
 

Rakubioloogia ja biokeemia 
 

See kursus on Sulle, kui 
• õpid gümnaasiumiastmes 
• tunned huvi bioloogia vastu 
• soovid saada huvitavaid lisateadmisi koolis õpitule 
• tahad valmistuda bioloogiaolümpiaadiks 
• Sinu tulevikuplaanid on seotud erialaga/elukutsega, mis nõuab bioloogia tundmist 

 
 

Kursuse maht 3 EAP, 80 akadeemilist tundi 

Sihtrühm gümnaasiumiastme õpilased alates 10. klassist 

Õppejõud Sulev Ingerpuu PhD (rakubioloogia); Kalle Kipper PhD (molekulaarbioloogia) 

Osavõtutasu 
õpilastele 

19 eur 

Õpetamise aeg 2015/2016. õ.-a., alates 12. oktoobrist 2015 

Õppetöö vorm Õppetöö toimub Moodle e-õppe keskkonnas; kursusel osalemiseks on vajalik 
arvuti ja interneti kasutamise oskus ning võimalus, e-maili aadressi olemasolu. 

Hindamise vorm ja 
lõpetamise 
tingimused 

Eristav (A, B, C, D, E, mitteilmunud); koondhinne kujuneb kuue kontrolltöö eest 
saadud punktide summast, kusjuures võlgu võib olla maksimaalselt ühe töö, kuid 
siis arvestatakse seda kui 0-punktilist tööd ning tunnistuse saamiseks peab 
õpilane saama vähemalt 50% koondpunktide maksimumist (alla selle saavutuse 
saab õpilane tõendi). 

 
Sisu lühikirjeldus Kursusel käsitletakse 6 teemat. Iga teema kohta 

tuleb sooritada kirjalik kontrolltöö Moodle 
keskkonnas 

Rakubioloogia teemad (vaata ka alateemasid) Biokeemia teemad (vaata ka alateemasid) 

1. Raku tuum ja tuumake. Kromatiin ja 

kromosoomid. 

4. Aminohapped ja peptiidid: struktuur ja 

omadused. 

2. Tsütoplasma võrgustik. Golgi kompleks. Valkude 

transport tsütoplasmas ja nende lagundamine. 

5. Süsivesikud. Nukleotiidid ja nukleiinhapped. 

3. Rakutsükkel ja selle faasid. Mitoos. Meioos. 6. Valgud. Ensüümid. Ainevahetus. 

 

Õpilaste tagasiside kursusele: 

• Uudne ning huvitav kogemus, mis muutis mind targemaks mikrobioloogia ning biokeemia vallas 
• Kursuse juures meeldis, et teemad olid hästi organiseeritud, õppematerjalid olid 

huvitavad ning sisaldasid rohkelt selgitavaid illustratsioone. 
• Õppejõud Kalle Kipper suutis minu jaoks keemia osa huvitavaks teha. Õppejõud oli 
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hindamisel väga õiglane, kommentaarid olid alati sisukad ja asjalikud ning sain selle 
tagasiside, mida vajasin. 

• Kiidan väga Kalle Kipperi teooriatekste, mis olid väga huvitavad ning samuti tema 
positiivselt mõjuvat rangust. Rakubioloogia osa pani aga mõtlema, et kui täpselt on 
lõpuks võimalik inimesel erinevaid keerukaid bioloogilisi protsesse uurida. 

• See kursus aitas mul paremini selgusele jõuda, mida tulevikus õppida. 
 

 
Rakubioloogia teemade alateemad: 

 
1. Rakutuum. Tuumaümbris (tuuma lamiinid, tuuma poori kompleks, perinukleaarne ruum). Tuuma ja 

tsütoplasma vaheline ainete transport. Passiivne ja aktiivne transport läbi tuuma pooride. Valkude 
transport tsütoplasmast tuuma. Tuuma lokaliseerumise signaal (NLS) ja seda äratundvad faktorid 
tsütoplasmas (importiin). Valkude ja RNA-de eksport tuumast (eksportiin). Miks on rakule kasulik hoida 
DNA eraldatuna valgusünteesiaparaadist? 

2. Tuumakese ehitus ja funktsioonid. Tuumakese organisaator (NOR), ribosoomi subühikute formeerumine 
RNA-st ja valkudest. Tuumakeste arv ja suurus. 

3. Kromatiin ja kromosoomid. Histoonid ja DNA nukleosoomne struktuur. DNA pakkimine kõrgema järgu 
struktuuridesse. Aktiivne ja inaktiivne kromatiin. Kromatiini struktuur ja geenide ekspressioon. Kromatiini 
struktuuri muutused rakutsüklis. Kromosoomide ehitus (tsentromeer, telomeerid, replikatsiooni 
alguspunkt). 

4. Tsütoplasma võrgustik (TV). Valkude kotranslatsiooniline seostumine TV-ga. Karedapinnaline TV. 
Liiderjärjestus, signaaliäratundja partikkel (SRP), signaalpeptidaas. Valkude modifitseerimine TV-s (N- 
seoseline glükosüleerimine, disulfiidsildade moodustumine, valkude kokkupakkimine ja edasitoimetamine 
Golgi kompleksi). KDEL-järjestus kui TVs hoidmissignaal. Siledapinnaline TV. Lipiidide süntees 
siledapinnalises TV-s ja ainete detoksifikatsioon. 

5. Golgi kompleksi (GK) ehitus, selle eri piirkonnad (cis-, kesk-, trans-Golgi võrgustik). Transpordivesiikulite 
pungumine GK-st. Brefeldiin A toime GK-le. Valkude modifitseerimine GK-s (glükosüleerimine, sulfaatimine ja 
fosforüleerimine). O- ja N-seoseline glükosüleerimine, glükosüültransferaasid. Valkude glükosüleerimise 
tähtsus. Mutsiinid  kui  eriti  tugevasti glükosüleeritud valgud. 

6. Valkude degradatsioon tsütoplasmas olevates proteasoomides. Ubikvitiin. 

7. Eksotsütoos. Pidev e. konstitutiivne ja reguleeritud eksotsütoos. Endotsütoos. Kaetud vesiikulid. Klatriin. 
Retseptor-vahendatud endotsütoos. Fagotsütoos. 

8. Vesikulaartransport rakkudes. Klassikaline sekretoorne rada. Vesiikulite pungumine lähtekompartmendist ja 
ühinemine sihtkompartmendi membraaniga. Kattevalkude (klatriin) tähtsus. 

9. Rakutsükkel, selle faasid ja kestus. Rakutsüklit käivitavad süsteemid (tsükliinid, tsükliin-sõltuvad kinaasid). 
Rakutsükli tähtsamad kontrollpunktid. 

10. Mitoos ja selle faasid. 

11. Meioos ja selle faasid. Meioos inimesel. Spermatogenees ja oogenees. Mitoosi ja meioosi võrdlus. 

 

Biokeemia teemade alateemad: 
 

1. Süsivesikud. 

Süsivesikute keemiline ülesehitus. Aldoosid 

ja ketoosid. Süsivesikute stereoisomeeria. Süsivesikute tsüklilised vormid. Süsivesikute bioloogiliselt olulised 
derivaadid. Süsivesikute redoksomadused. Näiteid eluslooduses leiduvatest olulistest monosahhariididest. 
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Disahhariidid ja glükosiidne side. Näiteid eluslooduses leiduvatest olulistest disahhariididest. Polüsahhariidid.  

 

2. Nukleotiidid ja nukleiinhapped. 

Nukleotiidide ehitus. Nukleotiidide stereokeemia. Lämmastikaluste tautomeeria.  Nukleiinhapped kui nukleotiidide 
polümeerid. Aluspaardumine nukleiinhapetes. DNA kaksikheeliks vormid. B-DNA.  Suur ja väike vagumus. DNA 
kaksikheeliksi A-vorm. DNA kaksikheeliksi Z-vorm. DNA kaksikheeliksi röntgendifraktsioonipildid ja mida neist on 
võimalik väljalugeda kaksikheeliksi ehituse kohta.  

 

3. Aminohapped ja peptiidid: struktuur ja omadused. Valgud. Ensüümid. Ainevahetus. 

Aminohapete keemiline ehitus. Aminohapete stereoisomeeria. Peptiidside. Aminohapete aluselis-happelised 
omadused. Valkude struktuuri 4 taset. Valkude elektrilised omadused. Valkude eraldamise meetodid. Keemiline 
kineetika, tasakaal ja katalüüs. Ensüümreaktsioonide kineetika. Michaelis-Menteni võrrand. Ensüümkatalüüsi 
mehhanism. Kümotrüpsiini näide. Ensüümide inhibitsioon. Inhibiitorid. 
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