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Kursuse „Rakubioloogia ja biokeemia“    rakubioloogia teemade sisu: 
 

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. 
 

 

 

Kursuse   „Rakubioloogia ja biokeemia“     biokeemia teemade sisu: 

Aminohapped 

 Aminohapete üldine keemiline struktuur 
o alfa‐süsinik 
o aminorühm 
o karboksüülrühm  
o kõrvalahel 

 Aminohapete rühmitamine vastavalt kõrvalahela keemilistele omadustele ( 
o hüdrofoobsed aminohapped 
o aromaatsed aminohapped 
o laetud hüdrofiilsed aminohapped  
o polaarsed laenguta aminohapped 

 Mõningate aminohapete bioloogiline roll: 
o alaniin ja tema roll aminohapete lagundamisel lihasrakkudes ning selle protsessi koordineerimine 

lihasrakkude ja maksa vahel 
o glutamiinhape ja tema roll närviimpulsi ülekandel 
o histidiini roll ensüümkatalüüsil 
o proliin ja tema iseäraliku keemilise struktuuri roll valgu struktuuri kujunemisel 
o tsüsteiin ja tema kaudu moodustuvate disulfiidsildade roll valgu struktuuri kujunemisel 



 Aminohapete biosüntees : 
o aminohapete süsinikselgroog ja selle päritolu erinevatest kesksetest ainevahetusradadades 
o aminorühma päritolu ja õhulämmastiku sidumine ammoniaagiks 

 Aminohapete oksüdatiivne lagundamine : 
o tsitraaditsükli keskne roll aminohapete lagundamisel 
o glükogeensed ja ketogeensed aminohapped ning glüko‐ ja /või ketogeensuse seos aminohappe 

sisenemispunktiga tsitraaditsüklisse 
o uurea tsükkel ja tema roll aminohapete lagundamisel tekkiva ammoniaagi väljutamisel organismist 

 Aminohapete stereoisomeeria 
o tetraeedriline süsinik aminohapetes 
o aminohapete D‐ ja L‐isomeerid 

 Peptiidside 
o (polü)peptiidi amino ja karboksüülots 
o peptiidsideme planaarsus 
o peptiidsideme cis‐trans isomeeria 
o peptiidsideme keto‐enoolne tautomeeria 

 Aminohapete aluselis‐happelised omadused : 
o aminohapped kui amfolüüdid 
o zwitterioonid 
o karboksüül‐ ja aminorühma laengu sõltuvus keskkonna pH‐st 

Valgud  

 Valkude struktuuri neli taset : 
o primaarstruktuur: polüpeptiidahela aminohappeline järjestus 
o sekundaarstruktuur: alfa‐heeliks ja beeta‐leht 
o tetrsiaarstruktuur: levinumad motiivid valkudes 
o kvaternaarstruktuur 

 Valkude sekundaarstruktuuri põhielemendid : 
o alfa‐heeliks 
o beeta‐leht 

 Tsüsteiini roll valkude tertsiaarstruktuuri kujunemisel : 
o tsüsteiinidevahelised disulfiidsillad kui tertsiaarstruktuuri stabiliseerijad 

 Valkude aluselis‐happelised omadused 
o valgumolekuli kogulaengu sõltuvus keskkonna pH‐st 
o isoelektriline täpp 

 Valkude kromatograafilise eraldamise meetodid 
Ensüümid 

 Füüsikalis‐keemilised alused 
o keemiline tasakaal ja Gibbsi vabaenergia 
o aktiveeritud vahekompleks ja reaktsiooni aktivatsioonienergia 
o katalüsaator ja tema seos aktivatsioonienergiaga 

 Ensüümkineetika ja Michaelis‐Menteni võrrand 
o substraadi mõiste 
o ensüüm‐substraat kompleks 
o ensüümi küllastamine substraadiga 
o Michaelis‐Menteni võrrandi tuletuskäik 
o ensüümreaktsiooni maksimaalkiirus Vmax 
o substraadi poolküllastav kontsentratsioon Km 

 Ensüümkatalüüsi keemiline mehhanism 
o kümotrüpsiini näide 

 Ensüümide inhibitsioon 
 
Süsivesikud 

 Süsivesikute üldine keemiline struktuur: 
o aldoosid ja ketoosid 
o mono‐, oligo‐ ja polüsahhariidid 

 Süsivesikute stereoisomeeria: 
o süsinikuaatomi asendajate tetraeedriline paigutus ja selle seos süsinikuaatomi sp3‐

hübridisatsiooniga 



o kiraalsus ja peegelisomeeria 
o süsivesikute kujutamine tasapinnal Fischeri projektsioonide abil 
o D‐ja L‐isomeerid 
o enantiomeerid ja diastereomeerid 

 Süsivesikute optiline aktiivsus 

 Süsivesikute lineaarsed ja tsüklilised vormid : 
o hemiatsetaal ja hemiketaal 
o tsükliliste vormide anomeeria 
o mutarotatsioon 
o tsükiliste vormide konformatsioon : ”vann” ja ”tool” konformatsioon 

 Süsivesikute redoksomadused 

 Glükosiidne side 

 Polüsahhariidid : 
o glükogeen 
o tselluloos 

 
Ainevahetus 
Ainevahetuse üldised aspektid : 

o katabolism ja anabolism 
o autotroofid ja heterotroofid 
o metabolismi‐ ehk ainevahetusrada 

Ainevahetusreaktsioonid kui redoksreaktsioonid : 
o süsiniku oksüdatsiooniaste sõltuvalt temaga seotud aatomitest 
o hüdriidiooni roll rakulises elektronülekandes 
o rakulised elektronkandjad : NAD, NAD P, FAD 

Makroergilised ühendid : 
o ATP kui organismi ”energiavaluuta” 
o fosfoanhüdriidside kui ATP makroergilisuse allikas 

Kesksed ainevahetusrajad : 
o glükolüüs 
o tsitraaditsükkel 

Glükolüüsi põhijooned: 
o kuuesüsinikuliste monosahhariidide lagunemine kolmesüsinikulisteks ühenditeks 
o energia investeerimise faas 
o energia tootmise faas 
o ”substraadi tasemel fosforüülimise” mõiste 
o glükolüüs kui hapnikust sõltumatu ainevahetusrada 
o heksokinaasi aktiveerimine glükoosi poolt 
o heksokinaasi isovormid eri kudedes ja nende isovormide erinev roll glükoosi ainevahetuses 

Etanool‐ ja piimhappekäärimine : 
o roll NADH taastootmises glükolüüsi jaoks 
o piimhappekäärimine lihasrakkudes ja selle koordineerimine maksas toimuvaga Cori tsükli abil 

Tsitraaditsükli põhijooned : 
o tsitraaditsükkel kui tsükliline ainevahetusrada 
o tsitraaditsükli ja glükolüüsi erinev rakusisene lokalisatsioon 
o püruvaadi oksüdatiivne dekarboksüleerimine 
o tsitraaditsükli seos hingamisahelaga 
o tsitraaditsükli energeetiline bilanss 

 


