvä ominaisuus. Sarveton 
sonni risteytettiin kolmen lehmän (A–C) kanssa. Sarvettomalle lehmälle A syntyi nupo 
lehmävasikka. Voidaanko tämän perusteella päätellä sonnin genotyyppi? Perustele.                                                                     

 Sama sonni risteytettiin sarvellisen lehmän B ja sarvettoman lehmän C kanssa. Molemmat 
saivat sarvellisen sonnivasikan. Perustele, voidaanko näiden jälkeläisten perusteella päätellä 
sonnin genotyyppi. Onko nupous sukupuoleen sitoutunut ominaisuus?                                                                                                               

gluteeni vaurioituneet 
mikrovillukset 

sidekudos 
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10.

+11.

+12.

8. Seuraavassa vertaillaan ihmisen kolmea eri solutyyppiä. Millaiset ovat luustolihassolun, pu-
nasolun ja munasolun mitokondrioiden sekä tumien määrät (A–F)? Anna esimerkki kuhunkin 
solutyyppiin kohdistuvasta hermostollisesta tai hormonaalisesta säätelystä ja sen vaikutukses-
ta solussa (G–I). Arvioi kohdissa J–L kyseisten solujen uusiutumis- eli regeneraatiokykyä. 

9. Entsyymien biotekninen hyödyntäminen

 Kaupunki eroaa monin tavoin maaseudusta kasvien elinympäristönä. Esittele esimerkein 
bioottisia ja abioottisia tekijöitä, jotka suosivat kasvilajeja tai parantavat niiden menestymistä 
kaupungissa.

 Miten eläin- ja kasvitauteja aiheuttavat virukset leviävät yksilöstä toiseen? Miten erilaiset 
virukset lisääntyvät, ja miksi niiden torjuminen on vaikeaa? 

 Näkyvää valoa lyhytaaltoisemman säteilyn vaikutukset eliöihin
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8.   Seuraavassa vertaillaan ihmisen kolmea eri solutyyppiä. Millaiset ovat luustolihassolun,   
      punasolun ja munasolun mitokondrioiden sekä tumien määrät (A-F)? Anna esimerkki   
      kuhunkin solutyyppiin kohdistuvasta hermostollisesta tai hormonaalisesta säätelystä ja   
      sen vaikutuksesta solussa (G-I). Arvioi kohdissa J-L kyseisten solujen uusiutumis- eli   
      regeneraatiokykyä.  
 

Solutyyppi Mitokondri-
oiden määrä  

Tumien määrä Hermostollinen tai 
hormonaalinen 
säätelytekijä ja sen 
vaikutus 

Uusiutumis-
kyky 

Luustolihas- 
solu      A      D        G      J 

Punasolu      B      E        H      K 

Munasolu      C      F         I      L 
 
 
 

9.   Entsyymien biotekninen hyödyntäminen 

 

 

10.   Kaupunki eroaa monin tavoin maaseudusta kasvien elinympäristönä. Esittele esimerkein   
        bioottisia ja abioottisia tekijöitä, jotka suosivat kasvilajeja tai parantavat niiden   
        menestymistä kaupungissa. 
 

 

+11.  Miten eläin- ja kasvitauteja aiheuttavat virukset leviävät yksilöstä toiseen? Miten   
         erilaiset virukset lisääntyvät ja miksi niiden torjuminen on vaikeaa?  
 

 

+12.   Lyhytaaltoisen säteilyn vaikutukset eliöihin 




