
Biologian yhteisvalinta 2014 / Mallivastaus Kysymys 2 
 
 
A. 

- Violettikukkaisuus (V) ja pitkät siitepölyhiukkaset (P) ovat dominoivia 
ominaisuuksia, sillä ne tulevat esiin F1-polvessa; punakukkaisuus (v) ja pyöreät 
siitepölyhiukkaset (p) resessiivisiä (4p.). Vanhemmista toinen on dominoiva (2p.) 
ja toinen resessiivinen homotsygootti (2p.) sillä F1-polvessa syntyy ilmiasultaan 
vain yhdenlaisia jälkeläisiä. 
  

- P-polvi: VVPP x vvpp (2p.) 

  Syntyvät gameetit: VP ja vp (2p.) (Pelkkä kirjallinen selitys riittää myös täysiin 
pisteisiin; ei tarvita välttämättä ao. kaltaista taulukkoa) 

 VP 
vp VvPp 
F1-polvessa kaikkien jälkeläisten genotyyppi on VvPp (2p.) 
 

- F2-polvi VvPp x VvPp (2p.) 

Syntyvät gameetit: VP, Vp, vP ja vp (4p.) 

 VP Vp vP vp 
VP VVPP VVPp VvPP VvPp 
Vp VVPp VVpp VvPp Vvpp 
vP VvPP VvPp vvPP vvPp 
vp VvPp Vvpp vvPp vvpp 

Taulukko oikein (4 p.) (Vastauksen voi antaa myös kirjoittamalla ajatellen lähinnä 
sokeita hakijoita) 

F2-polvessa odotetaan Mendelin risteytystöiden perusteella syntyvän ilmiasultaan 
violettikukkaisia ja pitkät siitepölyhiukkaset omaavia, violettikukkaisia ja pyöreät 
siitepölyhiukkaset omaavia, punaiset kukat ja pitkät siitepölyhiukkaset omaavia 
sekä punaiset kukat ja pyöreät siitepölyhiukkaset omaavia jälkeläisiä suhteessa 
9:3:3:1 (2p.).  

 
B. 

- F2-polven jälkeläisten ilmiasujen jakauma ei noudata Mendelin risteytystöiden 
perusteella odotettua 9:3:3:1 jakaumaa, koska ko. geenit sijaitsevat samassa 
kromosomissa (2p.) ja ovat kytkeytyneet toisiinsa, jolloin ne eivät yhdisty vapaasti 
meioosissa. (2p.)  

 
 

     C. 
- Selvitettäessä miten tarkasteltavat kaksi geeniä sijaitsevat samassa kromosomissa, 

on tehtävä takaisin(testi)risteytys (1p). Takaisinristeytyksessä molempien geenien 
alleelien suhteen heterotsygoottinen yksilö (esim. VvPp) risteytetään ko. alleelien 
suhteen resessiivisen homotsygoottiyksilön (esim. vvpp) kanssa (2p.). 
Takaisinristeytyksessä syntyvien rekombinanttityyppien l. vanhemmista 
ilmiasultaan poikkeavien jälkeläisten, osuudet jälkeläistössä kertovat geenien 
etäisyydestä toisiinsa nähden seuraavasti: 

- Jos jälkeläisiä syntyy sekä rekombinaattityyppejä että risteytettyjen vanhempien 
kaltaisia jälkeläisiä l. kytkentätyyppejä likimain samat määrät, geenit sijaitsevat eri 
kromosomeissa, eivätkä ole kytkeytyneet (1p.) 



- Jos geenit sijaitsisivat hyvin lähellä toisiaan samassa kromosomissa eli ovat 
kytkeytyneet/kytkentä on vahva, takaisinristeyksessä syntyy ilmiasultaan vain 
risteytettyjen vanhempien kaltaisia jälkeläisiä l. kytkentätyyppejä eikä lainkaan 
rekombinaatiotyyppejä (2p.) Rekombinattityypin jälkeläisiä syntyy alle 50 % 
jälkeläisten kokonaismäärästä. 

- Jos geenit sijaitsisivat samassa kromosomissa, mutta kaukana toisistaan, 
tekijäinvaihdunta eli crossing over, jossa vastinkromosomit voivat vaihtaa osia 
keskenään, olisi mahdollinen ko. geenien välillä johtaen kytkennän 
purkautumiseen ja jälkeläistössä havaittaisiin rekombinaatiotyyppejä (2p.). 

- Uusien rekombinanttityyppien osuus (%) eli kytkennän purkautumisen yleisyys 
ilmaisee geenien välimatkan kromosomissa crossing over-yksikköinä (1p.)  

- Mitä pienempi rekombinanttityyppien osuus jälkeläistössä on, sitä pienempi on 
geenien etäisyys ja sitä vahvempi geenien välinen kytkentä/ Mitä suurempi osuus 
rekombinaattityyppejä jälkeläisisssä, sitä suurempi on geenien välinen etäisyys ja 
sitä heikompi on geenien välinen kytkentä (1p). 

- Lisäksi kertomalla kahdesta geneettisen tutkimusmenetelmän käyttämisestä 
geenien sijainnin paikantamiseksi saa 4 pistettä: 

- Esimerkiksi: Geenien sijainnin selvittämisessä kromosomistossa toisiinsa 
nähden voidaan hyödyntää myös geneettisiä tutkimusmenetelmiä. Mikäli 
lajin koko perimän emäsjärjestys on sekvensoitu, voidaan ko. geenien sijainti 
toisiinsa nähden selvittää eristämällä DNA:ta, monistamalla ko. geenejä 
alukkeiden/koettimien avulla PCR-reaktioissa ja etsimällä vastaavienn 
sekvenssin sijainnit lajin genomisekvenssistä. Geenien keskinäisen sijainnin 
paikantamisessa kromosomistossa voidaan käyttää myös DNA:n 
hybridisaatiota, jossa fluoresoivilla/radioaktiivisillä merkeillä leimattujen 
alukkeiden/koettimien avulla haetaan koetinta vastaava kohta kromosomeista. 
Myös merkkigeenien (markkereiden) avulla voidaan selvittää geenien 
sijaintia, jolloin käytetään merkkigeeniä, jonka sijainti kromosomistossa 
tunnetaan, ja joka periytyy tiukasti tutkittavan geenin kanssa. 

 
 
Selkeydestä ja loogisuudesta 4 p. 
 
 


