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3. Viiruste, bakterite, mitokondrite ja kloroplastide geneetika. 

Kursuse  kolmas  teema  keskendub  ennekõike  sellele,  mida  kujutavad  endast  viirused  ja 
bakterid,  kuidas  nad  funktsioneerivad  ja millised  on  nende  geneetika  eripärad  võrreldes 
päristuumsete  rakkudega.  Muuhulgas  võtame  lähema  vaatluse  alla  ka  tuntud  inimeste 
haigustekitaja HIV. Teema lõpuks tutvume ka mõningate raku organellidega, millel on oma, 
rakust eraldiseisev, geneetiline materjal.  
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4. Populatsioonigeneetika ja genoomi evolutsioon. 

Olles  tutvunud geneetika põhitõdedega üksiku  raku  ja organismi  tasemel, astume  sammu 
tagasi  ja  vaatame  geneetika  rolli  looduses  toimuvate pikaajaliste protsesside  seisukohast. 
Selle käigus õpime, kuidas on kujunenud tänapäevane arusaam eluslooduse evolutsioonist, 
millist rolli mängib geneetika liikide tekkes ning kuidas muutub populatsioonide geneetiline 
mitmekesisus ajas.  
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5. Molekulaargeneetika meetodid. 

Kursuse viimases teemas õpime, kuidas on võimalik rakendada eelnevates teemades õpitud 
teadmisi  praktikas.  Tutvume  olulisemate  meetoditega,  mida  kasutatakse  geneetika  ja 
molekulaarbioloogia  uurimiseks, mida  tähendab  organismide  geneetiline muundamine  ja 
milliseid  rakendusi  see  leiab.    Saame  teada,  kuidas mitmeid  haiguseid  või  eelsoodumust 
neile  on  võimalik  tuvastada  nii  eluajal  kui  ka  enne  sündi  ja  kuidas  DNA  analüüs  on 

muutunud lahutamatuks osaks kriminalistikast. 
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Õpilaste hinnang antud kursusele: 

 Õppejõud väga tore, seletas kõik eksimused kontrolltöödes. Kursus aitas väga hästi olümpiaadil 
hakkama saada. 

 Olen väga õnnelik, et läbisin antud kursuse, samuti tahaksin tänada härra Bichelet, kes on 
äärmiselt vastutulelik ning meeldiv õpetaja ‐ andes vajadusel igakülgset abi. Mina jäin väga 
rahule ning loodan ka järgneval õppeaastal leida endale sobivaid kursuseid. 

 Võiks olla ka edasijõudnute kursus, kus saaks veel põhjalikumalt kõike õppida ja uurida. 

 Nende kirjade põhjal, mis õppejõult saime, pean ütlema, et ta tundus kohe eriti vahva! 

 Juhendaja oli hingega asja juures ning äärmiselt põhjalik info jagamisel, aga ka koduste tööde 
kontrollimisel. Tagaside oli põhjalik ja see aitas mõista tehtud vigu ning nendest õppida.  

 Kontrolltööle individuaalse tagasiside saamine väga tore! 
 

Kursus „Geneetika ja evolutsioon“ sai õpilaste hinnangu põhjal 2014. aasta parima kursuse tiitli.  

 


