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1. Rutolle alttiimmat geenimuodot ovat epidemian myötä vähenneet väestössä. Näin ollen 
vähemmän alttiit geenimuodot ovat päässeet siirtymään todennäköisemmin seuraaville 
sukupolville. (7 p) 
 
2. Yksilöt, jotka ovat jo kohdanneet ruttobakteerin, mutta jääneet eloon, ovat jossakin määrin 
immuuneja (saman sukupolven kuluessa tapahtuville uusille epidemioille). Pidemmällä 
aikavälillä tarkastellen heidän paremmat immuunivastealleelinsa siirtyvät myös jälkeläisille, 
jolloin väestö kokonaisuutena muuttuu vastustuskykyisemmäksi. (7 p) 
 
3. Ymt-geeniä kantavat bakteerit pystyivät siirtymään kirppujen välityksellä tehokkaasti 
isännästä toiseen ja levisivät siten tehokkaammin syrjäyttäen geeniä kantamattoman 
muodon. (7 p) 
 
4. Y. pestis voi saada antibioottiresistenssigeenin suoraan toiselta bakteerilta 
transformaation, konjugaation tai transduktion kautta. (7 p) 
 
5. Ruttobakteerin geneettiset muutokset mahdollistavat sen leviämisen uusiin isäntälajeihin 
(gen-evol, 1 p), käyttämään leviämisessä uusia vektoreita (gen-evol, 1 p) sekä muuttavat sen 
taudinaiheutuskykyä ja tartuntatapaa (koevol 1 p). Bakteeri aiheuttaa valintapainetta (gen-
evol 1 p) isäntäeläinten (mm. rotta ja ihminen) vastustuskykyyn vaikuttaviin geenimuotoihin 
(koevol, 1 p) muuttaen lajeja pikkuhiljaa vastustuskykyisemmiksi (koevol, 1 p). Tämä taas 
johtaa siihen, että bakteerin uudet, virulenssiin vaikuttavat mutaatiot ovat kelpoisuudeltaan 
(koevol 1 p) parempia kuin vanhat ja kykenevät leviämään tehokkaammin isäntiin, jotka eivät 
omaa vastustuskykyä uusia muotoja vastaan (koevol, 1 p).  

Uusi vektori, esim kirppu, mahdollistaa bakteerin populaatiokoon kasvun (popdyn 1 p). 
Laajojen ruttoepidemioiden myötä rotan ja ihmisen populaatiokoot pienenevät (popdyn 1 p), 
ja se taas vähentää vastaavasti bakteeri- ja kirppupopulaatiota (popdyn 1 p). Ihminen on 
yrittänyt jo kauan päästä eroon rotista, kirpuista ja ruttobakteerista, niin myrkyillä kuin antibi-
ooteillakin, pienentäen mainittujen populaatiota (popdyn 1 p) Rotta on kehittynyt hyödyntä-
mään ihmisen tarjoamia resursseja ja sietämään ihmistä: sen seurauksena rottapopulaatio on 
kasvanut ja pystyy ylläpitämään suurempaa kirppu- ja ruttobakteeripopulaatiota (popdyn 1 
p).  

Myrkyt aiheuttavat valintapainetta rotalle ja kirpuille: ne muuttuvat geneettisesti näitä 
aineita paremmin kestävämmäksi kuin edeltäjänsä (gen-evol 1 p). Bakteeria vastaan ihminen 
käyttää mm. antibiootteja ς tämä taas lisää antibioottiresistenssiä (gen-evol 1 p). Rotta kehit-
tyy myös suuntaan, jossa kirppu ς tai ruttobakteeri ς ei aiheuta sille liian isoa taakkaa (koevol 
1 p) 



Muu esim. koevoluutiosta: Kasvit ja kasvinsyöjät: Kasvissa tapahtuneet mutaatiot voivat 
vaikuttaa kasvia ravintonaan käyttäviin kasvinsyöjiin (lajipari 1 p), esim. kasvi alkaa tuottaa 
kasvinsyöjälle myrkyllistä yhdistettä (miksi muodostavat lajiparin 1 p) -> kasvinsyöjän 
populaatiokoko pienenee, kasvi runsastuu (popul.dynam.muutokset 2 p) -> luonnonvalinta 
rupeaa suosimaan sellaista kasvinsyöjän geno- ja fenotyyppiä, joka sietää tätä myrkkyä -> kas-
vinsyöjä menestyy paremmin -> kasvi edelleen kehittää myrkyllisyyttään (evolutiivinen 
muutos 2 p). 

 
  
Monivalinnat 4x7 p = 28 p 
Essee 16 p + 6 p = 22 p 
Selkeys ja johdonmukaisuus (vain esseeosasta) 4 p 
YHTEENSÄ 54 p 
 


