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Vastaus A 
Retrovirukset ovat RNA-viruksia (niiden perinnöllinen materiaali on RNA:ta) (2 p), esimerkiksi HI-
virus on retrovirus (2 p). Inaktivoitu virus tarkoittaa sitä, että virus ei pysty lisääntymään 
(=tuottamaan uusia viruspartikkeleita) (2 p). (Nämä pisteet voi saada myös jos asiat tulevat ilmi 
muualla vastauksessa). Retroviruksella on tehokas geenisiirtovektori, koska retrovirus pystyy 
tunkeutumaan isäntäsoluun (2 p) ja retrovirus pystyy liittämään oman geneettisen informaationsa 
isäntäsolun genomiin (2 p). Integroituminen tapahtuu niin, että käänteiskopioijaentsyymi (2 p), 
syntetisoi DNA:ta käyttäen mallina viruksen RNA:ta (selitys 2 p).  
(A-kohdasta yhteensä 14 p) 
 
Vastaus B: Ihon tehtävät: 
Iho suojaa elimistöä (1 p) ulkopuolisilta haitallisilta aineilta (2 p), bakteereilta (2 p) ja viruksilta (2 
p) (tai yleisesti taudinaiheuttajilta ), UV-säteilyltä (2 p) ja mekaaniselta rasitukselta (2p). Ihon 
vaarattomat bakteerit tai matala pH estävät haitallisten bakteerien lisääntymistä (2 p)    
Iho vähentää veden haihtumista elimistöstä tai kuivumista (3 p).  
Iho osallistuu lämmönsäätelyyn (1 p): ihon alainen rasvakerros toimii lämpöeristeenä (1 p) ja iho 
haihduttaa ylimääräistä lämpöä (hikoilu) (2p).  
Iho osallistuu kuonaneritykseen (1 p), hiki- ja talirauhaset toimivat erityksessä (1 p) 
Iho osallistuu aineenvaihduntaa (esimerkiksi D-vitamiinin synteesi) (2 p) 
Iho on tärkeä aistinelin (1 p): kosketus/paine (1p), kylmä, lämpötilat (1 p) ja kipu (1 p). 
 
Perustelut siitä, että laajat ihovauriot ovat hengenvaarallisia, koska vaurioitunut iho/haavat johtaa 
jatkuviin tulehduksiin/päästävät taudinaiheuttajia sisälle (4 p), verenhukkaan (anemia),) 
nestehukkaan (veden liiallinen haihtuminen elimistöstä ja mahdolliset verenvuodot) (2 p). UV-
säteilylle altistuminen ja sitä kautta syöpäriski (2 p) tai jokin muu hyvin perusteltu syy (2 p). (Tästä 
kohdasta voi kuitenkin saada max 8 p ja ensimmäinen neljän pisteen kohta tulee olla mainittu 
täysiin pisteisiin.) 
  
(B-kohdasta yhteensä 36 p) 
 
Selkeys ja johdonmukaisuus 4 p 
 
  



Yhteenveto siitä, mitä näistä asioista on mainittu Lukion kurssikirjoissa. 
 
Lukion Biologia BI5, bioteknologia 
sivu 21 Retro-rna-virus unkeutuu isäntäsoluun. Käänteiskopiojaentsyymi kopioi viruksen rna-
perimän dna:ksi. Käänteiskopioitu dna liittyy toisen viruksen entsyymin avulla isäntäsolun 
perimään.  
 
BIOS5 Bioteknologia  
s.29. Virukset ovat hyvin isäntäspesifisia. Ne ...käyttävät isäntäsolun solukalvon reseptoreita 
päästäkseen isäntäsolun sisälle. Yksijuosteisen retro-RNA-viruksen perimä kopioituu ensin 
solulimassa viruksen mukana kuljettaman käänteiskopioijaentsyymin avulla kaksijousteiseksi 
DNA:ksi, joka sitten siirtyy isäntäsolun tumaan ja liittyy sen DNA:han. Tällä tavalla toimii mm HI-
virus 
s. 103 
Isäntäeliöille tyypilliset virukse ovat erittäin käyttökelpoisia vektoreita geenisiirrossa, koska ne 
osaavat luonnostaan tunkeutua isännän soluihin ja sovittaa perimänsä niiden perimän osaksi. 
s.  154 
Geenihoidossa ...geeni säätelyalueineen liitetään sopivaan vektoriin eli kuljettimeen, joka on 
yleisimmin lisääntymiskyvyttömäksi tehty virus..... 
 
 
Lukion kirjoissa 
Biologia Ihminen WSOY: 
suojaa elimistöä (bakteereilta/patogeeneiltä, UV-säteilyltä, fyysiset vauriot) 
Estää veden haitumista. 
Lämmönsäätely: hikoilu, eriste, lämmöntuotto 
Kuonaneritys: tali- ja hikirauhaset 
Aineenvaihdunta: D-vitamiini 
Aisti-elin(kosketus, kylmä, lämpö, paine, kipu) 
 
BIOS5 Ihmisen biologia WSOY 
Suojaa:haitalliset mikrobit, kemialliset ärsykkeet, UV sätelyky, kuivumiselta, kolhuilta 
Varastoi Vettä, verta, ravaa 
Muodostaa: melaniinia, D-vitamiinia 
Säätelee: lämpötilaa 
Erittää: kuona-aineita, rasva-aineita 
Aistii: kipua, kosketusta ja painet, lämpöä ja kylmää 
 
Lukion Biologia 4: Ihmisen biologia 
s. 89. Kuva, jossa ihon rakenne ja lista toiminnoista (myös aineiden kuljetus ja lämmönsäätely, 
kosketuksen, kylmän ja lämmön aistiminen) 
s 94: ruumiinlämmön säätely; hikoilu, eriste(rasvakerros), ihon verenkierron säätely 
s.99 Terve iho on mekaaninen este mikrobeille. Ihon vaarattomat bakteeri estävät haitallisten 
bakteerien lisääntymistä. 
 
 
 


