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Sissejuhatus 

 

XX sajandi jooksul on bioloogias toimunud kiire areng, mis on viinud täiesti 

uudse paradigma tekkele sajandi lõpuks. Lõppev sajand on tänu füüsika ja keemia ning 

neil põhinevate aparatuuriehituse saavutustele loonud aluse bioloogiliste protsesside 

mõistmisele molekulaarsel tasandil. See omakorda on sügavalt mõjutanud kõiki 

“klassikalisi” bioloogia alasid ja andnud ka aluse uutele biotehnoloogilistele 

rakendusaladele.  

Erinevad teadusajaloolased hindavad üksikute uurijate rolli selles tormilises 

arengus erinevalt – ilmselt vajab objektiivse hinnangu saamine rohkem ajalist distantsi. 

Ei ole kahtlust, et bioloogia “uue paradigma” tekkeks olid olulised Gregor Mendeli 

(1822-1884) geneetikaalased tööd, mis avaldati 1866, ent jäid suurema tähelepanuta 

aastani 1900. Selleks ajaks aga olid teiste bioloogide tööd jõudnud geneetika põhimõtete 

tunnistamisele. Thomas Hunt Morgan (1866-1945), Edmund Beecher Wilson (1856-

1939), Theodor Boveri (1862-1915), Nettie M. Stevens (1861-1912), Max Delbruck 

(1906-1981), Hans Spemann (1869-1941), on vaid mõned olulisemad nimed neist 

paljudest teadlastest, kelle töö viis 1920-ndate aastate lõpuks lahendamatuna näiva 

paradoksini. Ühest küljest oli selge, et pärilikkuse kandjaks on geenid, mis on 

samasuguse koopiate komplektina olemas igas üksikus organismi rakus (mõne erandiga). 

Teisalt oli aga teada, et ühes organismis leidub väga palju erineva kuju, ülesehituse ja 

funktsiooniga rakke. Frank Lillie, üks rakubioloogidest, nimetas oma 1927.aastal 

ajakirjas “Science” publitseeritud artiklis taolist vastuolu põhimõtteliselt lahendamatuks. 

Ent lahendus oli olemas. 1934. aastal oletas T. H. Morgan, et mitte kõik geenid ei 

pea alati igas rakus “töös” olema. Eri tüüpi rakkudes on aktiivsed erinevad geenid, mida 

aktiveerivad  tsütoplasmas leiduvad valgulised tegurid. Algsed tühised erinevused 

rakkude tsütoplasmas tingivad väikesed erinevused erinevate geenide aktiivsuses, mis 

omakorda põhjustab teiste geenirühmade poolt tekitatud suuremaid erinevusi. 
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Eksperimentaalsed tõestused sellele hüpoteesile hakkasid kogunema järgmistel 

aastakümnetel. 1941. a. tõestati, et geen kodeerib valku (printsiip "üks geen - üks valk", 

G.W. Beadle ja E.L. Tatum). Kolm aastat hiljem tõestas O. Avery, et pärilikkust kandev 

geneetiline materjal on desoksüribonukleiinhape - DNA.  DNA kaksikheeliksi struktuuri 

kirjeldasid 1953. aastal J.D. Watson ja F.H.C. Crick. Viis aastat hiljem näitasid M. 

Meselson ja W.F. Stahl, et DNA replitseerub (kahekordistub) semikonservatiivselt, s.t. 

igas rakus on üks kahest DNA ahelast eellasraku oma, teine aga sünteesitud de novo 

replikatsiooni käigus.   

1961. aastal avastati, et geneetiline kood on kirjutatud kolmest nukleotiidist 

koosnevate triplettidena, millest igaüks kodeeerib valku lülitatavaid aminohappeid või 

translatsiooni regulatsioonisignaale. Samal aastal avastati mRNA ning F. Jacob ja J. 

Monod avaldasid geeni regulatsiooni operonimudeli. Pärast põhiliste geneetilise 

informatsiooni ülekanderadade kirjeldamist suunas DNA mRNA valk oli ka selge, et 

erinevate geenide aktiivsust saab reguleerida erinevatel tasanditel. 

Edasises molekulaarse rakubioloogia arengus on erilist tähendust omanud mitmed 

uued avastused. 1970.a. avastasid H. Temin ja D. Baltimore retroviirustes erilise 

ensüümi, pöördtranskriptaasi, mis suunas geneetilise informatsiooni liikumist 

teadaolevale "vastassuunas", RNA DNA. Neli aastat hiljem kloneeriti esimesed 

eukarüootide geenid bakterite plasmiidides. 1976. aastal aga tõestati, et retroviiruste 

onkogeenid põhjustavad rakkude transformatsiooni. 

1977. aastal töötati välja sellised meetodid DNA järjestuse määramiseks, mis 

võimaldasid kiiresti lugeda üsna suuri DNA molekulis sisalduvaid informatsioonihulki. 

Tänu uutele meetodite täiustustele on ilmselt juba paari aasta pärast teada inimese 

genoomis oleva 3x109 nukleotiidi järjestus. Samal aastal avastati ka geenide intron-

eksonstruktuur ning nende transkriptide splaisingumehhanism.  

Veel paar aastat hiljem avastati rakulised onkogeenid, RNA katalüütiline aktiivsus 

ning konstrueeriti transgeensed kärbsed ning hiired, kellele olid sisse viidud uued geenid. 

Nimekiri ei ole kaugeltki lõplik. Molekulaar- ja rakubioloogia meetodid ja 

saavutused on üha enam jõudmas meditsiinilisse diagnostikasse ja uute raviainete 

loomisse. Kindlasti on varsti rakenduses geeniteraapia meetodid raskete haiguste raviks. 

Põllumajandus, materjalitööstus, aga ka paljud "klassikalise" bioloogia alad (näiteks 
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süstemaatika) vajavad ja rakendavad üha uusi teadmisi, mis saadud molekulaar- ja 

rakubioloogide töö tulemusena.  
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GEENIDE EKSPRESSIOONI KONTROLL 

 

Hulkrakse organismi erinevad rakud 
sisaldavad üldjuhul samasugust DNA-d 

 

Organismi DNA-s on kodeeritud kogu informatsioon, mis on vajalik tema 

rakkude ülesehitamiseks ja raku talitluseks. Raku DNA kogupikkus on mõnest miljonist 

nukleotiidist (bakteritel) kuni 3 miljardi nukleotiidini (inimesel). Lisaks pikkusele on aga 

tähtis ka nukleotiidide järjestus, mis määrab ära kodeeritava RNA ja valgu järjestuse ning 

geenide ekspressiooni  regulatsioonimehhanismid. 

Kui me võrdleme näiteks imetaja neuronit (närvirakku) lümfotsüüdiga, siis on 

tõepoolest raske uskuda, et nii erinevad rakud sisaldavad täpselt samasuguseid geene. 

Seetõttu arvasid bioloogid algselt, et diferentseerumise käigus kaotab rakk selektiivselt 

osa oma geenidest. Tänapäeval teame aga, et rakkude diferentseerumine on üldjuhul 

hoopis geenide valikulise ekspressiooni tulemus.  Hulkrakses organismis esinev 

rakutüüpide mitmekesisus on põhjustatud sellest, et rakkude samasuguselt DNA-lt 

sünteesitakse erinevates rakkudes erinevaid RNA ja valkude molekule.  

Väidet, et rakkude diferentseerumisel ei muutu nende DNA, tõestati algselt 

eksperimentidega konnadel. Kui diferentseerunud konnaraku tuum süstiti teise konna 

munarakku, kust varem oli tuum eemaldatud, oli süstitud “doonortuum” võimeline 

kodeerima kogu vajalikku informatsiooni normaalse organismi arenemiseks. Sama 

tõestavad katsed taimedega: paljude taimede diferentseerunud rakud on võimelised teatud 

tingimustes andma terveid järglastaimi. 1997. aastal tõestati lamba kloneerimisel 

somaatilise raku tuuma kasutades, et ka imetajate iga keharakk sisaldab kogu organismi 

ülesehitamiseks vajalikku informatsiooni.  
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Erinevad rakud toodavad erisuguseid valke 

 

Seega, organismi erinevate rakkude DNA on üldjuhul identne. Kui erinevad aga 

on üldse ühe organismi erinevad rakud? Ehkki täna on sellele küsimusel võimatu 

ammendavalt vastata, võib teha siiski mõningaid üldistusi olemasolevatest teadmistest. 

Paljud rakkudes toimuvad protsessid on sarnased kõikidele rakkudele sõltumata 

nende tüübist. Seetõttu on ka ühe organismi kahel suvalisel rakul palju ühesuguseid 

valke. Sellised on näiteks mitmesugused rakkudes rohkesti esinevad valgud (enam kui 50 

000 molekuli raku kohta): tsütoskeleti ja kromosoomide põhilised valgud, mitmed 

endoplasmaatilise retiikulumi, Golgi aparaadi ja ribosoomide valgud. Samuti on sarnased 

mitmesugused ensüümid, mida küll ei ole rakkudes nii rohkesti, ent mis ometi on 

vajalikud mitmesuguste rakkude jaoks elutähtsate metaboolsete reaktsioonide 

läbiviimiseks. 

Mõnesid valke aga esineb suures hulgas vaid kindlates spetsialiseerunud 

rakkudes, kus nad omavad vastavat funktsiooni. Näiteks hemoglobiini leidub ainult 

erütrotsüütides, immunoglobuliini B-lümfotsüütides ja müoglobiini lihasrakkudes. 

Kui võrrelda kaht tuhandet ühe organismi erinevate  rakkude poolt kõige enam 

toodetud valku, siis erinevused nende produtseerimise hulgas ei ole suuremad kui 

viiekordsed. Vaid väheseid valke on eri rakutüüpides väga erineval hulgal. 

Erinevate mRNA-de hulgast tüüpilises imetajarakus annab ülevaate tabel I. Nende 

andmete järgi võib oletada, et tüüpiline rakk toodab 10 000 – 20 000 erinevat valku. 

Enamik neist on rakus esindatud väga väheste koopiatena. On aga selge, et nende 

“minoorsete” valkude erinevused võivad tekitada väga suuri erinevusi rakkude välimuses 

ja talitluses. 
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Tabel I 

mRNA molekulide populatsioon tüüpilises imetajarakus. 

     

   mRNA koopiaid  Erinevate mRNA-de Kokku mRNA  

   ühe raku kohta  arv rühmas  molekule rühmas 

 

______________________________________________________________________________________ 

Enamesindatud rühm  12 000          4     48 000  

Keskmiselt esindatud        300       500   150 000 

rühm 

Väheesindatud rühm         15   11 000   165 000 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Geeni ekspressiooni on võimalik reguleerida  
geneetilise informatsiooni ülekande kuuel etapil 

 

 Informatsioon DNA-lt valguni kandub mitmete etappidena ning kõiki neid on 

võimalik reguleerida nii, et lõpptulemusena tekib erinev geeni ekspressiooni tase (joonis 

1). Rakk võib oma aktiivsete valkude tootmist kontrollida järgmistel viisidel: 

a) kontrollides, kui sageli ja millal transkribeeritakse vastavat geeni (kontroll 

transkriptsiooni tasemel) 

b) kontrollides, kuidas toimub primaarse transkripti splaising või mõni muu 

modifikatsioon (kontroll RNA protsessingu tasemel) 

c) kontrollides, milliseid tuumas toodetud mRNA molekule viiakse tsütoplasmasse, kus 

toimub valkude süntees (kontroll RNA transpordi tasemel) 
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Joonis 1. 

Eukarüootide geeni ekspressiooni kontroll võib toimuda kuues erinevas etapis. 

 

d) kontrollides, milliste tsütoplasmas leiduvate mRNA molekulide kaasabil toodetakse 

ribosoomides valke (kontroll translatsiooni tasemel)  

e) selektiivselt lagundades mõnesid mRNA molekule tsütoplasmas (kontroll mRNA 

degradatsiooni tasemel) 

f) selektiivselt aktiveerides või inaktiveerides toodetud valke või transportides neid 

erinevatesse raku osadesse (posttranslatsiooniline kontroll)  

Ehkki praegusajal on kõige rohkem andmeid geeni ekspressiooni kontrollist 

transkriptsiooni tasemel, koguneb üha rohkem informatsiooni ka teiste 

regulatsioonitasemete kasutamisest erinevate rakkude poolt. Tegelikult kasutab iga rakk 

enamasti kombinatsioone  neist erinevatest regulatsioonitasemetest põhilise eesmärgi 

täitmiseks: et iga RNA-d ja valku toodetaks hulkrakses organismis just õigel ajal ja õiges 

kohas. Sellest sõltub erinevate rakkude funktsioonide täitmine, rakutsükli kontroll ja 

organismide tasakaalustatud areng. 
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TRANSKRIPTSIOONILISED  

KONTROLLMEHHANISMID RAKKUDES 
 

Erinevad mehhanismid võivad geenide transkriptsiooni 
aktiveerida või represseerida 

 

Eukarüootsed rakud sisaldavad mitmeid valke, mille põhiline ülesanne on geene 

“sisse” ja “välja” lülitada. RNA polümeraas II (RNA PolII), mis sünteesib rakkudes 

mRNA molekule, ei ole üksinda võimeline ära tundma DNA promootorjärjestusi ning 

initsieerib transkriptsiooni juhuslikult. On vaja mitmesuguseid teisi valke, mis 

kindlustavad transkriptsiooni initsiatsioonikompleksi spetsiifika ja aktiivsuse. Taolised 

regulaatorvalgud on rakkudes tavaliselt esindatud väheste koopiatena (ca 104 koopiat 

raku kohta). Nad seonduvad spetsiifiliste DNA järjestustega, mis on 8-15 nukleotiidi 

pikad. Nende valkude seondumine DNA-ga võib transkriptsiooni soodustada (positiivne 

regulatsioon) või maha suruda (negatiivne regulatsioon). Hulkrakses organismis on 

erinevat tüüpi rakkudes erinevad regulaatorvalkude komplektid,  mis põhjustavadki selle, 

et erinevad rakud transkribeerivad erinevaid geene. 

Lisaks regulaatorvalkudele, nn. transkriptsiooni reguleerivatele trans-

elementidele, osalevad transkriptsiooni regulatsioonis ka mitmed spetsiifilised DNA 

järjestused (nn. cis-faktorid): promootorid, enhanserid, hormoon-sõltuvad elemendid jms. 

 

Transkriptsioonifaktorid seonduvad DNA-ga ja reguleerivad geenide 
aktiivsust 

 

 Transkriptsioonifaktorid on valgud, mis initsieerivad või reguleerivad 

eukarüootsetes rakkudes transkriptsiooni. Eristatakse nii üldiseid 

transkriptsioonifaktoreid kui ka konkreetseid geene reguleerivaid (geenispetsiifilisi) 



13 

 

faktoreid. Transkriptsioonifaktorid sisaldavad DNA-ga seonduvat järjestust, mis seondub 

8-15 nukleotiidi pikkuste spetsiifiliste DNA aladega ning trans-aktiveerivat järjestust, mis 

enamasti võimaldab seondumist RNA polümeraasi siduvate teiste valkudega. Lisaks neile 

aladele on paljudel transkriptsioonifaktoritel ühiseid struktuurielemente, mille järgi neid 

jagatakse erinevateks rühmadeks (joonis 2): 

1.  Heeliks-pööre-heeliks motiiviga valgud. Selline DNA-ga seonduv valgustruktuur 

koosneb kahest α-heeliksist, mis on omavahel seotud lühikese aminohapete ahelaga - see 

moodustabki "pöörde". Kaks heeliksit hoitakse omavahel koos fikseeritud nurga all 

eelkõige tänu heeliksitevahelistele sidemetele (see asjaolu eristab heeliks-pööre-heeliks 

struktuuri allpool käsitletavast heeliks-ling-heeliks struktuurist). Perekonda kuulub sadu 

DNA-ga seonduvaid valke nii eu- kui prokarüootidest. 

2.  Homeodomääni valgud. Leiti esimesena äädikakärbses, kus valgu mutatsioon 

põhjustas ühe kehasegmendi muutumist teiseks (taolist transformatsiooni nimetatakse 

homeoosiks, siit ka valgurühma nimetus). Homeodomääni valgud on olulised, et määrata 

keha eesmise-tagumise telje arengut kogu loomariigis ning nad reguleerivad kehaosade 

identsust. 

Homeodomään on 60 aminohappeline valgu järjestus, mis paikneb heeliks-pööre-

heeliks motiivina selliselt, et 17-aminohappeline kolmas heeliks ulatub DNA peamisse 

vakku ning tunneb ära sobiva järjestuse. Just kolmas heeliks ongi kõige konserveerunuma 

järjestusega homeodomääni valkude hulgas. Homeodomääni aminoterminaalsed 

aminohapped aga kontakteeruvad DNA väikese vao nukleotiididega. Homeodomääni 

valkude seondumine DNA-ga on ülimalt spetsiifiline: juba ühe aminohappe muutus võib 

muuta valgu seonduvaks hoopis teiste promootorite/enhanseritega. 

 Sellesse rühma kuuluvad näiteks Drosphila valgud bicoid (seondub 

enhanseritega, mis on vajalikud pea ja rindkere arenguks), Antennapedia (mutatsiooni 

korral kasvab tundla asemele jalg). Siia kuulub ka pärmi -paardumistüübi valk ( -

mating type protein). 

3.  "Tsinksõrme" (Zn-finger) sisaldavad valgud. Need valgud sisaldavad väikest 

rühma aminohappeid (tsüsteiine ja histidiine), mis seonduvad tsingiaatomiga ning 

moodustavad iseseisva struktuuri – nn. "tsinksõrme". Taoline “sõrm” koosneb 23-st 

aminohappejäägist, ling “sõrmede” vahel on 7-8 aminohapet pikk. Kõigil teadaolevatel  
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Joonis 2. 

Erinevate transkriptsioonifaktorite iseloomulikke struktuurielemente. 

a. DNA-ga seonduv struktuur heeliks-pööre-heeliks. Vasemal poolel (A) on näidatud 

struktuurielement (iga valge ring tähistab aminohappe tsentraalset süsinikku), paremal (B) 

tema seondumine DNA-ga. Karboksütermisnaalne α-heeliks (punane) on äratundev heeliks: ta 

osaleb DNA järjestusspetsiifilisel sidumisel, seondudes kindlate aluspaaridega DNA 

kaksikahela suuremas vaos.  

b. Homeodomääni struktuur ja tema seondumine DNA-ga. Homeodomään koosneb kolmest α-

heeliksust, mis on tänu hüdrofoobsetele interaktsioonidele tihedalt kokku pakitud (A). 

Heeliksitest 2 ja 3 koosnev homeodomääni osa meenutab heeliks-pööre-heeliks struktuuri, 

kusjuures äratundev heeliks 3 (punane) seondub konkreetsete DNA suures vaos asuvate 

nukleotiididega (B). Näiteks asparagiin seondub adeniiniga. Samal ajal võib teine valguosa 

(heeliks 1 lähedal asuv arginiin) seonduda ka DNA väikeses vaos olevate nukleotiididega. 

c. „Tsinksõrme“ sisaldav valk. Näidatud on Cys-Cys-His-His motiiviga „tsinksõrme“ sisaldav 

valk. Vasemal poolel (A) on „tsinksõrme“ skeem (aminohapped on tähistatud ühetähelise 

koodiga). Paremal (B) on näidatud ruumiline „tsinksõrme“ struktuur, mis tekib kahest 

antiparalleelsest β-struktuurist (aminohapped 1-10, punane) ning neile järgevast α-heeliksist 

(aminohapped 12-14, roheline). Tsingiaatomiga seonduvad aminohapped Cys3, Cys6, His19 

ja His23 seovad α-heeliksi otsa tugevasti kokku β-struktuuriga. 

d. Leutsiini „tõmblukku“ sisaldavad dimeeri seondumine DNA-ga. Kaks α-heeliksit seonduvad 

omavahel tänu leutsiinirikastele aladele ja moodustavad Y-kujulise struktuuri. Dimeeri teises 

osas asuvad DNA äratundmise alad seonduvad nukleotiididega DNA kaksikahela suures vaos.  

e. Aluselise heeliks-ling-heeliks struktuurielemendi seondumine DNA-ga. Kaks monomeeri 

seonduvad, moodustades naljast heeliksist koosneva struktuuri, milles kaks heeliksit osalevad 

dimerisatsioonil ja kaks DNA-ga seondumisel. Mõlema monomeeri heeliksid on omavahel 

seotud painduva pikema aminohapete ahela kaudu (punane).  

 

"tsinksõrme" valkudel on kaks või enam DNA-ga seonduvat “sõrme”. Iga “sõrme” C-

terminaalne ots moodustab -helikaalse ala, mille keskmised aminohappejäägid on 

aluselised ning seonduvad DNA-ga. N-terminaalne ots moodustab tavaliselt -struktuuri. 

 Sellesse rühma kuulub näiteks valk WT-1. See on nelja  tsinksõrme sisaldav valk, 

mis ekspresseerub loote neerudes ja gonaadides ning määrab viimaste arengut 

inhibeerides spetsiifiliste kasvufaktorite ekspressiooni. Vastava geeni mutatsioonide 

puhul esineb  inimestel urogenitaalseid väärarenguid ning areneb neeru Wilmsi kasvaja 

(Wilms’ tumor, sellest ka valgu nimi). 

 "Tsinksõrme" valgud on ka näiteks TFIIIA (kannuskonna 5S ribosomaalse RNA 

transkriptsioonifaktor, sisaldab 9 “tsinksõrme”), Sp1 (3 tsinksõrme sisaldav üldine 

transkriptsioonifaktor), Egr-1 (valk, mis sunnib monotsüüdid arenema makrofaagideks) 

ning Krüppel (valk, mis määrab Drospohila tagakeha arengu). 

4.  Aluselised leutsiini "tõmblukku" (leucine zipper) sisaldavad valgud (bZip). Nende 

struktuur on sarnane bHLH valkudele. Nad on dimeerid, mille kumbki partner omab 

DNA-ga seonduvat ala ning sellele järgneva -heeliksi koostises olevaid mitmeid 
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leutsiinijääke. Leutsiinijäägid paiknevad heeliksis selliselt, et nad võivad seonduda 

samasuguselt asetatud leutsiinijääkidega teises bZIP valgus ning nende kahe valgu vahele 

moodustub leutsiini “tõmblukk”, mis seob valgud dimeeriks. Sellele alale järgneb 

regulatoorne järjestus, mis seondub promootorile ning kas aktiveerib või represseerib 

transkriptsiooni.  

 bZIP valkude näiteks on C/EBP (CCAAT enhanserit siduv valk). C/EBP on väga 

oluline rasvarakkude diferentseerumisel. Tema ekspressioon jagunevates rasvarakkude 

eellastes põhjustab proliferatsiooni peatumise ning rasvaraku fenotüübi initsiatsiooni. 

5. Aluselised heeliks-ling-heeliks (bHLH) valgud. Need valgud sisaldavad DNA-ga 

seondumise ala (umbes 15 aminohappest koosnev aluseline piirkond) ning 

dimerisatsiooniala. Need mõlemad α-heeliksid on omavahel seotud pikema 

aminohapetest koosneva linguga, mis on painduv ning võimaldab heeliksitel üsna vaba 

ruumilist liikumist Et dimerisatsiooniheeliksi iga kolmas või neljas aminohappejääk on 

hüdrofoobne, siis tekib valgu struktuuris hüdrofoobne külg, mis vesilahuses võib 

seonduda teise hüdrofoobse alaga (kas homo- või heterodimeerina, sõltuvalt sellest, kas 

seondumine toimub samasuguse või erineva valgumolekuliga).  

 bHLH valgud jagunevad kaheks grupiks. Esimesse rühma kuuluvad üldlevinud 

valgud (näiteks imetajate E12 ja E47 ning Drosophila da), teise aga koespetsiifiliselt 

ekspresseeritavad valgud (näiteks imetajate MyoD).  

Homodimeersed bHLH valgud ei seondu eriti hästi DNA-ga. Kasutusel on aga 

järgmine seondumise skeem. Rakkudes on olemas üldlevinud bHLH valk (näiteks E12 ja 

E47), mis suudab moodustada heterodimeere kas positiivse või negatiivse regulaatoriga. 

Seondumine positiivse regulaatoriga (näiteks valguga MyoD) stimuleerib 

transkriptsiooni. Seondumine negatiivse regulaatoriga aga  (näiteks imetajate valguga Id, 

millel on küll HLH motiiv, kuid puudub DNA sidumise ala, mistõttu heterodimeerid on 

inaktiivsed) surub  samade geenide aktiivsust maha. Taolise regulatsiooni näiteks on 

imetajate lihasrakkude diferentseerumine (vt. edaspidi).  

6.  POU-domääni valgud. Neil on olemas lisaks homeodomäänile veel üks ala, mis 

seob DNA-d (nn. POU domään). Rühma nimetus tuleneb neljast esimesest valgust, millel 

leiti taoline aminohappejärjestus: 
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 Pit-1 ehk GHF1 – hüpofüüsi spetsiifiline faktor, mis aktiveerib enhanserile 

seondudes hüpofüüsi poolt toodetavate hormoonide transkriptsiooni. Pit-1 toodetakse 

ainult hüpofüüsi rakkudes, seega on ta koespetsiifiline regulaatorvalk. 

 Oct-1 – laialt levinud regulaatorvalk, mis tunneb ära spetsiifilise 8-aluspaarilise 

DNA järjestuse (nn. octa-box järjestuse). 

 Oct-2 – B-lümfotsüütide spetsiifiline valk, mis tunneb ära octa-box järjestuse ning 

aktiveerib immunoglobuliini geene. 

 unc-86 – nematoodi valk, mis määrab ära närviraku arengu. 

7. Steroidhormoonide retseptorid ning neile reageerivad elemendid.   

 Steroidhormoone sünteesitakse vastuseks mitmetele neuroendokriinsetele 

mõjudele ning neil on oluline osa loomade kasvus, kudede arengus ja homöostaasi 

regulatsioonis. Siia kuuluvad kortikoidid (glüko- ja mineralokortikoidid), steroidsed 

suguhormoonid (östro- ja androgeenid) ning vitamiin D. Väga lähedase toimega ning 

steroidhormoonide retseptoritele äratuntavad on ka türoidhormoonid ja retinoolhape. 

 Nende ainete toime keha arengu ja funktsioonide reguleerimisel realiseerub läbi 

geenide ekspressiooni reguleerimise. Suhteliselt väikesed hormoonid läbivad lihtsa 

difusiooni teel rakumembraanid ning seonduvad tsütoplasmas asuva spetsiifilise 

retseptorvalguga. Hormooni seondumine retseptoriga põhjustab aga viimase 

konformatsiooni muutumise, nii et ta muutub "äratuntavaks" vastavate geenide 

regulaatorjärjestuste poolt ning on võimeline nende geenide ekspresiooni aktiveerima. 
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Joonis 3. 

Glükokortikoidid reguleerivad geenide transkriptsiooni, põhjustades nende retseptorite 

seondumise enhanseriga, mis omakorda aktiveerib promootori.  

 

 Selliseid DNA järjestusi, mida tunnevad ära tuumas asuvad hormoon-

retseptorkompleksid, nimetatakse hormoonidele reageerivateks elementideks ja võivad 

asuda nii promootorites kui ka enhanserites. Näiteks glükokortikoidhormoonid  

(kortisoon, hüdrokortisoon, sünteetiline hormoon deksametasoon) seonduvad 

glükokortikoidretseptoritega ning võimaldavad kompleksil omakorda seonduda 

glükokortikoidile reageeriva elemendiga (GRE) kromosoomis (joonis 3). 

 Steroidide retseptorvalgud sisaldavad kolme samasugust funktsionaalset ala: 

valgu C-terminaalses osas on hormooni siduv ala, keskel "tsinksõrmi" sisaldav DNA-ga 

seonduv ala ning N-terminaalses osas on transaktivatsioonidomään (joonis 4).  

Glükokortikoidide ja östrogeenide retseptorite hormooni siduvad alad on 

funktsionaalselt erinevad. Kui eemaldada glükokortikoidi retseptoril C-terminaalne ala, 

siis on tulemuseks valk, mis on pidevalt aktiivne ega vaja enam aktiveerimiseks 

hormooni. Seega on C-terminaalne ala hormooni puudumisel sisemine negatiivne 
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regulaator ja takistab retseptoril GRE elemendiga seondumist. Kui aga eemaldada 

hormooni siduv ala östrogeeni retseptorist, on valk võimetu aktiveerima transkriptsiooni, 

ehkki on võimeline seonduma vastava DNA järjestusega. Seega on siin vaja C-

terminaalset järjestust mitte repressiooniks vaid aktivatsiooniks. 

Steroidretseptorite "tsinksõrmed" on veidi erinevad teistest, “klassikalistest” 

valkude "tsinksõrmedest". Kui tavaliselt on tegu nn. Cys2-His2 "tsinksõrmedega" 

(konsensus Cys-X2-4-Cys-X3-Phe-X5-Leu-X2-His-X3-His, kus X on suvaline 

aminohape), siis steroidretseptorites on tegu nn. Cys2-Cys2 "tsinksõrmedega" (konsensus 

Cys-X2-Cys-X13-Cys-X2-Cys). 

Steroidhormoonidele reageerivad elemendid DNA struktuuris on väga lähedase 

järjestusega. Näiteks östrogeeni retseptorile reageeriva elemendi ERE järjestus on 5‟-

GGT CAC T GTG ACC-3‟. Glükokortikoidile reageeriv element erineb sellest vaid kahe 

nukleotiidi poolest: 5‟-GGA CAC T GTG TCC-3‟.  

 

 

 

Joonis 4. 

Paljudel steroid- ja türoidhormoonide retseptoritel on sarnane ülesehitus, mis koosneb varieeruvast 

amionoterminaalsest osast, konserveerunud DNA sidumise alast ja karboksüterminaalsest 

hormooni siduvast alast. 
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8.  DNA-d painutavad valgud. On veel üks rühm valke, mis aktiveerivad 

transkriptsiooni mitte seetõttu, et nad otseselt seonduvad transkriptsiooniaparaadi 

komponentidega, vaid nad painutavad kromatiini koosseisus olevat DNA-d nii, et 

erinevad aktivaatorid ja repressorid saavad sellega kontakteeruda. Enamik DNA-d 

painutavaid valke omavad sarnast DNA väiksesse vakku seonduvat järjestust, mis on 80 

aminohappe pikkune “HMG box” järjestus. 

 Siia rühma kuuluvad näiteks Y-kromosoomi sugumäärav faktor SRY, 

lümfotsüütide-spetsiifiline valk LEF-1 ja kromatiiniga seonduvad valgud HMG-1 ja 

HMG-2. 

 Näiteks valgu SRY seondumine DNA-ga painutab viimast 70-80  võrra. 

Mutatsioonid, mis takistavad taolist painutamist, takistavad ka testise formeerumist. 

Arvatavasti on SRY valgu funktsiooniks muuta kromatiini kuju nii, et faktorid, mis 

muidu asuvad üksteisest eemal, saaksid omavahel kontakteeruda. 

 DNA-d painutavad valgud võivad tekitada spetsiifilisi ruumilisi 

kromosoomistruktuure, mida nimetatakse enhansosoomideks (joonis 5). On näidatud, et 

valgu HMG-1juuresolekul paraneb oluliselt mitmete transkriptsioonifaktorite 

interaktsioon. Inimese interferooni  (IFN ) geenis on selle valgu jaoks  kolm 

seondumiskohta ning need alad on hädavajalikud selleks, et transkriptsioonifaktorid 

saaksid geeni aktiveerida. Osutus, et aktivatsioonis osalevad faktorid peavad olema DNA 

enhanserjärjestusel ruumiliselt õigesti paigutatud. Tänu sellele, et HMG-1 valk suudab 

DNA-d painutada 46  võrra, muutub inaktiivne enhanser aktiivseks.  

 

Lisaks promootoritele on geenides enhanserid 
ja teised DNA järjestused, 

mille kaudu reguleeritakse transkriptsiooni 

 

 Promootor on DNA järjestus, millele seondub RNA polümeraas ning millelt 

alustatakse geeni transkriptsiooni. Promootor on üles ehitatud modulaarsel põhimõttel 

erinevatest järjestuselementidest, millele seonduvad erinevad transkriptsioonifaktorid: Inr 

ja/või TATA element, CAAT element, GC element ja oktameer (8-aluspaarine järjestus). 

Erinevates promootorites on erinevaid elementide kordusi ja kombinatsioone. Lisaks 
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sellele, transkriptsiooniks tingimata vajalikule järjestusele, on genoomis ka teisi alasid, 

mille kaudu reguleeritakse konkreetsete geenide transkriptsiooni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 5. 

 Enhansosoomi struktuur.  

A: DNA-d painutav valk HMG-I mähib 60 aluspaari pikkuse DNA lõigu ümber 

transkriptsiooniakvitaatorite NFκB (valkude p50 ja p65 kompleks), IRF1 ja ATF2/ c-Jun. HMG-I 

seondub DNA kaksikahela väikesesse vakku, teised transkriptsiooniaktivaatorid aga suurde vakku.  

Moodustunud enhansosoom sisaldab mitmes kohas ka basaalset transkriptsiooniaparaati. 

B: Vaba DNA omab enne enhansosoomi moodustumist painet -20
o
. Enhansosoomi 

moodustumisega paindub ta vastupidises suunas +26
o 

ning muutub transkriptsiooniliselt 

aktiivseks.  

 

 

 Enhanser on DNA järjestus eukarüootides, mis suurendab promootorite aktiivsust 

ning erinevalt promootoreist funktsioneerib mõlemas orientatsioonis ning suvalises kohas 

(nii ees- kui tagapool promootorjärjestust). Enhanser võib asuda geenist, mida ta mõjutab, 
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tuhandete aluspaaride kaugusel. See eristab neid promootori järjestuselementidest, mis 

asuvad transkriptsiooni alguskohast tavaliselt kuni 100 aluspaari kaugusel. 

 Enhanserid võivad tihti kindlustada geeni ekspressiooni aja- või koespetsiifika. 

Kannuskonna, aga ka paljude teiste selgroogsete ja selgrootute arengu üks huvitavamaid 

ajalisi geeniaktiivsuse muutusi toimub üleminekul keskblastulasse (midblastula 

transitsioon, MBT). Sel ajal lõpeb blastulas esialgne kiire rakkude jagunemine ning 

suureneb oluliselt RNA süntees, kusjuures taolise ülemineku põhjuseks on muutunud 

tsütoplasma ja kromatiini suhe. On näidatud, et teatud geenidel on enhanser, mis 

aktiveerub just MBT ajal. See ala on 74 aluspaari pikk ja asub ca 700 aluspaari kaugusel 

vastavate geenide promootorist eespool. Kui taoline järjestus panna näiteks tavaliselt 

alles arengu hilistes faasides ekspresseeruva -globiini geeni külge, siis hakkavad 

embrüod ekspresseerima -globiini ja just nimelt MBT faasi ajal. Ka inimese globiinide 

tootmine on ajaliselt reguleeritud mitmete enhanserite ja promootorite koostöös (vt. 

edaspidi). 

 Lisaks 3‟-enhanserile, mis kindlustab -globiini geeni ajalise regulatsiooni, on 

sealsamas veel 2 enhanserit,  mis kindlustavad ekspressiooni koespetsiifika. Üks neist 

asub -globiini geeni kolmanda eksoni sees ning tingib selle, et -globiini toodetakse 

ainult vere punaliblede rea rakkudes (erütroidrakkudes). Teine enhanser kontrollib kogu 

11. kromosoomil asuvat -globiini geenide perekonda ( -, -, - ja -globiini geenid). 

 Inimese pankreases on erinevates rakutüüpides kasutusel erinevad enhanserid. 

Pankrease eksokriinsed rakud toodavad näiteks kümotrüpsiini, amülaasi ja trüpsiini, 

endokriinsed aga insuliini ja glukagooni. Erinevad eksperimendid on näidanud, et 

eksokriinsetes ja endokriinsetes rakkudes kasutatakse erinevaid enhansereid, mis ei ole 

omavahel vahetatavad ning samuti ei tööta nad teistes rakkudes (näiteks munasarjas).  
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 Joonis 6. 

Drosophila rebuvalkude geenide enhanserpiirkond reguleerib kahe valgu (yp1 ja yp2) 

ekspressiooni. Üks enhanseri piirkond seob transkriptsioonifaktoreid munasarja rakutuumades ja 

võimaldab seal geenidel ekspresseeruda. Teine enhanseri piirkond aga võimaldab ekspressiooni 

rasvkehas ning sisaldab ka soospetsioofilise valgu sidumise järjestust.  

  

Enhanserid on modulaarse ülesehitusega. Nad koosnevad DNA elementidest, mis 

kindlustavad geenide ekspressiooni ajalise ja ruumilise spetsiifika ning neid elemente 

saab omavahel kombineerida. Näiteks Drosophila rebuvalgu enhanser (joonis 6) on 

organiseeritud nii, et üks element võimaldab geeni ekspressiooni rasvkehas, teine 

munasarjas ning kolmas element seob soospetsiifilisi valke (Doublesex valgud). 

Emasspetsiifiline Doublesex valk stimuleerib transkriptsiooni, isasspetsiifiline aga 

represseerib seda. Seetõttu töötab rebuvalkude geen ainult emase kärbse rasvkehas ja 

munasarjas. Erinevate DNA-elementide kombinatsiooni tulemusena ekspresseerub 

rebuvalk yp1 ainult emaste kärbeste rasvkehas ja yp2 munasarjas. 

 Erinevad geenid sisaldavad kontrollelemente, mis reageerivad ühte tüüpi 

regulaatorile, mistõttu see saab aktiveerida mitmetest geenidest koosnevaid komplekte. 

Sellised on näiteks GRE (glükokortikoididele reageeriv element, vt. eespool), SRE 

(seerumile reageeriv element) ja HSE(temperatuurišokile reageeriv element). Tabelis II 

on toodud mõned näited regulatoorsete mõjurite, nendega seotud transkriptsioonifaktorite 

ja vastavate seondumisjärjestuste kohta. 
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Tabel II 

 

Erinevatele keskkonnamõjudele reageerivad DNA elemendid ning nende konsensusjärjestused. 

________________________________________________________________________ 

       Seonduv 

Regulaator  Reageeriv element  Konsensusjärjestus trankriptsioonifaktor 

 

Temperatuuri-  HSE   CNNGAANNTCCNNG HSTF 

      šokk 

 

Glükokortikoid  GRE   TGGTACAAATGTTCT Retseptor 

 

Forboolester  TRE   TGACTCA  AP-1 

 

Seerum   SRE   CCATATTAGG  SRF 

 

 Sellised regulaatorile reageerivad elemendid võivad asuda nii promootoreis kui ka 

enhanserites, ehkki näiteks HSE on sagedamini promootoreis ja näiteks GRE 

enhanserites. Kõik need elemendid töötavad samasuguse põhimõtte järgi: spetsiifiline 

valk tunneb ära promootoris või enhanseris asuva DNA järjestuse ning töötab 

transkriptsioonifaktorina, aidates RNA polümeraasil initsieerida transkriptsiooni. 

Aktiivne transkriptsioonifaktor on olemas ainult neis tingimustes, kus konkreetse geeni 

transkriptsioon on vajalik; vajaduse puudumisel promootorit (vähemalt taolisel viisil) ei 

reguleerita. 

 Ühe mõjuri abil  mitme geeni transkriptsiooni reguleerimise kohta on heaks 

näiteks rakkude reageerimine  temperatuurišokile. See on levinud nii pro- kui 

eukarüootide seas ning sisaldab ühtede geenide transkriptsiooni sisse- ja teiste 

väljalülitamist. Sisselülitatavaid geene nimetatakse temperatuurišoki geenideks. Nad 

sisaldavad konsensusjärjestust (HSE), mida tunneb ära spetsiifiline transkriptsioonifaktor 

HSTF. HSTF aktiveerib umbes kahtekümmet geeni, millel kõigil on olemas vastav HSE 

element.  Nii HSE kui HSTF on evolutsiooniliselt väga konserveerunud: näiteks 

Drosophila temperatuurišoki geen on aktiveeritav nii imetajas kui ka merisiilikus.  
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Joonis 7. 

Inimese metallotioniini geen sisaldab promootor- ja enhanseralas konstitutiivseid 

regulaatorelemente. Nendega seonduvad vastavad valgud. GRE – glükokortikoidile reageeriv 

element, BLE – basaaltaseme element, MRE – metallile reageeriv element, TRE – forboolestritele 

reageeriv element. TATA ja C – vastavaid järjestusi sisaldavad konstitutiivsed 

promootorjärjestused. AP1, Ap2 ja SP1 – transkriptsiooniks vajalikud valgud.  

 

Inimese metallotioniini geen on näiteks, kus üks geen võib olla aktiveeritav mitmete 

erinevate mõjurite kaudu. Metallotioniin kaitseb rakku liiga suurte raskemetalli hulkade 

eest, sidudes metalliiooni ja eemaldades selle rakust. Geen on indutseeritav, s.t. tavaliselt 

toodetakse tema produkti vähe, ent raku kokkupuutel raskemetalliioonidega (näiteks 

kaadmiumiga) või glükokortikoididega tõuseb toodetava valgu hulk oluliselt. Selle geeni 

kontrollala koosneb väga erinevatest DNA- elementidest, millest igaüks eraldi võib 

osaleda geeni aktiveerimisel (joonis 7). Kaks konstitutiivset (pidevalt töötavat, 

regulatsioonile allumatut) promootorielementi on TATA- ja GC-järjestus, mis asuvad 

transkriptsiooni alguskoha lähedal. Tavaliseks, basaalseks transkriptsiooniks on vajalikud 

ka kaks nn. basaaltaseme elementi (BLE), mis töötavad enhanseritena, kuna neid võib 

liigutada ka teistesse kohtadesse ilma, et nende aktiivsus kaoks. TRE on konsensuslik 

järjestus, mida leidub mitmetes enhanserites ning see on sidumiskohaks 

transkriptsioonifaktorile AP-1. AP-1 on üldiselt tavaline konstitutiivne 

transkriptsioonifaktor. Siin aga annab TRE järjestus geenile ka reageerimisvõime 

forboolestritele, nagu näiteks TPA (kasvajaid tekitav agent) ning seda reaktsiooni 

vahendab just AP-1, mis seondub TRE järjestusega. 

Geeni transkriptsiooni indutseeritavuse metallide poolt kindlustab  mitmete MRE-

järjestuste olemasolu – mida rohkem on neid järjestusi, seda paremini on geen 

raskemetalliioonide poolt indutseeritav. GRE järjestus, mis asub 250 aluspaari võrra 

transkriptsiooni alguspunktist eespool, võimaldab geenil indutseeruda steroidhormoonide 
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toimel. Selle ala eemaldamine ei kahjusta geeni võimet indutseeruda metalliioonide 

toimel, ent GRE element on hädavajalik reageerimaks steroididele. Seega, kõik erinevad 

DNA-elemendid, mis asuvad promootoris või enhanseris, võimaldavad geeni sõltumatult 

aktiveerida. 

 Kirjeldatud transkriptsiooni regulatsioonis osalevate DNA järjestuste loetelu ei 

ole kindlasti lõplik. Uute regulaatorvalkude ja geenide avastamine tulevikus lisab 

arvatavasti uusi andmeid erinevate regulatsiooniviiside kohta. Erinevate hinnangute järgi 

on inimeses 100 000 – 150 000 geeni, millest meil täna on mingisugustki informatsiooni 

vähem kui poolte kohta. 

 

Heterokromatiin – lihtsaim võimalus geene inaktiveerida 

 

 Eukarüootsete rakkude tuumas asuv DNA on seondunud histoonide ja 

mittehistoonsete valkudega, moodustades kromatiini. Kromatiin jaguneb kaheks osaks: 

eukromatiin, mis dekondenseerub interfaasi tuumades ja heterokromatiin, mis jääb 

kondenseerunuks ka mitooside vahel (interfaasis). Heterokromatiin on laialt levinud 

taime- ja loomarakkudes ning on transkriptsiooniliselt oluliselt vähemaktiivne kui 

eukromatiin. Heterokromatiin omakorda jaguneb konstitutiivseks, mis asub alati samas 

kohas ja mõlemal paariskromosoomil (tavaliselt tsentromeerides) ning fakultatiivseks, 

mis tekib organismi elutsükli mõnes spetsiifilises faasis ja hõlmab tavaliselt vaid ühte 

paariskromosoomi. 

 Just fakultatiivse heterokromatiini teke võimaldab rakkudes mõnel eluetapil 

spetsiifiliselt maha suruda teatud geenide transkriptsiooni ning sellega muuta raku 

talitlust või arengut. Embrüonaalsetes rakkudes on fakultatiivset heterokromatiini palju 

vähem kui enamuses spetsialiseerunud rakkudes. See annab alust arvata, et rakkude 

diferentseerumise käigus pakitakse üha rohkem geene heterokromatiinsesse struktuuri, 

mis muudab nad kättesaamatuks transkriptsiooni aktiveerivatele valkudele.  
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Imetajate rakkudes kompenseeritakse erinev X-kromosoomide arv 
erinevatel sugudel ühe X-kromosoomi inaktivatsiooniga 

 

Fakultatiivse heterokromatiini kohta on palju informatsiooni andnud imetajate X-

kromosoomi inaktiveerimise uurimine. 

 Emaste  imetajate rakud sisaldavad kahte X- kromosoomi, isaste rakud aga ühte 

X- ja ühte Y- kromosoomi. Kuna kahekordne X-kromosoomi geenide produktide hulk 

oleks rakkudele letaalne, on välja kujunenud doosikompensatsiooni mehhanism, mis 

inaktiveerib igas rakus ühe kahest X-kromosoomist. Kui X-kromosoomi muteerida nii, et 

ta ei ole võimeline kondenseeruma, siis kahe X-kromosoomi ekspressioon viib hiire 

suremisele loote arengu kümnendal päeval.  

 Joonis 8. 

 Inimese suuõõne epiteeli rakkude tuumad, mis on värvitud kresüülvioletiga.  

 A: Normaalse XY sugukromosoomidea mehe rakutuum. 

 B: Normaalse XX sugukromosoomidega naise rakutuum,mis on noolega märgitud üks Barri keha. 

C: Rakutuum naistel, kellel on kolm X sugukrosoomi (XXX). Ainult üks neist on aktiivne, teised 

on nähtavad kahe Barri kehana.  

 

Heterokromatiinne X-kromosoom on nähtav ka interfaasi ajal tuumakatte 

läheduses ning ühe avastaja järgi nimetatakse seda Barri kehaks (joonis 8). Barri keha on 

viimane DNA osa, mis replitseerub S-faasis ja valdav osa temas sisalduvast DNA-st ei 

ole transkribeeritav. Kuna inaktiivset X-kromosoomi pärandatakse järjekindlalt 

järgmistele põlvkondadele, siis sisaldab iga emasorganism mosaiiki klonaalsetest (s.t. ühe 

raku järglastest koosnevatest) rakugruppidest. Umbes pooltes neist rakugruppidest on 

aktiivne vaid isa poolt päritud X-kromosoom (Xi), teistes aga ema poolt pärit X-

kromosoom (Xe). Täiskasvanud organismis on Xi- ja Xe-kromosoome kandvad rakud 
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paigutatud gruppidena, mis peegeldab tütarrakkude tendentsi jääda naabriteks hilisematel 

embrüonaalse arengu perioodidel.  

Mary Lyon, üks esimesi X-kromosoomi inaktivatsiooni uurijaid, juhtis 1961. 

aastal tähelepanu sellele, et hiired, kes on heterosügootsed X-kromosoomil asuva 

pigmentatsioonigeeni suhtes, on alati laigulised: isalt päritud karva värvi laigud 

vahelduvad ema poolt päritud laikudega (joonis 9). Kui karva värvi kontrollis 

autosoomne (s.t. mitte sugukromosoomil asuv) geen, oli aga heterosügootne järglane kas 

üleni isa või ema värvi, või oli ta siis ühtlaselt vahepealse karva värvusega. Neist 

tähelepanekutest tegi M. Lyon järelduse, et emase imetaja väga varajases arengujärgus on 

mõlemad X-kromosoomid aktiivsed, ent arengu käigus üks X-kromosoomidest 

inaktiveeritakse.  

Valik selle vahel, kas inaktiveeritakse isa- või emapoolne X-kromosoom, on 

enamasti juhuslik ja pöördumatu: osades rakkudes inaktiveerub Xe, teistes aga Xi. Kui 

kord on aga X-kromosoom rakus inaktiveeritud, siis inaktiveeritakse sama X-kromosoom 

ka kõigis selle raku järglastes. Just inaktivatsiooni pöördumatusega saab seletada, miks 

ülalnimetatud hiirte karvkate  koosneb erivärvilistest suurematest laikudest, mitte aga 

vahelduvatest täppidest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 9. 

X-kromosoomi inaktivatsioon imetajates.  

A: Juhuslikku X-kormosoomi inaktivatsiooni kirjeldav skeem. Inaktivatsioon toimub 

implantatsiooni ajal, mil blastotsüst liigub emakavalendikku, väljub vitelliinkestast ning istutab 

end emaka limaskesta sisse. 

B: Emane hiir, kes on heterosügootne X-kromosoomil asuva geeni dappled suhtes. Näha on 

erinevalt värvunud karvkatte laigud.  
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Tõestuse Lyoni mudeli paikapidavuse kohta on andnud ka inimese rakkude 

kloonide uurimine. Inimesel esineva geneetilise haiguse, Lesch-Nyhani sündroomi puhul 

on X-kromosoomi poolt kodeeritud ensüüm hüpoksantiini fosforibosüültransferaas 

(HPRT) defektne tänu vastavas geenis asuvale  mutatsioonile. Lesch-Nyhani sündroom 

kandub järglastele üle koos X-kromosoomiga.  Meestel, kel on mutatsioon nende ainsas 

X-kromosoomis, ilmnevad haigusnähud ja nad surevad. Naistel aga võib mutantse HPRT 

geeni olemasolu olla varjatud teisel X-kromosoomil oleva normaalse geeni poolt. Taoline 

naine, kellel haigusnähud ei ilmne, on mutatsiooni kandja ning haigus võib ilmneda tema 

poegadel. Kui Lyoni mudel on õige, siis peaks iga taolise mutatsiooni kandja rakk tootma 

kas aktiivset või inaktiivset HPRT-d, sõltuvalt sellest, kumb X-kromosoom on 

heterokromatiinne. Selle oletuse paikapidavust tõestas 1971. aastal Barbara Migeon, 

eraldades mutatsiooni kandjalt naharakke ning kultiveerides neid koekultuuris. Kui 

värviti neid rakkude järglasi HPRT ensümaatilise aktiivsuse järgi, siis selgus, et 

tõepoolest sisaldasid umbes pooled rakud HPRT aktiivsust ja pooled mitte. 

 Lyoni mudelil on aga ka huvitavaid erandeid. Inaktiveeritava X-kromosoomi 

valik ei ole mitte päris alati juhuslik: kukkurloomades (känguru, opossum, koaala) 

inaktiveeritakse alati just isa poolt päritud X-kromosoom. X-kromosoomi inaktivatsioon 

kehtib ainult somaatiliste rakkude puhul: emasorganismide ürgsugurakkudes 

(oogoonides)  reaktiveeritakse inaktiivne X-kromosoom just enne rakkude sisenemist 

meioosi ning pärast seda on aktiivsed mõlemad X-kromosoomid. Sama kehtib ka isas-

ürgsugurakkude kohta. 

Inimese rakkudes ei kehti X-kromosoomi inaktivatsioon mitte iga temas leiduva 

geeni suhtes. X-kromosoomi lühemal õlal on geene (näiteks steroidi sulfataasi geen), mis 

ei inaktiveeru kromosoomi üldise inaktivatsiooni käigus. Samuti on ka pikemal õlal 

geene, mida transkribeeritakse naise somaatilises rakus mõlemalt X-kromosoomilt. 

Seega, vähemalt inimese puhul ei ole heterokromatiniseerumisega hõlmatud kogu X-

kromosoom. Nagu näeme allpool, on teatud X-kormosoomi geenide aktiivsust vaja selle 

kromosoomi enamiku osade hoidmiseks heterokromatiinses olekus. 
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X-kromosoomi inaktivatsiooni mehhanismist 

 

Ehkki X-kromosoomide inaktivatsiooni mehhanism ei ole veel täielikult selge, on 

siiski võimalik eristada selles mitmeid sündmusi: ühed tekitavad inaktivatsiooni alguse 

(ehk initsiatsiooni), teised aga hoolitsevad selle eest, et inaktivatsioon laieneks ja säiliks 

raku jagunemiste käigus. Neis protsessides osalevad mitmed X-kromosoomil asuvad 

geenid (joonis 10). Põhiliseks X-kromosoomi inaktivatsiooni tekitavaks mehhanismiks 

on vähemalt somaatilistes rakkudes transkriptsiooni inhibitsioon. 

Joonis 10. 

Hiire ja inimese X-kromosoomide diagramm, 

kus on näidatud geenide asukoht ja XIC/Xce 

homoloogiline piirkond. Evolutsiooni käigus on 

hiire ja inimese X-kromosoomid muutunud tänu 

mõnede segmentide translokatsioonidele ja 

inversioonidele. Rasvases kirjas geenid 

eskpresseeruvad ka inaktiivselt X-

kromosoomilt, teised alluvad X-kromosoomi 

inaktivatsioonile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimesed viited inaktivatsiooni mehhanismi kohta saadi tähelepanekutest, mille 

kohaselt X-kromosoomid, mis olid kaotanud mõned alad, ei olnud võimelised 

inaktiveeruma. Neil kromosoomidel puudus üks kindel ala, mida hakati inimese rakkudes 

nimetama XIC (X-kromosoomi inaktivatsiooni tsenter) ning hiire rakkudes Xce (X-i 

kontrolliv element). Edaspidi leiti inimeses taolise ala poolt kodeeritav geen, XIST, mida 

transkribeeriti ainult inaktiivse X-kromosoomi pealt. XIST RNA, mis on hiiglasuur (üle 

15 kb pikk), ei kodeeri mingit valku. Ta jääb raku tuuma ning seondub inaktiivse X-

kromosoomiga (Barri kehaga). Ka hiires esineb samasugune geen – Xist, mille abil 
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toodetud RNA jääb tuuma ning ei kodeeri valku. Suure tõenäosusega on just XIST/Xist 

geen X-kromosoomide inaktivatsiooni initsiaatoriks, ehkki selle molekulaarne 

mehhanism ei ole veel selge. 

Mõnedel naistel esineb nn. Turneri sündroom, mille puhul esineb tuumas väike 

rõngakujuline X-kromosoom (Turneri sündroomi puhul võib olla tegu ka teistsuguste X-

kromosoomide anomaaliatega). Mõnel juhul esineb neil naistel väga tõsist vaimset 

alaarengut ning mitmesuguseid erinevaid kaasasündinud arenguhäireid, teistel juhtudel 

on tegu väiksemate arenguprobleemidega. On leitud, et sügava arenguhäirega fenotüüp 

on tingitud just sellest, et rõngakujuline X-kromosoom ei ole võimeline inaktiveeruma. 

Mõnikord puudub neil XIST geen täiesti, teistel juhtudel aga ei ole see geen 

transkribeeritav ning seetõttu on X-kromosoomi inaktivatsioon ikkagi välistatud. 

Mis aga määrab ära, kumb X-kromosoom inaktiveeritakse (ja mitu, kui on näiteks 

tegu XXY-genotüübiga)? Ilmselt on tegu mingi autosoomse geeni produktiga, mis 

käivitab kõik edasised sündmused.  

XIST lookuse eemaldamine inaktiivsest X-kromosoomist aga ei põhjusta veel 

selle reaktivatsiooni. Seega on inaktiivse seisundi säilitamisel osa ka teistel 

mehhanismidel. On juhitud tähelepanu sellele, et inimese ja hiire aktiivses X-

kromosoomis on histoon H4 atsetüleeritud, inaktiivses X-kromosoomis aga mitte ning 

see võib põhjustada geeni “kättesaamatuse” transkriptsioonikompleksi komponentidele. 

Samuti on juhitud tähelepanu metüleerimise rollile X-inaktivatsiooni säilumisel ja 

edasikandumisel. Geenide promootorite juures asuvate “CG-saarte” metüleerimine surub 

alla transkriptsiooni ning metüleerimise muster on replitseeritav mitoosis (vt.järgmine 

peatükk). Seetõttu usutakse, et just metüleerimine on vastutav X-kromosoomi 

inaktivatsiooni kinnistumise eest. On tõepoolest näidatud, et aktiivse X-kromosoomi 

“CG-saared” on metüleerimata, sarnaselt autosoomsetele kromosoomidele. Inaktiivsel X-

kromosoomil asuvad “CG-saared” on aga suurel määral metüleeritud. Metüleerimise roll 

on fikseerida mingi lookuse transkriptsiooni peatamine pärast seda, kui esialgsed 

sündmused on sellise peatumise tekitanud. DNA metüleerimine on väga tähtis just 

edaspidi, kandes metüleeritud olekut läbi mitoosi järglastele. Geenid, mida 

transkribeeritakse aga ka inaktiivselt X-kromosoomilt (näiteks MIC2, ZFX, RPS4X, vt. 
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joonis 10), pääsevad lõplikust inaktivatsioonist just seetõttu, et nende promootorid ei 

sisalda metüleeritavaid “CG-saari”. 

 

 

DNA metüleerimine on transkriptsiooni 
reguleerimiseks laialdaselt kasutusel 

 

 DNA nukleotiidipaaris CpG on tsütosiin tsükli viiendast positsioonist 

metüleeritav. Imetajarakus on metüleeritud keskmiselt 5% kõigist nukleotiididest ja 60-

80% CpG-järjestustest. DNA metüleerimine muudab geenide struktuuri ja nende 

transkribeeritavust, seetõttu saab see protsess osaleda geenide regulatsioonis.  

 Näited, kuidas metüleerimist kasutatakse geenide aktiivsuse reguleerimiseks, 

jagunevad kolme rühma. Lisaks ülalkäsitletud X-kromosoomi inaktivatsioonile on üsna 

levinud geeni promootorala ja teiste regulaatorelementide metüleerimine, mille 

tulemusena on vastava geeni transkriptsioon takistatud. Näiteks on inimese ja kana neis 

rakkudes, kus toodetakse globiini (erütrotsüüdid), globiinigeenide DNA promootorala või 

kogu geen metüleerimata. Sama organismi rakkudes, mis globiini ei tooda, on need 

geenid aga metüleeritud. Lootejärgus on fetaalse globiini geenid seda valku tootvates 

maksarakkudes metüleerimata, sünnijärgselt aga metüleeritud ning siis fetaalset 

hemoglobiini enam ei toodeta.  

 Organspetsiifilise metüleerimise näiteks on kana ovalbumiini geen, mis on 

munajuha rakkudes metüleerimata, ent teistes kudedes metüleeritud. Kasvajate 

supressorgeenide kontrolljärjestuste metüleerimine võib olulist rolli mängida nende 

geenide inaktiveerimisel. See omakorda võib põhjustada rakkude kontrollimatu 

jagunemise. Näiteks on pärilikku rinnavähki põhjustavad muutused geenides BRCA1 ja 

BRCA2 tihti seotud nende geenide inaktiveerimisega metüleerimise kaudu, mistõttu 

transkriptsioonifaktorid ei suuda neile geenidele seonduda. 

 Inimestel on kirjeldatud üks kromosomaalne häire, millega kaasneb meeste 

vaimse arengu mahajäämus. Patsientidel on näha X-kromosoomi pikema õla otsas väike 

lisatükk, mis on väga õrnalt X-kromosoomiga seotud, seetõttu kutsutakse seda fragiilse 

X-i sündroomiks. Osutus, et selliste patsientide X-kromosoomis asuv geen FMR1 sisaldab 
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5‟-mittetransleeritavas alas enam kui 200 korda amplifitseerunud polümorfset 

kordusjärjestust (CGG)n. Patsientidel on neis kordustes enamik C-nukleotiide 

metüleeritud, mistõttu geeni FMR1 transkriptsioon on takistatud ja normaalseks arenguks 

vajalikku valku ei ekspresseerita. Harvadel juhtudel on ka fragiilse X-kromosoomiga 

inimesed normaalse intelligentsiga. Neil on toimunud küll CGG amplifikatsioon, ent 

järjestus on osaliselt või täielikult metüleerimata, mistõttu vastav valk saab 

ekspresseeruda. Järelikult blokeerib transkriptsooni metülatsioon, mitte kordusjärjestuse 

amplifikatsioon. 

 Kuidas takistab metülatsioon transkriptsiooni? Selleks on mitmeid võimalusi. 

Metüleeritud DNA järjestus ei pruugi olla transkriptsioonifaktoritele äratuntav. On aga 

olemas ka valgud, mis spetsiifiliselt tunnevad ära just metüleeritud DNA-d. Kui nad 

sellele seonduvad, takistavad nad sinna transkriptsioonifaktorite seondumist ja 

trankriptsiooni (näiteks CpG-seonduvad valgud MeCP1 ja MeCP2). Lisaks võib 

metülatsioon soodustada inaktiivse kromatiini teket – metüülrühmad seonduvad hästi 

histoonidega, mistõttu nukleosoomid tekivad eelistatult just metüleeritud DNA-l ning 

nukleosoomidesse pakitud DNA on transkriptsiooniaparaadile raskemini ligipääsetav.  

 Lisaks otsesele DNA järjestuste metüleerimisele võib DNA metülatsioon osaleda 

geenide aktiivsuse regulatsioonil ka geenide “vermimise” (imprinting) kaudu. Sel puhul 

metüleeritakse mõnede geenide ema- ja isapoolsed alleelid erinevalt (vermitakse neile 

erinev metülatsioonimuster), mille tulemusena ekspresseeritakse ainult ühte neist. Näiteks 

ei ole võrdsed imetajate muna- ja seemneraku genoomid, kuna nende metüleerimismuster 

on erinev. Kahest muna- või kahest seemnerakust moodustatud sügoot ei ole 

arenguvõimeline (ei ole võimalik imetajate partenogenees), sest teatud geenidel on läbi 

põlvkondade aktiivne ainult isalt ja teistel ainult emalt pärit alleel. Kui ka vanematelt 

saadud alleelid on geneetiliselt (DNA järjestuse poolest) identsed, säilib neil siiski erinev 

metülatsioonimuster. 

 On teada juhtumeid, kus üks mutantne geen põhjustab erinevaid efekte sõltuvalt 

sellest, kas defektne alleel on pärit emalt või isalt. On näiteks teada, et teatud defektid 

inimese 15. kromosoomi pikemas õlas tekitavad Prader-Willi sündroomi, kui defektne 

osa on pärit isalt ja Angelmanni sündroomi, kui see on pärit emalt.  Esimest iseloomustab 
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nõrk vaimne mahajäämus, rasvumine, väikesed gonaadid ja lühike kasv. Teisel juhul on 

tegu tugeva vaimse mahajäämuse, kõnevõimetuse ja krampide esinemisega. 

 “Vermitud” geenide puhul põhjustab ühe alleeli mutatsioon väga tõsiseid defekte, 

teise alleeli muutmine aga mitte. Imetaja geenidest moodustavad “vermitavad” geenid 

umbes 0,1%. Enam on uuritud geenide Igf-2, Igf-2r ja  H19 alleelspetsiifilist 

ekspressiooni. Hiirte Igf-2 (insuliinitaolise kasvufaktori 2 geen) on aktiivne ainult isalt 

pärit kromosoomil, Igf-2 retseptori geeni Igf-2r aga ekspresseeritakse ainult emalt pärit 

kromosoomilt. Erandiks on kesknärvisüsteemi koed, kus esineb Igf-2r ekspressiooni 

mõlemalt alleelilt. Osutus, et kesknärvisüsteemis on mõlema alleeli promootorid 

metüleerimata, mujal aga on metüleerimata vaid selle alleeli promootor, millelt toimub 

ekspressioon. 

 Alleelide erinev märgistus metülatsiooni näol pärineb juba munaraku viljastamisel 

ühinevatest gameetidest. Hiire sugurakud on kõrgelt diferentseerunud ja nende DNA on 

tugevasti metüleeritud. Pärast viljastamist algab aktiivne demetüleerimisprotsess, mille 

käigus kustutatakse vanematelt pärit metüleerimismuster peaaegu täielikult. 16-rakulise 

blastotsüsti staadiumiks on enamik geene demetüleeritud, välja arvatud üksikud kindlad 

“vermitavate” geenide CpG alad. Taolise demetüleerimise bioloogiline mõte võib olla 

dediferentseerumine, mille tulemusena tekivad pluripotentsed demetüleeritud genoomiga 

rakud, mis on valmis diferentseeruma uue organismi arengukava järgi. Embrüo 

implantatsiooni ajal (5.-7. päeval pärast viljastumist) toimub DNA de novo metülatsioon. 

Sel  ajal kasutusel olevad geenid kaitstakse metüleerimise eest ilmselt 

transkriptsioonifaktorite (Sp1) poolt. Sugurakkude eellastes toimub de novo 

metüleerimine siiski hiljem, juba diferentseerunud gonaadides 15.-19. päeval pärast 

viljastumist, mille jooksul tekib gameedispetsiifiline metüleerimismuster. Somaatilistes 

rakkudes toimuvad seejärel edasise arengu käigus arengu- ja koespetsiifilised 

demetüleerimised, mis kujundavad lõpliku klonaalselt päriliku metüleerimismustri. 

 Metüleeritud DNA sisaldab tavaliselt metüülrühma mõlemal DNA ahelal, sest 

metüleeritav CpG järjestus ühel ahelal on komplementaarne antiparalleelse CpG 

järjestusega teisel ahelal. Kui metüleerimine juba toimub, siis metüleeritakse mõlema 

ahela C- nukleotiidid. DNA replikatsiooni järgselt on algselt vana ahel metüleeritud, uus 
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metüleerimata. Viimase metüleerib ensüüm DNA (tsütosiin-5)-metüültransferaas, kuna ta 

tunneb ära hemimetüleeritud DNA järjestuse.  

 Metülatsioonimuster pärandub igas rakutsüklis edasi ning diferentseeruvates 

rakkudes peab olema mingi faktor, mis tunneb ära vastavad geenid ja demetüleerib need. 

Nii on näiteks teada, et kui metüleeritud -aktiini geen viia müoblastidesse (rakkudesse, 

mis normaalselt seda geeni transkribeerivad), siis geen demetüleeritakse. Teistes 

rakkudes jääb aga -aktiini geen metüleerituks. Samuti demetüleeritakse B-rakkude 

diferentseerumise ajal immunoglobuliini raske ja kerge ahela geenid. Seejuures on 

näidatud, et lisaks trans-faktoritele (valk NF- B) on demetüleerimiseks vajalikud ka 

introonsed ja 3‟-enhanserid. Seega osalevad demetülatsiooniprotsessis nii cis- kui trans-

faktorid.  

 Demetülatsiooni konkreetne mehhanism ei ole selge. Kuna lihtsalt metüülrühma 

eemaldamine tsütosiinilt on energeetiliselt vähetõenäoline, siis ilmselt asendatakse 

ensümaatiliselt kas lämmastikalus või terve nukleotiid. 

 Põhimõtteliselt võiks geeniteraapias kasutada metülatsiooni tõttu välja lülitatud 

geenide reaktiveerimiseks metülatsiooni inhibiitoreid. Nii näiteks on -talasseemia 

patsientidel saavutatud lootelise globiini ekspressioon tsütosiini analoogi 5-aza-2‟-

deoksütsütidiiniga (5azaC), mis inaktiveerib DNA metüültransferaasi. Samuti on 

proovitud ka inaktiivsete kasvaja supressorgeenide reaktiveerimist, ent vähemalt 5azaC 

kasutamist on seni piiranud tema tugev mutageenne toime. 

 

Geenide selektiivne amplifikatsioon – 
lihtne, ent harvakasutatav võimalus 

mõne geeni transkriptsiooni suurendamiseks 

 

 Somaatilisel rakul, mille läbimõõt on 10-20 m, kulub keskmiselt 24 tundi oma 

massi kahekordistamiseks, millele järgneb jagunemine. Taolise biomassi sünteesi kiiruse 

juures võtaks väga kaua aega, et saavutada näiteks imetaja munaraku läbimõõt 100 m 

(ja somaatilisest rakust tuhat korda suurem mass) või putuka munaraku läbimõõt 1000 m 

(ja miljon korda suurem mass). Samas aga on teada, et mõned putukad elavad vaid mõne 

päeva ning loovad enam kui 1 mm läbimõõduga munarakke. Neist näidetest on selge, et 
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munarakkudes peavad olema spetsiifilised mehhanismid, mis võimaldavad kiiret RNA ja 

valgu sünteesi. 

 Lihtne strateegia kiire kasvu saavutamiseks on geenide koopiate arvu 

suurendamine. Nii on munarakus edasi lükkunud esimene meiootiline jagunemine, 

lubades rakul kasvada just sel ajal, kui ta sisaldab kaks korda enam DNA-d kui tavaline 

G1-faasi somaatiline rakk. Ent ka sellest ei pruugi piisata. Mitmetes munarakkudes 

toimub spetsiifiline vajalike geenide koopiate arvu suurendamine – selektiivne 

amplifikatsioon. 

 Raku valgusünteesi toimumiseks vajalikke organelle – ribosoome – võib teatud 

mõttes vaadelda ka ootsüüdi kui diferentseerunud raku produkti. Tõepoolest, ootsüüdis 

toodetakse tohutul hulgal ribosoome: näiteks amfiibi ootsüüdis on umbes 200 000 korda 

rohkem ribosoome kui normaalses somaatilises rakus. Taolise kiire ribosoomide sünteesi 

ajal, mis toimub esimese meiootilise jagunemise pikaksveninud profaasi jooksul, on 

vajalik väga intensiivne ribosoomi komponentide (RNA ja valkude) tootmine. Piisava 

hulga ribosomaalse RNA saamiseks kasutatakse vastavate geenide amplifitseerimist 

(kordistamist). 

 Kannuskonna ribosomaalse RNA geenid on koondunud genoomis terviklikesse 

transkriptsiooniühikutesse, mille vahel asuvad mittetranskribeeritavad alad (NTS, 

nontranscribed spacers) (joonis 11). Iga transkriptsiooniühiku (TU) koosseisus on 

transkriptisooni 5‟-liiderjärjestus (TL), 18S rRNA geen, transkribeeritav vaheala (TS),  

5,8SrRNA geen, veel üks transkribeeritav vaheala ning seejärel 28S rRNA geen. Taolisi 

transkriptsiooniühikuid on amfiibi haploidses genoomis 900. 

 Kogu selline transkriptsiooniühik kirjutatakse ümber (transkribeeritakse) üheks 

rRNA eellasmolekuliks (kannuskonnal 40S RNA, inimesel 45S RNA), mis seejärel 

lõigatakse kolmeks erinevaks  - 5,8S, 18S ja  28S rRNA-ks.    

 Lisaks kolmele mainitud rRNA-le on ribosoomides veel neljas, 5S rRNA. Selle 

geenid asuvad genoomis mujal ja  neid on tuhandeid koopiaid (nn. korduvad geenid).

 Amfiibi diploidses munarakus on täheldatavad kaks homoloogset ala, mis 

sisaldavad transkriptsiooniühikuid (kummaski homoloogses kromosoomis üks). Kumbki 

ala sisaldab umbes 450 vastavat transkriptsiooniühikut, mis on eraldatud NTS- aladega. 
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Kõik transkriptsiooniühikud on oma järjestuselt identsed, NTS- alad aga varieeruvad oma 

pikkuse poolest. 

 Joonis 11. 

18S, 5,8S ja 28S ribosomaalsete RNA-de geenide organisatsioon amfiibides. Iga 

transkriptsiooniühik (TU) on ümbritsetud mittetranskribeeritavate alade (NTS) poolt. 

Transkriptsiooniühik koosneb transkribeeritavast liiderjärjestusest (TL), 18S rRNA geenist, 

transkribeeritavast vahealast (TS), 5,8S rRNA geenist, veel ühest transkribeeritavast vahealast ja 

28S rRNA geenist. Diagrammi all on elektronmikrofoto järjestikku astesevatest aktiivselt 

transkribeeritavatest rRNA geenidest vesiliku ootsüüdis. Transkriptsiooni käigus muutub RNA 

pikemaks, üheaegselt sünteesitakse kümneid transkripte.  

  

Kokku sisaldab diploteenne ootsüüt (kus DNA replikatsioon on juba toimunud) 

seega 1800 kolme (5,8S, 18S ja 28S) rRNA geeni. Seda on aga vähe: vajadus rRNA –de 

järele on palju suurem kui taoline hulk geene anda suudaks. Tegelikult on mõõdetud 

amfiibi ootsüüdi rRNA geenide hulgaks mitu miljonit. Selline hulk saavutatakse 

vastavate geenide 1500-kordse amplifikatsiooniga. Tegu on just ühe geeni spetsiifilise 

kordistumisega, mille tulemusena saab vastavat RNA-d toota suures hulgas.  

Ka tuumakesi – ribosoomide kokkupakkimise keskusi – on diploteenses amfiibi 

ootsüüdis mitte neli, vaid tuhandeid, kusjuures nad ei ole seotud kromosoomidega, nagu 

tavalised tuumakesed. 

Kuidas toimub taoline valikuline geenide amplifikatsioon?  Me teame, et 

ekstrakromosomaalsed tuumakesed ilmuvad meioosi profaasi pahhüteeni staadiumis, just 

enne diploteeni, ning et amplifitseerunud geenid transkribeeritakse nimelt diploteeni ajal. 

Pärast ootsüüdi tuuma lagunemist esimese  meiootilise jagunemise ajal satuvad need 

ekstra-tuumakesed tsütoplasmasse ning lagunevad. 

Igas üksikus ekstrakromosomaalses tuumakeses on täpselt samasuguse pikkusega 

NTS-alad. Et aga sama raku kromosoomides on teadaolevalt väga erineva pikkusega 
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NTS-alasid, on lihtne järeldada, et ekstrakormosomaalsed tuumakesed ei ole lihtsalt kõigi 

kromosomaalsete tuumakeste koopiad. 

Üks mudel, mis võimaldab seletada sadade omavahel identsete NTS-dega 

ühendatud ribosomaalsete geeniühikute teket, põhineb veereva ratta (rolling circle) 

replikatsiooniviisil, mida kasutavad mitmed viirused. Nimelt arvatakse, et üksik 

ribosomaalne transkriptsiooniühik, mis sisaldab ka ühe NTS-ala, eraldub kromosoomist 

ning selline DNA replitseerub sadu kordi veereva rattana.  

Ootsüüdid sõltuvad oma kiirel kasvul ka teiste rakkude sünteesiaktiivsusest. 

Näiteks suurte munarakkude põhiline koostisosa – rebu – sünteesitakse ovaariumist 

väljaspool ja imporditakse ootsüüti. Drosophila koorioni (munaraku sekundaarse kesta) 

valgud sünteesitakse folliikulirakkude poolt, mis epiteelina ootsüüte ümbritsevad. Enne 

koorioni geenide ekspressiooni amplifitseerub kõigepealt kogu folliikuliraku genoom neli 

korda ( mitteselektiivne amplifikatsioon) ning seejärel amplifitseeruvad koorioni geenid 

spetsiifiliselt veel 10 korda. Erinevalt amfiibi rRNA transkriptsiooniühikute 

amplifikatsioonist ei toimu siin geenide eraldumist kromosoomist, vaid toimub genoomi 

hargnemine, mis saavutatakse üha uute DNA replikatsioonikahvlite moodustumisega. 

 

Geenide selektiivne transkriptsioon on üldisem viis 
vajaliku hulga produkti saamiseks 

 

Eelpoolkirjeldatud geenide selektiivne amplifikatsioon on siiski harvakasutatav 

viis mingi geeni ekspressiooni suurendamiseks vajalikul arenguhetkel. Ehkki näiteks 

erütrotsüütides on 98% kogu valgust hemoglobiin, ei esine neis mingit globiini geenide 

amplifikatsiooni. Siidiussidel, kes toodavad suurel hulgal siidi põhilist koostisvalku 

fibroiini on küll kogu genoom polüteenne, s. t. mittespetsiifiliselt amplifitseerunud, ent 

selektiivset fibroiini geeni amplifikatsiooni neis ei esine. Enamusel juhtudel saavutatakse 

geenide produkti tootmise suurenemine sellega, et vajalikke geene transkribeeritakse 

enam kui teisi: toimub genoomi selektiivne transkriptsioon. Selektiivse transkriptsiooni 

mehhanisme on mitmeid. 
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Kromosooomipuffid ja lambihari-kromosoomid 

 

 Esimesed tõendid selle kohta, et genoomi erinevate alade transkriptsioon võib 

toimuda erineva aktiivsusega, olid seotud erilise väliskujuga kromosoomide lähema 

uurimisega. 

 Interfaasi dekondenseerunud kromosoomid on tavaliselt liiga väikese 

läbimõõduga, et neid valgusmikroskoobis näha. Küpsevates amfiibi ootsüütides toimub 

aga väga aktiivne RNA süntees ning meiootiliselt paardunud kromosoomid moodustavad 

teatud etapil ebatavalisi jäikasid ja väljaulatuvaid linge, mis on kaetud transkribeeritava 

RNA-ga (joonis 12). Tänu RNA-valk kattele on kromatiin selgesti nähtav ka 

valgusmikroskoobis.    

 Lambiharikromosoomis vahelduvad dekondenseerunud kromatiini alad 

(väljaulatuvad lingud ja ühendused eri kromomeeride vahel)  kondenseerunud, tihedalt 

pakkunud kromatiiniga (joonis 13). Hübridisatsioonieksperimendid on näidanud, et üks 

DNA ling püsib kogu ootsüüdi arenguetapi vältel  ning sisaldab dekondenseerunud DNA 

osa, mis on transkriptsiooniliselt aktiivne. Enamus DNA-st aga asub kondenseerununa 

kromomeerides, kus seda ei transkribeerita. Lühikesed alad, mis ei ole ei kondenseerunud 

ega ka transkribeeritavad, ühendavad omavahel erinevaid kromomeere. 

Lambiharikromosoom on meiootiliselt jagunevates rakkudes (I profaasi 

diploteenis) esinev kromosoomi ajutine esinemise vorm. Lambiharikromosoomid 

erinevad enamusest kromosoomidest selle poolest, et transkriptsioon neilt on väga 

aktiivne ning produtseeritavad RNA transkriptid on pikemad. On aga andmeid, et ka 

interfaasi kromosoomides võivad esineda sarnased struktuurid, mis kinnitab kromatiini 

üldise struktuuri tähtsust geenide aktiivsuse reguleerimisel. 
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Joonis 12. 

Valgusmikroskoobi pilt amfiibi ootsüüdi lambiharikromosoomist, mis on iseloomulik meioosi 

dilpoteeni faasile. Ootsüüdi diferentseerumise varajases järgus (meioosi alguses) kahekordistub 

iga kromosoom ning homoloogsed replitseerunud kromosoomid paarduvad, moodustades neljast 

kromatiidist koosneva tihedalt kokkupakitud struktuuri. Erinevalt mitoosifaasi kromosoomidest, 

mille telje pikkus on enamasti alla 10 μm, on lambiharikromosoomi telja pikkus umbes 400 μm. 

 

 

Interfaasi kromatiin on nähtav ka polüteensete kromosoomidena, mis on 

kirjeldatud mitmetes putukaliigi vastsetes. Nende vastsete mõned rakud kasvavad 

hiigelsuureks ning läbivad palju DNA sünteesi tsükleid ilma neile järgneva rakkude 

jagunemiseta. Tulemuseks on hiidrakud, mis sisaldavad tuhat korda enam DNA-d kui 

normaalsed rakud. Kui rakud sisaldavad normaalsest enam DNA-d, mille tõttu neis on 

rohkem kromosoome, nimetatakse neid polüploidseteks. Putukavastsete mitmetes 

sekretoorsetes rakkudes aga jäävad kõik homoloogsed kromosoomide koopiad kõrvuti 

üksteise külge, moodustades korrastatud struktuuriga polüteensed kromosoomid, mida on 

lihtne näha ka valgusmikroskoobis (joonis 14). Tumedamad vöödid, mis sisaldavad 

kondenseerunud DNA-d vahelduvad heledamatega, kus DNA on vähem kondenseerunud. 

Polüteenses kromosoomis on 85% tumedamaid ja 15% heledamaid alasid. Drosophila 

genoomis on umbes 5000 tumedat vööti, millest igaüks sisaldab 3000 kuni 300 000 

nukleotiidipaari. 
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Joonis 13. 

Lambiharikrosoomi struktuur. Amfiibi lambiharikromosoomid sisaldavad umbes 10000 

kromatiinilingu, ehkki enamik DNA-st jääb ikkagi kondenseerunud struktuuriga 

kromomeeridesse. Iga ling vastab mingile DNA järjestusele. Kokku on iga ling esindatud nelja 

koopiana: rakus on kaks paardunud homoloogset kromosoomi, mis mülemad sisaldavad kahte 

õdekromatiidi.  
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Joonis 14. 

Valgusmikroskoobi pilt Drosophila süljenäärme polüteense kromosoomi 

ühest lõigust. Tumedamad vöödid sisaldavad tihedamaid 

kromatiinialaseid, mis esimenvad interfaasi kromosoomidel ning on 

iseloomulikut just suurtele polüteensetele kromosoomidele. Polüteensete 

kromosoomide vööte ei tohi segi ajada erinevate värvimistehnikate abil 

saadavate mitoosifaasi kromosoomide vöötidega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNA transkriptsiooni selektiivse aktiveerumisega mõnes polüteense kromosoomi 

piirkonnas kaasneb selle ala oluline laienemine. Joonis 15 kujutab Drosophila  kolmanda 

kromosoomi ühte piirkonda vastse erinevatel arengujärkudel. 22 tunni jooksul on nähtav 

erinevate DNA alade transkriptsiooniline aktiveerumine ja inaktiveerumine. 

 

Ekdüsoon on hormoon,  
mis reguleerib putuka arengut 

 

Väga oluline Drosophila geenide aktiivsust reguleeriv aine on putukate 

steroidhormoon ekdüsoon, mille tase putuka vastse arengu jooksul pidevalt muutub. Iga 

kestumisega kaasneb üks või mitu ekdüsooni tootmise lainet. Vastse erinevate 

arengujärkude läbimisel tekivad uued puffid ja kaovad endised  ning toodetakse uusi 

RNA ja valgumolekule. Ekdüsooni aktiivne vorm on 20-hüdroksüekdüsoon, mis 

stimuleerib putuka kestumist ja metamorfoosi. Kui seda ainet lisada vastse 
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süljenäärmetele, siis mõned puffid tekivad ning teised kaovad. Sellega kaasneb ekdüsooni 

seondumine kormosoomidele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 15. 

Ajaliselt üksteisele järgnevad fotod demonstreerivad Drosophila polüteensete kromosoomide 

puffide teket ja kadumist larvi arengu käigus. Piltidel on näidatud üks 3. Kromosoomi piirkond, 

milles süljenäärmetes tekivad erinevatel ajahetkedel viis suurt puffi. Igaüks neist puffidest on 

aktiivne ainult teatud arenguperioodil. Fotod hõlmavad 22 tunni pikkust arenguperioodi.  

 

Reageerimise järgi ekdüsoonile võib putukavastse koed jagada kolme rühma. 

Esimesse kuuluvad vastsekoed, mis moodustavad näiteks süljenäärmed, lihased ja  soole. 

Nende rakud surevad hüdroksüekdüsooni tagajärjel. Teise rühma kuuluvad nn. 

imaginaalkoed, mis sama aine toimel jagunevad ja diferentseeruvad, moodustades lõpuks 

täiskasvanud putuka struktuurid. Kolmandasse rühma kuuluvad koed, mis läbivad 

põhjaliku ümberkorralduse ja –defineerimise (rasvkeha ja  kesknärvisüsteemi 

moodustavad koed). Põhjus, miks ühed rakud ekdüsooni toimel surevad, teised aga 

prolifereeruvad, peitub selles, et erinevad rakud sisaldavad veidi erinevaid ekdüsooni 

retseptoreid. Geen, mis kodeerib ekdüsooni retseptorit (EcR), võib anda kolme erinevat 

mRNA-d (vt. edaspidi mRNA erinev splaising), millelt rakk toodab kolme erinevat 
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sugulasvalku EcR-A, EcR-B1 ja EcR-B2 (joonis 16). Ehkki kõik vastse rakud sisaldavad 

veidi retseptori iga vormi, on päriskudedes ja regresseeruvates neuronites ülekaalus EcR-

B1 ja neis on väga vähe EcR-A-d. Imaginaalketta rakkudes ja diferentseeruvates 

neuronites on aga ülekaalus just EcR-A. Ilmselt aktiveerivad erinevad ekdüsooni 

retseptorid pärast hormooniga seondumist erinevaid geenikomplekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Joonis 16.  

Ekdüsooni retseptori geeni alternatiivne splasing tekitab kolme tüüpi EcR mRNA-sid. Neist 

sünteesitavatel valkudel on samasugused DNA ja hüdroksüekdüsooni sidumise alad, ent erinevad 

aminoterminaalsed järjestused. 

 

Teine põhjus, miks erinevad rakud reageerivad ekdüsoonile erinevalt, on nende 

erinev transkriptsioonifaktorite sisaldus. Üks kõige varajasemaid ekdüsooni poolt 

stimuleeritavaid geene on geen Broad-Complex (BR-C). See keerulise ülesehitusega geen 

sisaldab kattuvaid transkriptsiooniühikuid, mis tänu diferentsiaalsele splaisingule võivad 

anda erinevaid transkriptsiooni aktiveerivaid valke. Mutatsioonid geenis BR-C 

põhjustavad mitmesuguseid efekte: süljenäärmete rakud ei sure metamorfoosi käigus, on 

häireid pea ja kesknärvisüsteemi arengus. Erinevate BR-C valkude isovormide vastaste 

antikehadega näidati, et BR-C valgu tüübi ja ekdüsoonile reageerimise viisi vahel oli 

selge korrelatsioon. Need organid, mis olid metamorfoosi ajal määratud lagunemisele 
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(nagu süljenääre), sisaldasid BR-C isovormi Z1. Imaginaalketta rakud, mis hakkasid 

diferentseeruma, ekspresseerisid aga isovormi Z2 ning kesknärvisüsteemi rakud, mis 

allusid olulisele ümbermodelleerimisele, sisaldasid kõiki isovorme, kusjuures enam 

ekspresseeritud oli Z3.  

Putukavastse reaktsioonid ekdüsoonile ei ole aga mitte ainult ruumiliselt, vaid ka 

ajaliselt koordineeritud. Seetõttu ei reageeri 20-hüdroksüekdüsoonile erinevalt mitte 

ainult erinevad koed, vaid ka iga individuaalne rakk võib toimida ekdüsooni toimel 

erinevalt. Hilises arengustaadiumis (enne nukkumist) on vastse üksikus rakus kolme eri 

tüüpi hüdroksüekdüsoon-tundlikke puffe. Ühtesid sunnib ekdüsoon vähenema, teisi 

indutseerib ta väga kiiresti ning kolmandaid indutseerib ta alles mõni tund pärast 

hormooniga mõjutamist. Näiteks on vastse süljenäärmes teada kuus puffi, mis tekivad 

kohe pärast ekdüsooni lisamist. Need geenid ei vaja aktiivsuseks uut valgusünteesi. Palju 

suurem komplekt puffe aga indutseerub mitu tundi pärast ekdüsoonitöötlust ning 

vastavad geenid vajavad aktiveerumiseks uute valkude sünteesi. On selge, et “varajastelt” 

geenidelt toodetakse valke, mis on vajalikud “hiliste” geenide aktiveerumiseks. Veelgi 

enam, “varajane” valk võib ka omaenda sünteesi välja lülitada (joonis 17). 

Praeguste andmete järgi on teada, et varajased geenid kodeerivad tõepoolest 

transkriptsioonifaktoreid, mis ekdüsooni efekti vahendavad. Ekdüsooni retseptorid (EcR) 

ongi perekond lähedasi transkriptsioonifaktoreid, mida kodeerib üks geen ja mis 

hormooniga seondudes transpordivad selle DNA spetsiifilisse piirkonda. Sarnaselt 

selgroogsete steroide siduvate retseptoritega on ka EcR –id võimelised moodustama 

heterodimeere. Ekdüsooni retseptor muutub ekdüsooni ja DNA sidumise võimeliseks 

alles pärast seda, kui ta on moodustanud heterodimeeri geeni ultraspirale  produktiga 

USP. Kui on moodustunud taoline EcR/USP kompleks, suudab see omakorda siduda 20-

hüdroksüekdüsooni ning aktiveerida kõige esimesed ekdüsoonile reageerivad geenid. 
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Joonis 17. 

Transkriptsiooni regulatsioon hüdroksüekdüsooni poolt. Hüdroksüekdüsoon seondub retseptorile 

ja tekkinud kompleks omakorda seondub nii varajaste kui hiliste puffide DNA-le. Varajase pufi 

geenid aktiveeritakse ja hiliste puffide geenid represseeritakse hüdroksüekdüsoon-EcR kompleksi 

poolt. Varajase pufi geenilt sünteesitav valk aga represseerib enda geeni transkriptsiooni ja 

stimuleerib hilise pufi feenide transkriptisooni, mistõttu transkriptsioon kandub üle varajase pufi 

geenidelt hilisele.   

 

Mitmed neist geenidest on ka teada (joonis 18). Esimesed ekdüsooni toimel 

sisselülituvad geenid on BR-C, EcR ja E74B. BR-C valke on vaja selleks, et säiliks 

liimvalkude süntees (need valgud aitavad Drosophila nukul kinnituda substraadile) ning 

surutaks maha varajasemate vastsejärkude spetsiifilised geenid. E74B on vajalik samuti 

liimvalkude geenide aktiveerimiseks, aga ka selliste geenide mahasurumiseks, mis 

aitavad kaasa pupaariumi ülesehitamiseks (näiteks L71) ning mille produkte läheb vaja 

alles hilisemas arengujärgus. Pupaariumi moodustumisele eelneb ekdüsooni sünteesi 

laine. Kõrge hormooni kontsentratsioon surub maha liimvalkude geenide sünteesi ja 

lülitab geenilt E74  sünteesitava valgu E74B tootmise ümber valgule E74A. (Need kaks 

valku kodeeritakse sama geeni poolt, ent transkriptsiooniks kasutatakse erinevaid 

promootoreid, mistõttu on valgul E74A pikem aminoterminaalne osa. E74B mRNA 

transkribeeritakse kümme korda madalamal ekdüsooni kontsentratsioonil kui E74A 
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mRNA). Kui  varem toodetud E74B surus geeni L71  transkriptsiooni maha, siis E74A 

stimuleerib seda ning edasine sündmuste ahel viib nuku moodustamisele. 

Taoline geenide sisse- ja väljalülitamise kaskaad tekitab ise ka uusi ekdüsooni 

retseptoreid. Kui pupaariumi moodustumisel inhibeeritakse geeni EcR aktiivsus, siis 

suudavad tema funktsiooni üle võtta geenid  E75 ja E78 (joonis 18). 

 

 Joonis 18. 

Ekdüsooni poolt reguleeritavate geenide ekspressiooni muutused Drosophila metamorfoosi 

käigus. Ekdüsooni kontsentratsiooni pulsid tingivad erinevate geenide sisse- ja väljalülitamise. 

Vertikaalsed punktiirid tähistavad kestumisi enne larvi (rööviku) kolmandat moondejärku, 

eelnuku- ja nukustaadiumi.   

 

Miks oli siinkohal nii pikalt tarvilik peatuda sellel, kuidas üks konkreetne 

hormoon mõjutab putuka arengut? Ilmneb, et mitmed põhimõtted, mida kohtame putuka 

arengus, on kasutusel kõikjal eluslooduses, ehkki tihti erineval viisil modifitseerituna. 

Konkreetne organismi areng toimub alati sel viisil, et erinevate geenide aktiivsuse 

reguleerimiseks kasutatakse paljusid regulatsioonitasandeid- transkriptsiooni 

regulatsioonist kuni valkude posttranslatsioonilise modifitseerimiseni. Alati on tegu 

mingite geenide sisse- ja väljalülitamise kaskaadidega, kus algselt väikesed erinevused 

signaalmolekulide kontsentratsioonis võimendatakse suurteks kvalitatiivseteks 

muutusteks. Hämmastavad muutused, mida teeb läbi putukas täismoondega arengu 
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jooksul, on kõik tagatud kindlate geenide sisse- ja väljalülitumistega kindlas kohas ja 

kindlal ajal. Just seesama kehtib ka taimede, teiste loomade ja inimese arengu kohta.  

 

Ovalbumiini süntees kana munajuhas on reguleeritud  
eelkõige transkriptsiooni tasemel 

 

 Veel üks näide situatsioonist, kus enamus raku biosünteesipotentsiaalist tuleb 

rakendada ühtainsat tüüpi valgu tootmisele, on ovalbumiini süntees kanamuna 

küpsemisel. Ka siin toimub ühe valgu eelistootmine eelkõige tänu transkriptsioonilisele 

kontrollile. 

 Sel ajal, kui kana suur munarakk liigub mööda ovidukti ovaariumist emaka 

(uterus) suunas, lisatakse talle mitmeid kaitsvaid kihte. Ovaariumist vabanenud 

munarakk liigub lehtrisse (infundibulum), kus ta viljastub. Sealt edasi liigub ta suurmikku 

(magnum), kus sekreteeritakse ovalbumiini ja teisi munavalge koostisvalke. Kitsus 

(isthmus) on koht, kus sünteesitakse muna ümbritsevad membraanid ning lõpuks emakas 

lisandub kaltsiumkarbonaadi kiht. 

 Suurmikus asuvate tubulaarrakkude põhiline produkt on ovalbumiin, mis muneva 

kana tubulaarrakkudes võib moodustada üle viiekümne protsendi kogu raku valgust. Selle 

valgu produktsioon sõltub eelkõige suguhormoon östrogeenist. Vastava retseptoriga 

seondumise järel liigub östrogeen rakutuuma ning seondub DNA-ga, aktiveerides 

ovalbumiini transkriptsiooni. 

 Kui mittesuguküpsetele kanadele süstida östrogeeni, siis diferentseeruvad kiiresti 

suurmiku tubulaarnäärmed ning 2 nädala jooksul tekib põhiliste munavalge 

koostisvalkude (ovalbumiin, konalbumiin, ovomukoid ja lüsotsüüm) süntees. See on 

pöörduv – östrogeeni eemaldamine põhjustab ka ovalbumiini sünteesi lakkamise. 

 On näidatud, et östrogeeni mõjul toimub eelkõige ovalbumiini mRNA taseme 

järsk tõus tuumas. Seetõttu asuvadki ribosoomid tootma põhiliselt seda valku. On teada, 

et oviduktis on ovalbumiini geen metüleerimata, kõikjal mujal organismis aga 

metüleeritud, mis viitab metüleerimise rollile geeni aktiveerimisel (vt. edaspidi 

metüleerimise roll transkriptsiooni reguleerimisel). 
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Inimese globiini sünteesi muutused arengu jooksul 
on kontrollitud transkriptsiooniliste mehhanismide poolt 

 

Inimese erinevate globiinigeenide ekspressiooni sisse- ja väljalülitamine 

organismi arengu käigus on üks paremaid näiteid diferentseerumise transkriptsioonilise 

kontrolli kohta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 19. 

Globiinigeenide järk-järguline aktiveerumine arengu käigus. Seletused vt. tekstis. 

 

 

Inimesel (nii nagu ka näiteks kanal) on embrüonaalne, fetaalne ja täiskasvanud 

organismi hemoglobiin erineva valgulise koostisega (joonis 19). Inimese embrüonaalne 

hemoglobiin koosneb kahest dzeeta ( )- globiini ahelast, kahest epsilon ( )-globiini 

ahelast ning neljast heemi molekulist. Raseduse teise kuu jooksul lõpeb järsult loote -ja 

-globiini süntees ning ilmub alfa ( )- ja gamma( )-globiini süntees. Kahe -globiini ja 
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kahe -globiini ahela seondumise tulemusena  tekib fetaalne hemoglobiin ( 2 2). 

Kolmandal raseduskuul aktiveeruvad aga loote beeta ( )- ja delta( )-globiinide geenid 

ning nende produktid hakkavad tasapisi akumuleeruma, -globiini tase aga alaneb järk-

järgult. Pärast sündi see vahe suureneb veelgi ning fetaalne hemoglobiin asendub lõpuks 

täiskasvanu hemoglobiiniga 2 2. Normaalses täiskasvanud organismis on 97 protsenti 

2 2, 2-3 protsenti 2 2 ja 1 protsent 2 2 hemoglobiini vorme (joonis 20). 

Inimese - ja -globiini geenid asuva 16. kromosoomil, -, -, - ja -globiini 

geenid aga asuvad just sünteesi tekke järjekorras 11. kromosoomil. 

 

 

 

 

Joonis 20. 

Hemoglobiini koostise muutused inimese arengu käigus. Seletused tekstis.  
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Imetajate globiini geenide struktuur peegeldab 
pikaajalist evolutsiooni 

 

 

Selline globiini geenide ülesehitus peegeldab tegelikult nende evolutsiooni, kus 

põhiliseks teguriks on olnud erinevate DNA alade duplikatsioon. Vajadus hemoglobiini 

taolise molekuli järele, mille ülesanne on siduda hapnikku ning seda kudedesse 

transportida, tekkis seoses suuremate organismide ilmumisega. Neil ei piisanud kudede 

hapnikuvarustuseks lihtsast hapnikumolekulide difusioonist läbi kehapinna, vaid tekkis 

vajadus spetsiaalse transpordimehhanismi järele. Seetõttu leidub hemoglobiini taolisi 

molekule kõigis selgroogsetes ja paljudes selgrootuteski. Kõige primitiivsem loomne 

hapnikku kandev molekul on umbes 150 aminohappe pikkune polüpeptiid, mida esineb 

mitmetel ussidel, putukatel ja primitiivsetel kaladel. Kõrgemates selgroogsetes koosneb 

hemoglobiin aga kahte tüüpi globiiniahelatest. Umbes 500 miljonit aastat tagasi, 

kõrgemate kalade ilmumise käigus, on toimunud rida geenimutatsioone ja –

duplikatsioone. Nende sündmuste tulemusena tekkisidki erinevad geenid, mis kodeerisid 

globiini - ja -ahelaid. Kaasaegsetes täiskasvanud kõrgemates selgroogsetes esinev 

2 2 hemoglobiini vorm on tunduvalt efektiivsem hapniku sidumiseks ja vabastamiseks 

kui algne üheahelaline hemoglobiin. 

Evolutsiooni hilisematel etappidel toimus aga rida -globiini geeni mutatsioone ja 

duplikatsioone , mille tagajärjel tekkis loote-spetsiifiline globiin. See sidus hapnikku 

veelgi efektiivsemalt ning kindlustas tema transpordi emaorganismilt lootele. Järgmised 

-globiini geeni muutused tekitasid kaks uut geeni, - ja  -globiini: esimest neist 

toodetakse loote arengu varasemas arengujärgus ja teist hilisemas etapis. 

Evolutsiooniliselt veelgi hiljem, primaatide tekke ajal, toimus veel üks -globiini geeni  

duplikatsioon, mille tulemusena tekkis -globiini geen. Just seetõttu kohtame -globiini 

ainult täiskasvanud primaatides. Nii tekkiski algsest -globiini geenist 11. kromosoomil 

terve geeniklaster (lähedaste geenide grupp), mis sisaldab rea homoloogseid DNA 

järjestusi umbes 50 000 aluspaari pikkusel alal. 16. kromosoomil kohtame samasugust, 

ehkki väiksemat, -globiini geenide klastrit.  
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Joonis 21. 

Globiini geenide evolutsiooni skeem. 

 

Need kaks klastrit asuvad imetajate ja lindude erinevatel kromosoomidel, 

Xenopus'e rakkudes aga paiknevad nad samal kromosoomil. Seetõttu võib oletada, et 

translokatsioonisündmus eraldas need geenid umbes 300 miljonit aastat tagasi, mil 

lahknesid vastavate organismirühmade eellased (joonis 21). 
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Globiini geenide transkriptsiooni ümberlülitamine 
arengu käigus toimub erinevate transkriptsiooni  

regulaatorjärjestuste ja regulaatorvalkude 
koostöö tulemusena 

 

Lõik inimese 11. kromosoomist (nn. -globiini geenide perekond) on kujutatud 

joonisel 22. Selles lookuses on 5 ala, mis on ülitundlikud DNA nukleotiidide vahelisi 

fosfodiestersidemeid lagundava ensüümi DNaas I töötlusele. DNaas I töötlusega 

identifitseeritakse funktsionaalseid erinevusi kromosoomides asuvate DNA järjestuste 

vahel. Piirkonnad, mis on selle ensüümi rünnakule tundlikumad, sisaldavad vähe 

nukleosoomseid struktuure ning on tavaliselt promootor- ja enhanseralad, millele saavad 

vabalt seonduda vastavad regulaatorvalgud.  

Lisaks nimetatud promootor- ja enhanseraladele on olemas  ka lookuse kontrolli 

piirkond (LCR), mis asub -globiini geenist eespool (5‟-suunas).  Neli siin asuvat DNaas 

I ülitundlikku piirkonda avalduvad ainult erütroidrea eellasrakus ning seetõttu on LCR 

funktsiooniks aktiveerida kõigi nelja lookuses asuva geeni ( -, -, - ja -globiini) 

transkriptsiooni  erütrotsüüdi varajastes arengujärkudes. Mutatsioonid LCR piirkonnas 

põhjustavad raskekujulist -talasseemiat. See on pärilik aneemia, mida iseloomustab 

vastava hemoglobiini väga madal tase hoolimata geenide olemasolust rakkudes. LCR 

funktsioon on väga spetsiifiline just vererakkude varajases arengujärgus: kui LCR 

piirkond viia taoliste geenide lähedale, mis tavaliselt punastes vererakkudes ei 

ekspresseeru (näiteks T-rakkudele spetsiifiline geen thy-1), siis hakkavad punased 

vererakud seda geeni transkribeerima. Teised rakutüübid aga ei ole võimelised LCR abil 

transkriptsiooni aktiveerima. Järelikult on vaid punaste vererakkude eellastes olemas 

vajalik komplekt aktivaatorvalke. 

Küsimus sellest, milliste mehhanismidega kindlustatakse arengu käigus 

transkriptsiooni ümberlülitumine suunas    , on väga oluline erinevate 

talasseemiavormide mehhanismi mõistmiseks. Samuti aitaks see teadmine  aru saada 
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komplekssest transkriptsiooni regulatsioonist, milles võrdselt osalevad lookuse DNA 

kontrolljärjestused, kromatiini üldine struktuur ning transkriptsiooni regulaatorvalgud. 

Joonis 22. 

Inimese 11. Kromosoomil asuvate β-globiini geenide skeem. 

A: Erütroidispetsiifiline lookuse kontrolli piirkond (LCR) asub 6 kuni 22 kB ε-globiini geenist 

eespool. Nooltega on märgitud selle ala neli Dnaas I töötlusele tundlikku kohta. Viies selline koht 

asub β-globiini geenist tagapool ning on samuti noolega näidatud. Embrüonaalse ε-globiini järel 

asuvad kaks peaaegu identset fetaalse γ-globiini geeni. Neile järgnevad täiskasvanud organismile 

iseloomulikud δ- ja β-globiinide geenid. 

B: LCR aktiivsuse mudel. Globiini promootoritele seonduvad transkriptsioonifaktorid jäävad 

replikatsioonikahvlis päsivalt seotuks LCR piirkonnaga. Seetõttu ei toimu vastavate DNA 

järjestuste pakkimist nukleosoomidesse ning nad jäävad funktsionaalselt aktiivseks ja 

kättesaadavaks regulaatorvalkudele. 
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Joonis 23. 

Inimese β-globiin geen ja tema regulaatoralad ning seonduvad valgud.  
 

Lookuse cis-kontrolljärjestustest vaatlesime juba promootoreid ja lookuse 

kontrolli piirkonda LCR. Lisaks sellele on lookuse 3‟-osas kaks enhanserala. Üks asub -

globiini geeni ees ning reguleerib -globiini geeni ajalist ekspressiooni. Teine, 

geenisisene enhanser aga reguleerib -globiini geeni ekspressiooni koespetsiifikat ja asub 

geeni enda kolmandas eksonis (joonis 23).  

Nimetatud cis-kontrolljärjestused sisaldavad mitmeid erinevate transkriptsiooni 

regulaatorvalkude seondumiskohti. Siia seonduvad nii üldised (näiteks Sp1) kui 

erütroidispetsiifilised regulaatorvalgud (joonis 23). Üks olulisi erütroidispetsiifilisi 

regulaatorvalke on "tsinksõrme" sisaldav valk GATA-1. See valk seondub GATA- 

motiive siduvatele DNA järjestustele, mida leidub nii LCR alas kui ka paljudes teistes 

promootorites, mis on aktiivsed just punastes vererakkudes (näiteks geenid erütropoetiini 

retseptori ja heemi sünteesiks). GATA-1 on hädavajalik punaste vererakkude tekkeks. 

Teine oluline transkriptsiooni reguleeriv valk on NF-E2.  See erütroidispetsiifiline bZIP 

valk (vaata eespool) seondub LCR piirkonda ning vahendab ilmselt GATA-1 tegevust.   

Mõnedel inimestel on kirjeldatud pärilikku nähtust, mille puhul ei toimu sünni 

hetkel ümberlülitumist fetaalselt globiinilt täiskasvanu globiini sünteesile (fetaalse 

hemoglobiini pärilik püsimine, FHPP). Taolistel inimestel ei ole aga probleeme  rakkude 

hapnikuvarustusega, sest fetaalne hemoglobiin täidab selle funktsiooni. On väga oluline 
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jõuda täpselt nende mehhanismide jälile, mis vastutavad erinevate globiinigeenide 

transkriptsiooni ümberlülitumise eest. Võimaldaks see ju näiteks selliste raskete -

globiini sünteesi häirete nagu -talasseemia või sirprakuline aneemia kompenseerimist -

globiini geeni sisselülitamisega - nii nagu see toimub FHPP puhul. 

FHPP-d tekitavad mutatsioonid on enamasti seotud lookuse cis-regulaatoraladega. 

Deletsioonimutatsioonid, mis likvideerivad kas -globiini promootor- või 

enhanserpiirkonna, põhjustavad samas ka -globiini sünteesi tõusu täiskasvanud 

rakkudes. Samuti põhjustavad FHPP sündroomi ka mutatsioonid -globiini kahes 

erinevas promootoris. Üks taolisi mutatsioone tekitab uue seondumiskoha valgule 

GATA-1, teine aga tekitab seondumiskoha üldisele transkriptsioonifaktorile Sp1. Seega 

on tegemist - ja -globiini geenide promootorite vahelise konkurentsiga, mida 

mõjutavad mitmesugused trans-regulatoorsed valgud. Nii on näiteks andmeid, mille 

kohaselt kahe valgu, GATA-1 ja Sp1 suhe rakus muutub aja jooksul ja just see on üks 

faktoritest, mis määrab ära tegelikult sünteesitava globiini tüübi. 

Põhiline konkurents erinevate promootorite vahel aga ei toimu 3‟-enhanseri pärast 

(see omab ilmselt lokaalsemat iseloomu), vaid hoopis LCR pärast. LCR aktiveerib geene 

vastavalt sellele, kui kaugel ta neist asub. Kui näiteks inimese -globiini geen asetada 

LCR vahetusse lähedusse, siis ekspresseerub ta ka (näiteks transgeense hiire) 

embrüonaalsetes rakkudes, kus peaks ekspresseeruma vaid -globiin. -globiin 

ekspresseerub korrektselt (s.t. ainult täiskasvanu rakkudes) vaid siis, kui ta asub LCR-ist 

teatud kaugusel. Sama on ka näidatud -globiini geeni represseerimisega: kui ta viia LCR 

alast kaugemale, siis surutakse tema ekspressioon varajases arengujärgus maha sarnaselt 

normaalsele -globiini geenile.  

Seetõttu võib väita, et LCR ja globiini geenide vaheline seos on polariseeritud: 

LCR alale lähemalasuvad geenid aktiveeritakse varem, kaugemal asuvad aga hiljem. 

Ehkki ülemineku kohta varajasematelt geenidelt hilisematele ei ole täpset seletust, on 

selge, et selles osaleb üldine kromatiini struktuur (joonis 24). Üks LCR DNaas I-le 

ülitundlikest kohtadest (HS3) aktiveeritakse mingi transkriptsiooni aktiveeriva valgu 

poolt. Sellele järgneb ülejäänud kolme koespetsiifilise ülitundliku ala avanemine 

(HS1,HS2 ja HS4). Tänu neile aladele seonduvatele transkriptsioonivalkudele ja valk-
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valk seondumistele moodustub suur holokompleks, mis põhjustab kogu lookuses 

kromatiini struktuuri muutuse. Taoline holokompleks suudab seejärel painduda erinevate 

lookuses sisalduvate promootorite lähedale ning neid aktiveerida.   

Toimuvat promootoritevahelist konkurentsi holokompleksi pärast modifitseerivad 

mitmed rakus samal ajal olemasolevad regulaatorvalgud. Nende valkude koostöö 

tulemusena aktiveeritaksegi üks või teine promootor lookuses. Üks selline valk on näiteks 

EKLF (erütroidne Krüppeli- taoline faktor), mis stabiliseerib just LCR ja -globiini 

promootori vahelist seondumist. Neil hiirtel, kellel ei ole normaalset EKLF valku, toimub 

varajastel arengujärkudel küll normaalne - ja - globiinide tootmine, ent ümberlülitumist 

-globiini tootmisele ei toimu. Seega on EKLF vajalik just -globiini sünteesiks. 

Teistsugused transkriptsioonifaktorid (nagu näiteks valgud GATA-1 ja YY1) segavad aga 

LCR seondumist ühtedele ning soodustavad seondumist teistele promootoritele. 

Joonis 24. 

ε-, γ,- δ- ja β-globiini geenide järjestikune aktiveerimine lookust kontrolliva piirkonna (LCR) 

poolt erütrotsüüdi küpsemise käigus. 

Esimesena aktiveeritakse LCR kolmas Dnaas I töötlusele tundlik koht (HS3) sellele seonduva 

transkritsioonifaktori poolt. Kui HS3 on avatud, siis avanevad ka teised HS kohad ning seovad 

vastavaid transkriptsioonifaktoreid. Taolised faktorid moodustavad holokompleksi, mis koosneb 

DNA-st ja paljudest valkudest. Holokompleks võib painduda erinevate geenide promootorite 

juurde ning neid aktiveerida. Erinevate transkriptsioonifaktorite hulk rakus määrab ära, millise 

globiinigeeni promootoriga holokompleks teatud ajahetkel seondub ning seega vastava geeni 

ekspressiooni aktiveerib.  
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Ehkki palju on veel selgusetu, on ilmne, et interaktsioonid erinevate enhanserite, 

promootorite ja LCR vahel suudavad kindlustada vajalike hemoglobiinimolekulide 

sünteesi erinevates organismi arengujärkudes eelkõige tänu geenide transkriptsiooni 

diferentsiaalsele regulatsioonile. On oluline märkida, et taoline geenide aktiivsuse 

ümberlülitamine ei ole spetsiifiline ainult globiini geenidele. Samasugused protsessid on 

ilmselt laialdaselt kasutusel ka näiteks organismide arengut määravate homeootiliste 

geenide puhul ning mujalgi. 

 

Kannuskonna erinevate 5S rRNA geenide  
transkriptsiooni arengu käigus reguleerib  

transkriptsioonifaktorite erinev seondumine 

 

 Kannuskonna genoomis on kahte tüüpi 5S ribosomaalse RNA (5S rRNA) geene: 

“ootsüüdi” tüüpi (umbes 20 000 koopiat haploidse genoomi kohta) ja “somaatilist” tüüpi 

(umbes 400 koopiat).  

 Varajases oogeneesis transkribeeritakse neid kõiki, hilises oogeneesis aga 

lülitatakse kõikide transkriptsioon välja kuni keskblastula arengufaasini. Keskblastulas 

ekspresseeritakse jällegi mõlemat tüüpi 5S rRNA geene, ent hilisiblastulas jäävad 

aktiivseks vaid somaatilist tüüpi geenid. 

 5S rRNA-d, nii nagu ka teisi väikeseid RNA-sid rakus, transkribeerib RNA 

polümeraas III (RNA PolIII). See erineb mRNA-sid tootvast RNA PolII-st ja suuri 

ribosomaalseid RNA-sid tootvast RNA PolI-st. PolIII promootor ei asu mitte geeni 5‟-

otsas, vaid geeni sees. 5S rRNA geen on lühike – vaid 120 nukleotiidi pikkune. 

Promootorjärjestus asub 50. ja 83. nukleotiidi vahel. Just selles piirkonnas asub järjestus 

AGCAGGGT, mis on sarnane nii Xenopus‟e 5S rRNA, Bombyx mori tRNATyr kui 

adenoviiruse VA-I järjestustes, mis on kõik transkribeeritavad RNA PolIII poolt. 

 Transkriptsiooni toimumiseks on lisaks polümeraasile vaja ka mitmeid lisavalke – 

transkriptsioonifaktoreid. 38,5 kD suurune valk TFIII (transcription factor for RNA 

PolIII) seondub 5S rRNA promootoriga ja suunab PolIII seondumist sellele. See faktor 

on väga spetsiifiline just 5S rRNA geeni suhtes ning ei seondu isegi teiste PolIII poolt 

transkribeeritavate geenidega.  
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 TFIIIA hulk on arengu käigus reguleeritud. Ootsüüdis on seda valku umbes 1012 

molekuli ühe raku kohta, ent somaatilises rakus vaid 103 molekuli. TFIIIA seondumine 

promootorile on väga nõrk ning vajab teiste faktorite – TFIIIB ja TFIIIC abi. Tekkiv 

kolmikkompleks seondub efektiivselt promootorile ja moodustab paiga PolIII 

seondumiseks. TFIIIA ja TFIIIC seonduvad seejuures otse DNA-le, TFIIIB aga 

omakorda neile kahele valgule. 

 Joonis 25. 

TFIIA ja Xenopus‟e somaatilist tüüpi 5S rRNA geeni vaheliste interaktsioonide skeem. Punase 

kirjaga on näidataud guanosiinijäägid, mis metüleerituna mõjutavad TFIIIA seondumist. 

Kolmnurkadega on näidatud DNA fosfaatrühmad, mis on otsekontaktis TFIIIA-ga. Nooltega on 

näidatud Dnaas I poolt atakeeritavad kohad, kollased on alad, mis on TFIIIA poolt Dnaas I toime 

eest kaitstud. DNA ahela all on näidatud nukleotiidid, mis on erinevad ootsüüdi tüüpi 5S rRNA 

geenis.  

 

Osutub, et nii TFIIIA kui ka TFIIIC seonduvad tunduvalt paremini somaatilist 

tüüpi 5S rRNA promootorile kui ootsüüdi tüüpi vastavale DNA järjestusele: afiinsuse 

vahe on umbes 200 korda. Kui trankriptsioonifaktoreid on rakus vähe, seonduvad nad 

eelkõige somaatilist tüüpi promootoritele. Kõrgemate faktori kontsentratsioonide juures 

seonduvad nad ka ootsüüdi tüüpi promootoritele. Erinevus kahte tüüpi promootorite 

vahel seisneb vaid kolmes nukleotiidis (joonis 25). Somaatilist tüüpi järjestus moodustab 

stabiilsema transkriptsiooni initsiatsioonikompleksi ning seetõttu on ka transkriptsioon 

sellelt efektiivsem. 

 Mutatsioonanalüüsiga ja teiste meetoditega on määratud need nukleotiidid, 

millega TFIIIA seondub 5S rRNA geeni promootoris. TFIIIA on tüüpiline “tsinksõrmi” 

sisaldav valk. Tänu 9 sellise struktuuri olemasolule (joonis 26) kinnitub 

transkriptsioonifaktor efektiivselt DNA-le ka sel ajal, kui polümeraas sedasama järjestust 

transkribeerib. 

 Seega, erinevate 5S rRNA geenide suhet Xenopus‟e arengu käigus reguleerib valk 

TFIIIA. Selle  erinevat hulka aga reguleerivad teised transkriptsiooni valgud, mis 

kontrollivad TFIIIA  enda geeni promootorit. 
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 Joonis 26. 

 “Tsinksõrmi” sisaldava valgu ja TFIIA seondumine DNA-ga.  

 A: TFIIA α-heeliksid ja β-struktuurid on kujutatud kollaselt, Zn
2+ 

-ioonid punaste keradena, DNA 

 kaksikheeliks on sinine.  

B: “Tsinksõrmede” ja DNA struktuuride kristallorgaafiline analüüs. Süsinikuaatomid on tähistatud 

kollasega, hapnik punasega, lämmastik sinisega, väävel rohelisega ning fosfaatrühmad lillaga. A ja 

B  kujutavad 6 “tsinksõrme” struktuuri ja paigutust ning on pööratud umber pikitelje 90
o 
. 

C: Valgu TFIIIA kõigi 9 “tsinksõrme” paigutus seonduval DNA lõigul. TFIIIA on roheline, DNA 

sinine, Zn
2+ 

-ioonid punased.  
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Arenguliini ümberlülitamise geenide kaudu  
kontrollitakse transkriptsiooniliselt rakkude  

determinatsiooni 

 

 

 Eespool vaatlesime geenide näiteid, mille puhul produkt oli rakkude 

diferentseerumise tagajärjeks, mitte aga põhjuseks. Näiteks on globiini tootmine 

spetsialiseerunud erütrotsüüdi funktsioon. 

 On aga olemas ka geenid, mille aktiivsus määrab ära raku saatuse. Juba 1940. 

aastal ennustas C.H. Waddington selliste geenide olemasolu, mis sarnaselt "raudtee 

pöörmeseadjale" määravad ära, millist arenguteed mööda toimub konkreetse raku edasine 

areng. Kindla geeni transkriptsioonist (mis omakorda lülitab sisse järgmiste geenide 

aktiivsuse) sõltub, kas konkreetne rakk areneb luu- või vererakuks, lihasrakuks või 

hoopis millekski muuks. 

 Üheks taoliseks näiteks on ümarussi Caenorhabditis elegans‟i geen lin-12. Selle 

geeni produkt kontrollib valikut kahe alternatiivse arengutee vahel. Ussi embrüos on kaks 

naaberrakku, mida tähistatakse Z1.ppp ja Z4.aaa.  Üks neist areneb gonaadi ankurrakuks 

(ac) ja teine ventraalseks uteruse eellasrakuks (vu). Mõlemad embrüo rakud – Z1.ppp ja 

Z4.aaa - võivad põhimõtteliselt areneda nii ac- kui vu-rakuks. Valiku tegemisel on 

määravaks geen lin-12.  

 Mutantses ussis, kus geeni lin-12 ei transkribeerita, arenevad mõlemad embrüo 

rakud ac-rakkudeks. Taolistes mutantides aga, kus lin-12 geeni produkti toodetakse liiga 

palju, arenevad mõlemad vu-rakkudeks. Järelikult kontrollib just lin-12 geeni produkt 

konkreetse raku arenguteed. 

 Samasugust bipotentsiaalse raku valikut kahe arengutee vahel kontrollib 

Drosophila geen Notch. Varsti pärast gastrulatsiooni on Drosophila embrüo kõhtmisel 

keskjoonel umbes 1800 ektodermi rakku, millest umbes neljandik arenevad 

närvirakkudeks ja moodustavad kõhtmise närviketi. Ülejäänud rakkudest saavad aga 

hüpodermise eellased.  

 Iga rakk äädikakärbse embrüos võib põhimõtteliselt areneda kas hüpodermise või 

närviraku eellaseks. Kui embrüos puudub geeni Notch transkriptsioon, siis arenevad kõik 
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rakud närviraku eellasteks. Taolised embrüod surevad, sest neil on liiga palju närvirakke 

ja liiga vähe kõhu ja pea hüpodermiserakke. 

 Nii Notch kui ka lin-12 produktid on järjestuse poolest homoloogilised 

transmembraansed valgud ning tegutsevad ümbritsevalt rakkudelt tulevate signaalide 

retseptoritena. Sarnaseid valke on leitud ka pärmist (cdc10, mis reguleerib rakkude 

jagunemist) ja Xenopus‟est. Samasse perekonda kuulub veel üks C. elegans‟i geen, glp-1, 

mis on vajalik sugurakkudele, et saada signaal gonaadidelt ning jätkata mitoosi. 

 Kirjeldatud C. elegans‟i ja Drospohila bipolaarsete rakkude puhul on veel üks 

oluline sarnasus: algne erinevus rakkude vahel tekib juhuslikult, edaspidi aga 

võimendatakse seda erinevust positiivse tagasiside kaudu. C. elegans‟i mõlemad rakud, 

Z1.ppp ja Z4.aaa, toodavad sekreteeritavat valku LAG-2, mis on vajalik emaka 

arenemiseks ning lin-12 geeni produkt on just selle valgu retseptor. Mingil arenguhetkel 

sunnib rakk, mis toodab juhuslikult rohkem valku LAG-2, oma naaberrakud tootma 

rohkem retseptorit lin-12 ning lõpetama LAG-2 tootmise. LAG-2 tootev rakk saab 

ankurrakuks, lin-12 tootev rakk aga vu-rakuks. 

 Samasugune skeem kehtib ka Drosophila arrengus. On näidatud, et geeni delta 

produkt on Notch valgu ligandiks ning delta mutatsioonid tekitavad Notch 

mutatsioonidega üsna sarnaseid arenguhäireid. Algselt on kõik kõhtmise keskjoone 

ektodermirakud võimelised tootma mõlema geeni produkti. Kui aga juhuslikult üks rakk 

hakkab ühte neist rohkem tootma (näiteks ligand delta produkti), siis aktiveerib see 

kõrvalasuvate rakkude vastavad retseptorid ning surub neis maha vastava ligandi 

tootmise. Nendest rakkudest järgmistel rakkudel on omakorda jällegi suurem šanss olla 

ligandi tootja. Nii võimendatakse väikesed erinevused geenide ekspressioonis 

kvalitatiivseteks erinevusteks embrüo erinevates osades. 
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Valk MyoD lülitab sisse paljude lihasspetsiifiliste  
geenide transkriptsiooni 

 

 

Mil viisil instrueeritakse embrüonaalset mesenhüümirakku, et temast moodustuks 

just lihasrakk, mitte aga näiteks kõhre- või rasvarakk või hoopis fibroblast? Osutub, et 

lihasrakkude tekkel on oluline roll geenil MyoD (müoblasti determinatsiooni geen). See 

kontrollvalk osutus nii võimsaks, et tema ekspressioon fibroblastis, pigmendi-, närvi-, 

rasva- või maksarakus põhjustas nende rakkude muutumise lihasrakkudeks. Seega, geeni 

MyoD produkt on võimeline sisse lülitama kõik lihasraku fenotüüpi määravad geenid. 

 Valk MyoD asub rakutuumas ning seondub lihasspetsiifiliste geenide DNA 

järjestusega: näiteks lihasspetsiifilise kreatiinkinaasi geeni või lihase atsetüülkoliini 

retseptori geeniga. MyoD on ka iseennast aktiveeriv. Kui geen on kord aktiivne ja temalt 

toodetakse valku, siis see valk seondub geeni endaga ning aktiveerib seda üha edasi 

(positiivne tagasiside). 

 MyoD ei ole ainuke lihasraku arengut sisselülitav geen. On olemas terve perekond 

MyoD-ga sarnaseid geene (müogeniin, Myf5, MRF4), mis seonduvad samadele DNA 

järjestustele ning võivad seetõttu üksteist funktsionaalselt asendada ning ka üksteise 

transkriptsiooni indutseerida. 

 Nimetatud “MyoD perekonna” valgud ekspresseeruvad erinevates organismides 

erinevatel ajahetkedel. Näiteks kanas aktiveeritakse MyoD somiitide rakkudes, millest 

tekivad kõhu- ja jäsemete lihased, Myf5 aga on aktiivne seljalihaste tekkel. Ent 

perekonna erinevate valkude tegevus on teatud määral asendatav. Kui aretati transgeenne 

hiir, kellel täielikult puudus geen MyoD, oli tal kõrgem Myf5 ekspressioon. Myf5 ilmselt 

asendas MyoD funktsiooni, sest hiirel olid lihaselt normaalselt arenenud. Seega,  

lihasrakkude arengus on tegemist geenide funktsionaalse redundantsusega (omavahelise 

asendatavusega). Transgeensetel hiirtel, kellel puudusid aga nii MyoD kui Myf5 geenid, 

esines aga tõsiseid lihaste arengu häireid. 

 Teiste valguperekonna liikmete poolt ei ole aga asendatav näiteks müogeniin: 

selle geeni defektidega hiirte müoblastid ei suuda areneda lihaskiududeks ning hiired 

surevad õige varsti pärast sündi. 
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 MyoD ja müogeniin on valgud, millel on olemas nn. bHLH (basic helix-loop-

helix) järjestus (joonis 27). Selliseid alasid on ka paljudel teistel transkriptsiooni 

regulaatorvalkudel, mis kokku moodustavad nn. bHLH trasnkriptsioonifaktorite rühma 

(vt. eespool). bHLH järjestus seondub DNA-le esimesele  - heeliksile eelnevate 

aluseliste aminohapete kaudu (10-13 aminohappejäägi pikkune piirkond). Tänu heeliksi 

hüdrofoobsetele aladele võivad need valgud siduda teisi valke. Kui seondumine toimub 

samasuguse valguga, tekivad homodimeerid. Teistsuguse valgumolekuli bHLH alaga 

seondumise tulemuseks on heterodimeeride teke. Heterodimeeride puhul võib teine 

seonduv valk toimida kas kompleksi aktiveerijana või inhibeerijana. Näiteks on MyoD 

perekonna valgud müogeneesis aktiivsed ainult siis, kui nad on kompleksis rakkudes 

laialdaselt levinud bHLH valkudega E12 või E47. Kui aga üks neist on seotud valguga Id 

(inhibitor of differentiation), siis on lihasraku areng inhibeeritud. Valgu Id 

inhibeerimismehhanism on lihtne: tal on küll olemas bHLH piirkond, ent puudub DNA 

sidumise ala. Seetõttu on tekkivad dimeerid halvad DNA sidujad ning ei suuda 

transkriptsiooni aktiveerida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 27. 

Heeliks-ling-heeliks struktuuriga valgu domäänid. 
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MyoD perekonna valkude reguleerimiseks on aga ka teistsuguseid võimalusi 

peale heterodimeeride moodustamise. Ammu on teada, et lihasrakk ei hakka enne 

diferentseeruma, kuni ta ei ole lõpetanud proliferatsiooni. Raku jagunemine ja 

diferentseerumine on lihasraku puhul teineteist välistavad, nii nagu see on tavaline 

paljudele rakutüüpidele – närvi-, rasva-, vererakkudele ja keratinotsüütidele. See on ka 

põhjuseks, miks juba diferentseerunud lihasrakku on ääretult raske uuesti paljunema 

saada. 

 Müoblasti diferentseerumise ja proliferatsiooni vahel tasakaalu hoidmiseks on 

kaks mehhanismi (joonis 28). Esiteks, müogeensed bHLH valgud on väga tundlikud 

kasvufaktoritele ning seni, kuni need on rakus olemas ning stimuleerivad mitoosi, ei 

toimu isegi valkude MyoD ja Myf5 olemasolul mingit müogeneesi. Kasvufaktorid 

(näiteks FGF) stimuleerivad nii Id kui ka proteiinkinaas C (PKC) transkriptsiooni. PKC 

omakorda fosforüleerib neid aminohappeid MyoD valkudes, mis peaksid seonduma 

DNA-ga. Fosforüleerimise tulemusena ei suuda nad DNA-ga seonduda ning 

müogeneesiks vajalikke geene aktiveerida. 

 Teine mehhanism hoiab ära juba kord diferentseerunud lihasraku 

tagasipöördumise rakutsüklisse. See saavutatakse MyoD seondumisega kahe rakutsüklit 

reguleeriva transkriptsioonifaktoriga Rb ja c-jun. Rb on 105 kD suurune DNA-ga 

seonduv fosfovalk, mis on üks olulisemaid rakutsükli regulaatoreid (vt edaspidi). Rb ja 

temasarnased valgud (p130, p107) kontrollivad selliste geenide ekspressiooni, mida 

vahendavad heterodimeersed transkriptsiooni regulaatorid koondnimega E2F. E2F valgud 

transaktiveerivad geene, mille produktid on vajalikud S-faasi sisenemiseks. 

Hüpofosforüleeritud Rb seob E2F valke, muutes nad repressoriteks. Kui Rb 

fosforüleerida, siis need E2F-id vabanevad ja hakkavad aktiveerima neidsamu geene, 

mida nad enne represseerisid. Selle  protsessi päästab lahti cyclinD- CDK kompleks ja 

edasi toetab cyclinE-CDK2 kompleks. 
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 Joonis 28. 

 Valkude MyoD ja Rb kaudu kontrollitakse  

  

 Müogeensed bHLH valgud seonduvad valguga Rb just selles kohas, kus peaks 

toimuma kasvufaktoritest tingitud fosforüleerimine. Seetõttu ei saa rakkudes, kus MyoD 

perekonna valke ekspresseeritakse, tekkida Rb fosfovormi ning rakud ei saa siseneda S-

faasi. 

 c-jun on mitoosi tekitava transkriptsioonifaktori AP-1 üks subühikutest, mis on 

võimeline seonduma valguga MyoD. Seondumise tulemusena tekib kompleks, mis ei lase 

funktsioneerida kummalgi valgul. Seega, kui rakkudes on palju valku AP-1 (rohkem kui 

MyoD molekule), siis inaktiveeritakse MyoD ja ülejääv (mitteseotud) AP-1 aktiveerib 

rakutsükli. Kui aga rakkudes on rohkem valku MyoD, siis ta inhibeerib AP-1 ja ülejääv 

osa tekitab müogeneesi. 

On ka andmeid, mille järgi valk MyoD aktiveerib valgu p21 ekspressiooni. See 

valk on tsükliin-sõltuvate kinaaside inhibiitor, need aga omakorda mängivad otsustavat 

rolli rakutsükli käivitamisel (vt. allpool). 
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Immunoglobuliini geenide transkriptsiooni regulatsioon on näide 
keerulisest cis-ja trans-faktorite koostööst 

 

 Tänu sellele, et tänapäevased koekultuuride meetodid võimaldavad tekitada 

püsivaid rakuliine, mille areng on teatud staadiumis peatunud, on võimalik uurida 

vastavale arengustaadiumile spetsiifilisi transkriptsioonifaktoreid. B- lümfotsüütide 

kasvajatest – leukeemiatest – pärit rakuliinid on võimaldanud välja selgitada paljud cis- ja 

trans-faktorid, mis on vajalikud B-lümfotsüüdi arenguks.  

 Siiani oleme lähtunud seisukohast, et organismi kõik rakud sisaldavad täpselt 

samasugust geneetilist informatsiooni. See on enamusel juhtudel ka õige, ent ei kehti B-

lümfotsüütide kohta. B-lümfotsüüdi genoomis on toimunud geneetilised 

ümberkorraldused, mis võimaldavad tal toota ühte võimalikku tüüpi antikeha molekule 

(enam kui kümnest miljonist potentsiaalselt võimalikust). 

 Antikeha hakatakse tootma siis, kui mingi kehale võõras aine – antigeen – puutub 

kokku lümfisõlmedes ja põrnas asuvate B-lümfotsüütidega. Ka enne kontakti antigeeniga 

toodavad B-lümfotsüüdid antikehi, ent nad ei sekreteeri neid, vaid suunavad nad raku 

membraani, kus neid kasutatakse antigeeni retseptorina. Just need retseptorid annavad 

pärast antigeeniga seondumist rakule signaali jagunemiseks ja diferentseerumiseks. Iga 

B-lümfotsüüt toodab ainult ühte liiki antikeha molekule, mis tunnevad ära vaid ühte liiki 

antigeeni. 

 Antikehade üldine ülesehitus on sarnane (joonis 29). Igaüks neist koosneb kahest 

polüpeptiidipaarist: kaks identset rasket ahelat ja kaks identset kerget ahelat. Ahelad on 

omavahel ühendatud disulfiidsildadega. Antikeha spetsiifilisuse (millise antigeeniga ta 

seondub) määrab ära varieeruva piirkonna aminohappeline järjestus, mis koosneb kerge 

ja raske ahela polüpeptiidide N-terminaalsetest otstest. Varieeruvad piirkonnad on seotud 

konstantsete piirkondadega, mis annavad antikehale võime antigeeni inaktiveerida. 

 Aastakümneid on immunoloogid mõistatanud, kuidas on võimalik toota nii palju 

erinevat liiki antikehasid – üle kümne miljoni erineva antikeha jaoks oleks vaja tohutu 

hulk DNA-d. Veelgi enam, kuidas immuunsüsteem oskab teha antikehasid ka kunstlike 

ainete vastu, mida looduses pole olemaski? Lahendus on selles, et B-lümfotsüüdi 

diferentseerumise ajal toimub tegelikult uute geenide loomine olemasolevatest 

moodulitest.  
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Joonis 29. 

Tüüpilise antikeha (immunoglobuliini) struktuur. Kaks identset rasket ahelat on seotud 

disulfiidsildadega. Antigeeniga seonduv ala koosneb raske ja kerge ahela varieeruvast osast 

(helepruunid alad).  Raske ahela konstantne osa (tumepruun) määrab selle, kas antikeha 

aglutineerib antigeene, seondub makrofaagidega või kandub mukoossetesse eritistesse.  

 

Nii kerge kui raske ahela geenid koosnevad segmentidest. Imetajate kerge ahela 

geenis on kolme tüüpi segmendid: V (kodeerib varieeruva piirkonna 97 esimest 

aminohapet), J (sisaldab nelja või viit võimalikku järjestust varieeruva piirkonna  viimase 

15-17 aminohappe jaoks) ja C (kodeerib kerge ahela konstantset piirkonda). V segmente 

on arvukalt – näiteks hiire genoomis  umbes 300 erinevat.  

 B-lümfotsüüdi diferentseerumise ajal kombineeruvad omavahel üks 300-st V-

segmendist ja üks viiest J segmendist ning annavad tulemuseks antikeha kerge ahela 

varieeruvat piirkonda kodeeriva järjestuse (joonis 30). 

 Raske ahela geenid sisaldavad veelgi rohkem segmente kui kerge ahela omad 

(joonis 31). Raske ahela V segment kodeerib esimest 97 aminohapet, erinevaid V 

segmente on  siin 200. D-segmente on 10-15 erinevat ning nad kodeerivad 3-14 

aminohapet. J- segmendid kodeerivad varieeruva piirkonna viimast 15-17 aminohapet. C-

segment kodeerib raske ahela konstantset piirkonda ning määrab ära antikeha klassi. C  

on kasutusel IgM klassi antikehade kodeerimisel, C  IgG klassi ja C  IgA klassi 

antikehade puhul. 



69 

 

  

 

 

 

 

  
Joonis 30. 

Kerge ahela geenide ümberkorraldumine B-lümfotsüüdi arengu käigus. Luuüdis küpseva B-rakus 

kombineerub üks kolmesajast või enamast V-segmendist ühega viiest J-semendist ning liigub 

lähemale C-segmendile.  

A: Geenide algne korraldus. 

B: Geenide korraldus küpses B-lümfotsüüdis, millelt toodetakse antikeha segmentidest  Vn-1 ja J4.  

 

Raske ahela varieeruv regioon formeerub B-lümfotsüüdi diferentseerumise ajal nii, et üks 

raske ahela V-segment ühineb ühe D-segmendi ja ühe J-segmendiga ning need osutuvad 

esialgu seotud olevat C segmendiga, mis annabki toodetavale IgM klassi antikehale 

omaduse asetuda B-lümfotsüüdi plasmamembraani. 

 Kokku toodetakse selles B-lümfotsüütide arengujärguks umbes 103 erinevat 

kerget ja 104 rasket ahelat. Iga rakk toodab ainult ühte neist erinevast 107 antikehast ja 

need asuvad rakumembraanis, kus nad funktsioneerivad retseptorina võimalikule 

antikehale. Seega on iga B-lümfotsüüdi genoom teisest erinev. 

 Edaspidises organismi arengus läbivad mõned B-lümfotsüüdid uue DNA 

ümberkorraldumise, mida nimetatakse antikeha klassi ümberlülitumiseks. Selle käigus 

tõstetakse kogu raske ahela geeni VDJ järjestus C  segmendi juurest mõne teise C-

segmendi juurde. Joonisel 31 on kujutatud klassi ümberlülitumine, kus VDJ liigub C  

segmendi juurde. Tulemuseks on antikeha tootmine, mida saab sekreteerida limasse ja 

seedetrakti, kus ta kaitseb organismi õhust ja toidust pärit antigeenide eest. 

 B-lümfotsüüdid ei ole ainsad organismi rakud, kus toimub diferentseerumise 

jooksul genoomi muutmine - see toimub ka T-lümfotsüütides. Ensüümid, mis taolisi 

ümberkorraldusi läbi viivad, rekombinaasid, on sarnased mõlemas rakuliigis. Need 

ensüümid seostuvad vastavatele DNA signaaljärjestustele eemaldatavast DNA 

segmendist eespool ning initsieerivad DNA kaksikahela katkemise. 
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 Joonis 31. 

Varieeruva regiooni tekkimine ja klassi ümberlülitumine immunoglobuliini raske ahela geeni 

moodustumisel.  

A: Raske ahela geen koosneb kolmest segmendist (V, D ja J), mis ühinevad varieeruvaks 

piirkonnaks, ning konstantsest semendist C. Antikehade klassid erinevad oma konstantse osa 

poolest: IgA sisaldab Cα-segmendist, IgM Cμ-segmendist ja IgG Cγ-segmendist pärit järjestusi. 

B: Enne antikehaga kokkupuutumist moodustub V, D ja J segmentide ühinemisest varieeruv 

piirkond.  Tekkiv VDJ piirkond asub Cμ-segmendi ees, toodetav antikeha kuulub IgM klassi ning 

liiub raku membraani.  

C: Pärast antigeeniga kokkupuutumist sopistub üks DNA osa välja niiviisi, et VDJ piirkond liigub 

mõne teise C-segmendi lähedale (siinses näites segmendi Cα juurde, mille tlemusena hakatakse 

tootma IgA klassi antikeha ning see sekreteeritakse limasse ja seedetrakti).  

D: Antikeha klassi ümberlülitamist vahendavad mitmesugused ümberlülitumisjärjestused (S, sõna 

switch), mis asuvad kõigi konstantsete regioonide ees.  

 

Ehkki V(D)J rekombinatsiooni ja antikeha klassi ümberlülitumise avastamine 

võimaldasid seletada antikehade mitmekesisust, tekitasid need avastused ka rea uusi 

küsimusi. Igal V-segmendil on oma promootor. Miks ei ekspresseeru aga kõik V-

segmendid, mis rakus olemas on? Osutus, et immunoglobuliini geeni transkriptsiooniks 

on vajalikud mitmed DNA järjestused: octa box ja enhanser. Octa box sisaldab kaheksat 

nukleotiidi järjestuses ATTTGCAT (kerge ahela promootorites) või ümberpööratud 

järjestuses ATGCAAAT (raske ahela promootorites).  

Immunoglobuliini geeni kerge ahela enhanser asub esimeses intronis VJ ja C-

segmentide vahel. Selleks, et konkreetne lümfotsüüt saaks transkribeerida mingit 

immunoglobuliini kerge ahela geeni, peab promootor (mis asub V-segmendis) olema 

DNA ümberkorralduse tulemusena toodud enhanseri lähedale. Just seetõttu aktiveeritakse 

ainult seda promootorit, mis on ümber korraldatud VJ-C ühenduseks. Täpselt samasugust 
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skeemi – promootor ei aktiveeru enne kui ta on toodud ümberkorralduse tulemusena 

enhanseri lähedale – kasutatakse ka raske ahela geenis. Antikeha klassi ümberlülitamisel, 

kui üks osa DNA-st viiakse linguna eemale ja deleteeritakse, jääb enhanserpiirkond VDJ 

osasse (joonis 32). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Joonis 32.  

 Immunoglobuliini enhanseri aktiivsuse mudel.  

A: Immunoglobuliini raske ahela geen sisaldab enhanserit J-segmentide ja ümberlülitusgeenide S 

vahel.  5‟ promootor asub iga V-segmendi ees ja on algselt enhanserist väga kaugel. 

B: VDJ ümberkorraldus toob ühe rpomootoritest enhanseri lähedale ja võimaldab transkriptsioonil 

alata. 

C: Klassi ümberlülitumise jooksul jääb enhanser VDJ sementide lähedale, koos nendega liigub ta 

uue kkonstantse regiooni (C) lähedale. 

 

Geeni ümberkorraldus aga ei ole piisav geeni aktiveerimiseks. Kui näiteks 

ümberkorraldatud immunoglobuliini geen viia fibroblasti, siis sellelt transkriptsiooni ei 

toimu. Järelikult on aktivatsiooniks vaja ka B-lümfotsüüdi spetsiifilisi trans-

regulatoorseid faktoreid. Esimene taoline valk, mida leidus ainult B-rea rakkudes (pre-B-

lümfotsüütides, B-lümfotsüütides ja plasmarakkudes) leiti tänu tema võimele seonduda 

octa box DNA-ga ning seda nimetati Oct2 (või ka NF-A2). Seega, Oct2 on B-

lümfotsüüdi promootorile seonduv spetsiifiline valk.  

 Samamoodi leiti ka B-lümfotsüüdi kerge ahela enhanserile seonduv valk NF- B, 

mis seondub järjestusega GGGACTTTCC.   Seda valku ei leidu pre-B-lümfotsüütides. 

Aktiivne NF- B ilmub rakkudesse just siis, kui pre-B-lümfotsüüdid indutseeritakse 

diferentseeruma B-lümfotsüütideks (pre-B-lümfotsüüdid toodavad ainult 

immunoglobuliini rasket, mitte aga kerget ahelat). 
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 See teadmine tekitab muidugi omakorda küsimuse, mis siis reguleerib neid B-

lümfotsüüdi spetsiifilisi transkriptsioonifaktoreid. NF- B puhul osutus, et tegu on 

valguga, mida esineb väga paljudes rakkudes. Enamasti on ta neis aga kompleksis teise 

valguga, I B (inhibiitor), ning sellises olekus ei suuda liikuda tuuma ega seal DNA-ga 

seonduda. Seega saab NF- B oma enhanseriga seonduda ainult neis rakkudes, kus 

inhibiitorvalku I B ei toodeta või see ei ole aktiivne. I B aktiivsust reguleerivad erinevad 

kinaasid, mis vastuseks raku pinnalt tulevatele signaalidele fosforüleerivad I B ning 

muudavad ta seeläbi võimetuks seonduma valguga. selle protsessi tulemusena tekib rakus 

aktiivne transkiptsioonifaktor NF- B, mis liigub tuuma ning aktiveerib vastavaid geene. 

 Lisaks immunoglobuliini geenide transkriptsiooni positiivsele regulatsioonile B-

lümfotsüütides on teistsugustes rakkudes ilmselt olemas ka negatiivne kontroll, et need 

mingil juhul ei hakkaks immunoglobuliine tootma. Immunoglobuliini geenide lähedal on 

iseloomustatud veel erilised spetsiifilised DNA järjestused (nn. sailenser järjestused). 

Sinna seonduvad valgud, mida esineb laialdaselt erinevates rakutüüpides, ent mitte B-

lümfotsüütides. Taolisi DNA järjestusi, mis funktsioneerivad negatiivsete enhanseritena, 

on kirjeldatud ka mõnes muus süsteemis, kus ilmselt on vaja väga tugevalt kontrollida 

mingi geeni inhibitsiooni DNA ümberkorralduste foonil (näiteks pärmis Saccharomyces 

cerevisiae paardumistüübi määratlemisel osalevad geenid HML ja HMR). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

GEENI EKSPRESSIOONI KONTROLL RNA SPLAISINGU 

TASEMEL 
 

Geeni ekspressiooni kontrollimise võimalused ei ole piiratud ainult diferentsiaalse 

transkriptsiooniga. Kui mingi valgu mRNA on rakus ka moodustunud, ei ole siiski veel 

garanteeritud funktsioneerimisvõimelise valgu ilmumine sinna. Selleks tuleb mRNA 

õigesti modifitseerida, eemaldades sealt mõned nukleotiidijärjestused ning lisades teisi. 

Samuti tuleb mRNA transportida tuumast tsütoplasmasse ning seejärel valgusünteesi 

aparaadi poolt valguks transleerida. Tihti on vajalik veel ka valgu edasine 

modifitseerimine (aktiveerimine). Kõik need etapid geeni ekspressiooni käigus annavad 

omakorda võimaluse seda erinevalt reguleerida.   

 Rakkude diferentseerumise olemus seisneb selles, et erinevates rakutüüpides 

toodetakse erinevaid valkude (ja RNA) komplekte. Bakterites saab diferentsiaalset 

geenide ekspressiooni reguleerida transkriptsiooni, translatsiooni ja valkude 

modifikatsiooni tasandil. Eukarüootsetes rakkudes lisanduvad neile veel RNA splaisingu 

ja transpordi tasandid. 

 Allpool käsitleme neid muutusi, mis toimuvad mRNA küpsemisel rakutuumas. 
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mRNA eellasmolekule modifitseeritakse mõlemast otsast 

 

 

Eukarüootides tehakse küps mRNA valmis mitmeastmeliselt. RNA molekule, mis 

on värskelt RNA polümeraas II poolt tuumas sünteesitud, nimetatakse primaarseteks 

transkriptideks. Mõnikord kutsutakse neid ka heterogeenseks tuuma RNA-ks (hnRNA), 

iseloomustamaks nende pikkuse suurt varieeruvust. hnRNA pikkus on 5 000 – 19 000 

nukleotiidi, erinevalt mRNA-st, mille pikkus on enamasti 2000 -3000 nukleotiidi 

(mõnede eranditega). 

Sünteesi kestel modifitseeritakse primaarseid transkripte kovalentselt nii 5‟- kui 

3‟-otsas, muutes nad erinevaks teiste polümeraaside poolt toodetud RNA-dest. Hiljem 

kasutatakse neid modifikatsioone mitmesuguste translatsioonisignaalidena.  

Tulevase mRNA 5‟ otsa lisatakse 7-metüülguaniin (cap struktuur). See toimub 

varsti pärast transkriptsiooni algust umbes 30 nukleotiidi pikkuse RNA staadiumis sel 

moel, et GTP trifosfaatrühm kondenseerub algse transkripti 5‟-otsa difosfaatrühmaga. 

(joonis 33). Selline struktuur on edaspidi oluline valgusünteesi initsieerimisel, samuti 

kaitseb ta kasvavat RNA transkripti lagundamise eest. 

Primaarse transkripti 3‟-ots modifitseeritakse samuti kovalentselt: pärast PolII töö 

lõppu lõigatakse see spetsiifilise ensüümi Poly-A polümeraasi poolt lühemaks ning 

lisatakse sinna Poly-A järjestus (RNA polüadenüleeritakse). Vastav RNA järjestus, mida 

Poly-A polümeraas ära tunneb, on AAUAAA ning see asub 10-30 nukleotiidi tegelikust 

lõikamiskohast eespool. Polüadenüleerimiseks on vajalik ka halvemini defineeritud 

järjestus 3‟-otsa pool. 100-200 nukleotiidi pikkune Poly-A “saba” aitab kaasa mRNA 

ekspordile tuumast tsütoplasmasse, mõjutab tsütoplasmas mitmete mRNA-de eluiga ning 

on signaaliks ribosoomidele. 
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Joonis 33. 

5‟-cap struktuuri tekitavad sündmused. Lõplik 

5‟-cap sisaldab 5‟-5‟ ühendust positiivselt 

laetud 7-metüülguanosiini ja RNA transkripti 

5‟-otsa vahel. Kunaei RNA PolI ega RNA 

PolIII poolt sünteesitavad transkriptid ei oma 

cap struktuuri ning see sünteesitakse kohe 

pärast RNA ahela sünteesi algust, siis 

arvatakse, et vähemalt müned protsessis 

osalevad ensüümid on seotud otse RNA PolIII-

ga. N tähistab mistahes nukleotiidi (enamasti 

puriin).  
 

 

 

 

 

 

 

 Niiviisi tekib transkript, mis algab 5‟-cap struktuuriga ning lõpeb Poly-A 

järjestusega (joonis 34). Samal ajal võib aga RNA PolII ka jätkata sadade või tuhandete 

nukleotiidide lugemist ja toota transkripte, millel ei ole 5‟-cap struktuuri ning mis 

seetõttu tuumas kiiresti lagundatakse. See on üks põhjus, miks tuumas on tohutult rohkem 

hn RNA järjestusi, kui neid tegelikult tsütoplasmasse jõuab. 

 On aga ka teisi põhjuseid. Näiteks merisiiliku rakkudes jõuab vaid 10-20% 

erinevatest hnRNA järjestustest tsütoplasmasse, roti maksarakkudes on see 11% ja 

näiteks putukarakkudel kultuuris vaid 5%. Teised polümeraasid, RNA PolI ja RNA PolIII 

toodavad samuti RNA-d, mida kasutatakse aga teisel otstarbel kui mRNA loomiseks. 

Mitmesugustel põhjustel ei leia paljud RNA PolII poolt sünteesitud transkriptid teed 

tsütoplasmasse. Lisaks sellele eemaldatakse mRNA küpsemise käigus paljud primaarse 

RNA alad splaisingu teel. 
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Joonis 34. 

Primaarse RNA transkripti (mRNA eellasmolekuli) süntees polümeraas II abil. RNA sünteesi alustamiseks 

on vajalik initsiatsioonikompleksi moodustumine RNA sünteesi alguskohast eespool ning DNA 

kaksikheeliksi ahelate lahknemine. Polüadenüleerimisjärjestuseni jõudes lõigatakse valmiv RNA ahel lahti 

ning lisatakse tema 3‟-otsa Poly-A järjestus. Pärmides lõpetab polümeraas RNA sünteesi kohe pärast 

polüadenüleerimissignaali, kõrgemates eukarüootides aa võib transkriptsioon jätkuda veel tuhandete 

nukleotiidide pikkuselt. Sellised 5‟-cap struktuuri ja Poly-A järjestust mittesisaldavad transkriptid aga 

lagundatakse rakkudes kiiresti.  
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Diferentsiaalse splaisingu teel saab määratleda rakkude erinevaid 
arenguteid 

 

 Splaising on protsess, mille jooksul RNA transkriptist eemaldatakse teatud lõigud 

- intronid ning ühendatakse omavahel järelejäävad eksonid. Seega, intronid splaisitakse 

välja ja eksonid splaisitakse kokku. mRNA alternatiivne splaising võimaldab sünteesida 

ühelt geenilt mitu erinevat mRNA-d ja seega mitu erinevat valku (joonis 35).  

 Eukarüootide katkestatud geenide avastamine 1977.aastal oli üsna ootamatu. Kuni 

selle ajani olid uuringud bakterites näidanud, et geenid koosnevad pidevast nukleotiidide 

järjestusest, mis kodeerivad vastava valgu aminohappelist järjestust ja polnud mingit 

põhjust eeldada teistsugust geenide ülesehitust. Siis aga leiti, et inimese adenoviiruse 

DNA-lt toodetud primaarne transkript sisaldas mitmesuguseid alasid, mida küpses RNA-s 

ei leidunud. Seejärel leiti ka, et samasugune on pilt ka eukarüootses genoomis: 

ovalbumiini ja  -globiini primaarses RNA-s esines mitmesuguseid lõike, mida mRNA-s 

ei leidunud. Selliseid geeni nukleotiidjärjestusi, mis on esindatud DNA-s, ent mida 

mRNA ei sisalda, hakati nimetama introniteks ning mRNA-s esindatud geeni alasid 

eksoniteks.  

  

 

 

 

 

 

 

  
Joonis 35. 

Intronite olemasolu eukarüootsete rakkude geenides tõestati „R-lingu“ tehnikaga, kus mRNA 

(sinine) ja DNA (punane) vahelist paardunud kompleksi vaadeldi elektronmikroskoobis. Kui 

puhastada rakkudest mRNA ja hübriseerida see vastava geeni järjestusega, siis RNA seondub neis 

kohtades DNA-ga, kus nende nukleotiidsed järjestused kattuvad, moodustades RNA-DNA 

heeliksi. Need DNA piirkonnad, mis ei sisalda RNA-ga samasuguseid järjestusi, moodustavad 

elektronmikroskoobis selgelt nähtavad 2-ahelalised DNA lingud. Iga ling (siin tähistatud 

numbritega 1-6) esindab ühte geenisisest intronit.  
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RNA splaising toimub tuumas, kus ei ole ribosoome. mRNA transport tsütoplasmasse, 

kus ta muutub kättesaadavaks valgusünteesile, toimub alles pärast splaisingut. 

 Enamik imetajate geene sisaldab hulga rohkem intron- kui eksonalasid ning see 

seletabki, miks pikk hnRNA muutub küpsemise käigus palju homogeensemaks mRNA 

fraktsiooniks. 

 Eukarüootsete rakkude primaarne RNA transkript pakitakse kohe sünteesi järel 

kokku valku sisaldavate osakeste ketiks - hnRNP-ks (heterogeenseks tuuma 

ribonukleoproteiiniks). Iga osake on umbes 500 nukleotiidi pikk ja on pakitud ümber 

mitmesuguste valkude, meenutades seega veidi nukleosoomset DNA ehitust.

 Rakutuum sisaldab ka palju väikeste RNA-de (pikkusega vähem kui 250 

nukelotiidi) ja valkude komplekse (snRNP – väikesed tuuma ribonukleoproteiinid). Neid 

tähistatakse kokkuleppeliselt U1, U2,… U12 ning nad sisaldavad nii samasuguseid kui 

erinevaid valke. Autoimmuunhaiguse süsteemne lupus erythematosus puhul me teame 

näiteks, et patsient toodab autoantikehi valgu vastu, mis on olemas nii U1, U2, U5 kui 

U4/U6 snRNP koosseisus. Individuaalsed snRNP-d tunnevad ära primaarse RNA 

erinevaid nukleotiidseid järjestusi ning vähemalt mõned neist osalevad aktiivselt 

splaisingus. 

 Intronite pikkus võib varieeruda 80-st nukelotiidist 10 tuhandeni ning tundub, et 

neis on oluline ainult otste lähedal olev informatsioon, mis võimaldabki intronite 

väljalõikamise splaisingu käigus. Joonisel 36 on näidatud konserveerunud järjestused 

introni 5‟- ja 3‟-otstes, mida nimetatakse vastavalt splaisingu doonorsaidiks ja 

aktseptorsaidiks. On selge, et intronite väljalõikamine RNA-st peab toimuma äärmiselt 

täpselt - kui eemaldada vaid üks nukleotiid rohkem või vähem, tekiks mRNA-s 

lugemisraami nihe ning vale järjestusega valk. Teine splaisinguks oluline cis-element on 

hargnemiskoht (adenosiin, mis moodustab splaisingu ajal väljalõigatud introni 5‟-otsaga 

2‟-5‟ kovalentse sideme). 

 Splaisingu moodustumiseks peavad moodustuma nn. splaisosoomid, kuhu on 

seondunud U1, U2, U5 ja U4/U6 snRNP-d, ATP ja mitmed teised valgud. Just erinevate 

valkude seondumine  annab võimaluse splaisingut diferentsiaalselt reguleerida. Need 

valgud  määravad ära, millised primaarsel transkriptil asetsevad doonor- ja 

aktseptorjärjestused välja lõigatakse ning milliseks saab seetõttu tulevase mRNA 
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struktuur. Regulatsioon toimub tihti reaktsioonina ümbritseva keskkonna mõjudele ning 

võib olla raku edasise arengutee otsustajaks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 36.  

Kõrgemate eukarüootide RNA splasinu konsensusjärjestused. Näidatud on RNA ahela järjestus. 

Raamides olevad dinukleotiidid introni otstes on samasugused peaaegu kõigil tuntud intronitel.  

 

 

 Paljudel alternatiivse splaisingu juhtudel esineb mingi kindel splaisingumuster 

paljudel erinevatel rakutüüpidel. Sel juhul toodetakse erineva koostisega mRNA-sid 

kõikjal samas proportsioonis ja splaisingumustri määrab  eelkõige erinev splaisingu 

komponentide seondumistugevus erinevatele splaisingujärjestustele. 

 Mitmel juhul on aga selge erinevus kahe rakutüübi splaisingumustris ning sellistel 

juhtudel on reguleerijaks spetsiifilised valgulised faktorid. Üheks sellise juhtumi näiteks 

on soo määratlemine Drosophila‟s.  

 

Drosophila sugu määratakse ära alternatiivsete splaisingute kaskaadiga 

 

 Soo määratlemiseks kasutavad nii imetajad kui enamus putukaid XX/XY 

süsteemi, ent kasutatavad mehhanismid on erinevad. Imetajates on otsustavaks Y 

kromosoom, mis määrab ära isassoo: X0 imetajad (üks X ja mitte ühtki Y-kromosoomi) 

on emase fenotüübiga. Neil on munasari, emakas ja munajuha (ehkki tavaliselt ei ole 

munarakke). 

 Drosphila‟s aga määratakse sugu tasakaaluga, mis moodustub X-kromosoomil 

olevate emas-determinantide ja autosoomidel (mitte-sugukromosoomidel) olevate 
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isasdeterminantide vahel. Kui diploidses rakus on ainult üks X-kromosoom (1X:2A), siis 

on organism isane. Kui rakus on kaks X-kromosoomi (2X:2A), siis on organism emane. 

Seega, XO Drosphila on, erinevalt imetajatest, isase fenotüübiga.  

 Putukate seas esineb tihti günandromorfe: need on isendid, kelle mõned 

piirkonnad on isase ja teised emase tüüpi. Selle põhjuseks on mõne kromosoomi 

kadumine mõnest embrüonaalsest tuumast. Sellise tuuma järglased ei ole siis enam mitte 

XX (emase) vaid XO (isase) fenotüübiga. Et putukates puuduvad suguhormoonid, mis 

ühtlustaks rakkude "otsuseid", siis määrabki  iga rakk oma soo teistest rakkudest 

sõltumatult. 

 Seega ei ole putukates Y-kromosoomil soo määratlemisel mingit tähtsust. Ta on 

vajalik vaid isaste teatud arengujärgus spermide moodustumise ajal, et tagada isaste 

kärbeste viljakus. 

 Milline mehhanism "loeb" rakusisest X-kromosoomide ja autosoomide suhet ning 

kuidas jõuab see informatsioon geenideni, mis kontrollivad isas- või emasfenotüüpi? 

 Otsustavaks geeniks Drosophila raku soo määratlemisel on Sex-lethal (Sxl) 

(joonis 37) - seda on nimetatud ka feminiseerumisgeeniks. Kõrge X:A suhte puhul Sxl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 37. 

Soo määratlemine äädikakärbsel. Lihtsustatud skeem kirjeldab sugukromosoomide ja autosoomide suhet, 

mida registreerib Sex-lethal geen. Kui see een on aktiivne, siis vahendab ta transformer pre-mRNA 

protsessimist funktsionaalseks emas-spetsiifiliseks mRNA-ks. Emas-spetsiifilise transformer valgu 

olemasolu korral protsessitakse geeni doublesex transkript omakorda emas-spetsiiflisel moel, nii et tekib 

emane fenotüüp. Kui aga geen transformer ei tooda emas-spetsiiflist produkti (s.t. geen Sex-lethal ei ole 

aktiivne), siis protsessitakse doublesex transkript isas-spetsiifilisel viisil ja tulemuseks on isase fenotüübi 

väljaarenemine.  
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aktiveeritakse, madala X:A suhte puhul jääb ta esialgu inaktiivseks. Osutub, et nii X-

kromosoomis kui autosoomis on terve rida geene, mis on olulised erineva geenide suhte 

fikseerimisel ja Sxl sisselülitamisel. Siia kuuluvad näiteks sisterless-a (sis-a) ja sisterless-

b (sis-b) X-kromosoomil ning daughterless (da) ja deadpan autosoomil. Enamik neist 

geenidest kodeerib bHLH transkriptsioonifaktoreid, mis võivad moodustada 

heterodimeere ning näib, et X:A suhet mõõdabki konkurents taoliste erinevate 

transkriptsiooniaktivaatorite ja –repressorite vahel geeni Sxl promootoril. 

XX kärbestes aktiveeritakse Sxl esimese kahe tunni jooksul pärast viljastumist 

ning sellelt transkribeeritakse erilist, embrüonaalset tüüpi mRNA-d, mida leidub 

Drosphila arengus veel ainult järgneva kahe tunni jooksul. Õige varsti pärast esimese Sxl 

transkriptsiooni algust lülitatakse aga sisse Sxl geeni teine pormootor, mis erinevalt 

embrüonaalsest promootorist töötab nii isastes kui emastes rakkudes (joonis 38). 

Sünteesitav mRNA on emas- ja isasrakkudes erinev, kuna need on erinevalt splaisitud. 

Valk Sxl seondub oma mRNA eellasega (geeni primaarse transkriptiga) ning tekitab 

emas-tüüpi splaisingu, mille tulemusena tekib kahte eksonit sisaldav mRNA. Kuna 

isasrakkudes l valku Sxei ole, splaisitakse nende pre-mRNA teisiti, konstitutiivsel viisil 

ning tulemuseks on mRNA, mis sisaldab kolme eksonit. Emasrakkude mRNA-s puuduvat 

ning isasrakkude mRNA-s sisalduvat eksonit nimetatakse isas-spetsiifiliseks eksoniks. 

Tekkinud emas- ja isas-spetsiifilistelt mRNA-delt toodetakse aga väga erinevad 

valkproduktid. Kahest eksonist koosnevast emas-mRNA-st tekib 354 aminohappe 

pikkune valk Sxl. Isas-spetsiifilises mRNA-s aga on pärast 48. aminohapet isas-

spetsiifilisest eksonist pärit valgusünteesi terminatsioonikoodon UGA. Seetõttu tekib 

isasrakkudes ainult 48 aminohappe pikkune Sxl polüpeptiid, mis on mittefunktsionaalne. 

Valk Sxl sisaldab RNA-ga seonduvaid alasid, mis on sarnased snRNP-de 

vastavate aladega. Üks RNA, millega Sxl valk seondub on, nagu eelpool nägime, Sxl enda 

pre-mRNA. See funktsioon on ilmselt vajalik, et säilitada raku emas-fenotüüp pärast 

algse initsiatsiooni toimumist. 

Teine RNA, millega Sxl valk aga seondub, on geeni transformer (tra) pre-mRNA. 

Ka siin osaleb Sxl valk alternatiivses tra geeni splaisingus. Tra geen on, sarnaselt Sxl 

geeniga, oluline emaste rakkude arenemiseks: selle geeni defektid tekitavad isase 

fenotüübi. Geeni tra pre-mRNA splaisitakse samuti erinevalt: kogu larvi arengujärgu 
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jooksul sünteesitakse nii “üldist” tra mRNA-d, mida leidub nii isas- kui emasrakkudes 

kui alternatiivselt splaisitud emas-spetsiifilist mRNA-d (joonis 39). Üldine mRNA 

sisaldab valgusünteesi stop-koodonit teise eksoni alguses ning sellelt sünteesitakse lühike 

valk, mis ei ole funktsionaalne. Emas- spetsiifiline splaising aga eemaldab selle eksoni 

ning tekkivast mRNA-st toodetakse 196 aminohappe pikkune valgumolekul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 38. 

 Geeni Sxl erinev aktiveerimine emases ja isases äädikakärbses. Seletused vt. tekstis. 

 

Selle, kumb 3‟-(aktseptor)sait ühendatakse 5‟-(doonor)saidiga, määrab ära valk 

Sxl. Ta seondub spetsiifiliselt üldise (tugeva) 3‟-(aktseptor)saidi polüpürimidiinalale ning 

ei lase seetõttu sinna seonduda splaisinguks olulisel faktoril U2AF. Kuna seda splaisingu 

aktseptorsaiti enam kasutada ei saa, kasutab splaising teist, emas-spetsiifilist 

aktseptorsaiti, mis on nõrgem ning ei leia kasutust, kui üldine aktseptorsait on vaba. 

Valk tra ja temaga sarnane tra2 aga mõjutavad kaskaadis järgmise geeni, 

doublesex (dsx) alternatiivset splaisingut. Ka geen dsx on aktiivne nii emastes kui isastes 

rakkudes, ent tema pre-mRNA splaisitakse jällegi soo-spetsiifiliselt. Geeni produkti on 

vaja mõlema soo määramiseks ning tema defektid viivad XX embrüote muutumisele 

isasteks ning XY embrüote muutumisele emasteks (s. t. tekivad oodatavale vastupidised 

fenotüübid).  
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Joonis 39. 

Äädikakärbse soo määratlevad alternatiivsed splaisingu sündmused. Emase raku arengurada on paremal, 

isase oma vasemal poolel. Emast tüüpi arengu puhul (Χ:A suhe on 1) toodetakse aktiivset valku Sxl. See 

valk blokeerib esimese tra1 pre-mRNA splasingu 3‟-järjestuse, mistõttu splasingul kasutatakse 

vähemefektiivset teist 3‟-järjestust. Isast tüüpi arengu puhul aga valku Sxl ei toodeta ning splaisingul saab 

kasutada efektiivsemat 3‟-järjestust. Seetõttu kopeeritakse mRNA-sse valgussünteesi stoppkoodon UAG, 

mis asub initsiatsioonikoodonile üsna lähedal. Sellistelt mRNA-delt sünteesitakse isastes rakkudes väga 

lühikesed Tra1 peptiidid, mis on mittefunktsionaalsed ning lagundatakse rakus kiiresti. Emast tüüpi arengul 

aga tekib aktiivne valk Tra1, mis koos teise valguga, Tra2, stabiliseerib U2AF ja splaisosoomi seondumise 

doublesex pre-mRNA kolmandas intronis asuvale splaisingu 3‟-järjestusele. Seetõttu tekib mRNA, mis 

sisaldab ka neljanda eksoni järjestusi. Kuna isastes rakkudes puudub valk Tra1, siis U2AF ja splaisosoom 

selle järjestusega ei seondu ning selle tulemusena toodetakse eksoneid 5 ja 6 sisldav isas-spetsiifiline 

doublesex mRNA.  
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Nukkumise ajal hakkab kärbsevastne tootma dsx pre-mRNA-d, mida splaisitakse 

kas isas- või emas-spetsiifiliselt (joonis 39). Esimesed kolm eksonit on samasugused 

mõlemas mRNA-s, ent neljas ekson on erinev: isas-spetsiifilise splaisingu puhul 

lõigatakse välja suur ala, mis sisaldab ka emas-spetsiifilist eksonit. Siin aktiveerivad tra 

ja tra1 emas-spetsiifilist 3‟-(aktseptor)saiti. Ekson 4 ees asuv polüpürimidiinala on nõrk 

faktori U2AF siduja, sest see ala sisaldab ka palju puriinaluseid. Valkude tra ja tra2 

juuresolekul aga aktiveeritakse just see 3‟-(aktseptor) sait. Seetõttu ongi emasrakkudes 

see sait kasutusel (sest emased rakud sisaldavad tra- valke), isasrakkudes aga mitte. 

Ekson 4 sisaldab translatsiooni terminatsioonikoodonit.  Soo määratlemise 

kaskaad on järelikult sümmeetriline – see algab emas-spetsiifilise splaisinguga, mis 

põhjustab terminatsioonikoodoni eemaldamist ning lõpeb emas-spetsiifilise splaisinguga, 

mis põhjustab terminatsioonikoodoni lülitumise mRNA-sse. Seetõttu on emas- ja isas-

spetsiifilisd dsx valgud erinevate omadustega. Ehkki nad on mõlemad DNA-ga 

seonduvad transkriptsioonifaktorid, mis tunnevad isegi ära samasuguseid DNA järjestusi, 

on nende toimed erinevad. Emas-spetsiifiline dsx valk aktiveerib emas-spetsiifilisi 

enhansereid (näiteks neid, mis on kasutusel rebuvalgu tootmiseks), ent isas-spetsiifiline 

dsx valk inhibeerib neid. Ja vastupidi – isas-spetsiifilise dsx valgu poolt aktiveeritavad 

geenid on inhibeeritavad emas-spetsiifilise dsx valgu poolt.  

Ei ole päris selge, miks Drosophila (ja paljude teiste putukate) puhul on kasutusel 

niivõrd komplitseeritud soo määratlemise strateegia. Teised organismid (ka näiteks 

nematoodid) kasutavad selleks hoopis transkriptsiooniliste ja translatsiooniliste 

kontrollide süsteemi. Drosophila isaste isendite määramise strateegia tundub isegi suure 

raiskamisena, sest nõuab pidevat mittefunktsionaalsete RNA-de transkriptsiooni. Ühe 

huvitava oletuse kohaselt on tegu väga iidse kontrollimehhanismiga, mis oli kasutusel 

evolutsiooni algsetel arenguetappidel, kui kogu geeniekspressiooni kontroll põhineski 

RNA- RNA interaktsioonidel. 
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Tropomüosiini mRNA diferentsiaalne splaising määratleb tekkiva 
lihasraku tüübi 

 

 

  Tropomüosiinid on jäigad pikliku kujuga valgud, mis seonduvad lihasrakkudes 

aktiiniga. Oma nime on nad saanud sellest, et nende röntgendifraktsiooni pilt on sarnane 

valguga müosiin-II. Tropomüosiin on kahe identse -heeliksi dimeer, mis seondub piki 

aktiinifilamenti seda stabiliseerides ja tugevdades ning osaleb Ca2+-ioonide poolt 

reguleeritavas lihase kontraktsioonis. 

 Silelihasrakkudes ja skeletilihaskiududes on tegu erinevate tropomüosiinidega, 

mis on pärit sama geeni alternatiivsest splaisingust (joonis 40). Roti -tropomüosiini geen 

koosneb 11 eksonist ning sellelt kodeeritakse kahte isovormi: eksonid 1-5, 8 ja 9 on 

olemas mõlemas isovormis, ent eksoneid 6 ja 11 kasutatakse ka fibroblastides ja 

silelihasrakkudes. Eksoneid 7 ja  10 kasutatakse eranditult vaid skeletilihaskiudude -

tropomüosiini tootmisel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Joonis 40. 

Β-tropomüosiini mRNA eellase alternatiivsete splaisingute skeem. Skeletilihaskiududes 

jäetakse vahele potentsiaalsed eksonid 6 ja 11, fibroblastides ja silelihasrakkudes aa 

jäävad introniteks potentsiaalsed eksonid 7 ja 10 ning kasutatakse eksoneid 6 ja 11.  
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Olulist rolli splaisingu reguleerimisel mängib siin valk PTB (polüpürimidiiniga 

seonduv valk), mis toimib negatiivse regulaatorina. Näiteks HeLa rakkudes, kus 

seitsmendat eksonit ei kasutata, seondub PTB just seitsmenda eksoni 3‟-(aktseptor) 

saidile ning takistab sellega U2AF ja U2 snRNP seondumist ning splaisosoomi 

moodustumist.  

 PTB reguleerib splaisingut ka mitmete teiste  valkude puhul. Näiteks surub ta 

maha proto-onkogeeni c-src närviraku-spetsiifilise eksoni N1 lülitamise mRNA 

koosseisu mitteneuraalsetes rakkudes. Samamoodi hoiab ta ära närviraku-spetsiifilise 2. 

eksoni lülitumise vastavasse mRNA-sse GABAA retseptori splaisingu puhul 

mitteneuraalsetes rakkudes.  

 PTB võib aga splaisingut kontrollida ka positiivselt. Geenilt  kaltsitoniin/CGRP 

sünteesitakse parafollikulaarrakkudes e. C-rakkudes hormoon kaltsitoniin. Sama geeni 

produkt närvirakkudes aga on neuropeptiid CGRP. Vastav geen koosneb kuuest eksonist, 

millest kaltsitoniini mRNA moodustub eksonitest 1-4, CGRP aga eksonitest 1,2,3,5 ja 6. 

Just tänu valgu PTB olemasolule C-rakkudes toimub seal iseloomulik mRNA splaising 

(joonis 41). 

 

Kasvajate supresseerimisega seotud valgud p16INK4a ja p19ARF 

transkribeeritakse kattuvatelt DNA järjestustelt, ent neil on erinev 
aminohappeline järjestus 

 

 

 Enamus (kui mitte kõik) inimese kasvajaid on seotud kahe olulise valgu poolt 

kontrollitud signaaliradade rikkumisega. Geeni RB (retinoblastoma) valkprodukt 

kontrollib rakutsüklit läbi fosforüleerumise ja defosforüleerumise erinevates rakutsükli 

faasides. Geeni p53 produkt kontrollib aga raku DNA intaktsust, seiskab DNA 

kahjustuste korral rakutsükli ning põhjustab kahjustatud raku apoptoosi. Mõlema geeni 

poolt kontrollitavate radade häired viivad rakkude reguleerimatule kasvule, mis on 

aluseks kasvajate tekkele. 

 Mõlemat neist valkudest reguleerivad omakorda kaks erinevat valku, mida 

kodeerib üks ja sama geneetiline lookus, INK4a/ARF. Üks selle lookuse poolt kodeeritav 
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valk, p16INK4a, on tuntud kasvajate supressorina, sest ta inhibeerib valku Rb 

fosforüleerivaid kinaase ning takistab seega tema aktiivsust rakkude proliferatsiooni 

käivitamisel. P19ARF aga soodustab valgu p53 aktiivsust transkriptsioonifaktorina, 

aidates tal sisse lülitada rakutsükli peatamise ja apoptoosi käivitamisega seotud geene. 

Selle tulemusena peatatakse näiteks kiirguse, kemikaalide või vabade radikaalide poolt 

kahjustatud DNA-d sisaldavate  rakkude proliferatsioon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 41.  

Alternatiivne kaltsitoniin/CGRP pre-mRNA slpaising põhjustab erinevate produktide sünteesi 

erinevates rakkudes. Pre-mRNA polüpürimidiinjärjestusega seonduv valk PTB soodustab C-

rakkudes 4. eksoni kaasahaaramist mRNA koosseisu ning selle polüadenüleerimist. Närvirakkudes 

aga 4. ekson küspse mRNA koosseisu ei kuulu.  

 

Lookus INK4a/ARF on kujutatud joonisel 42. Valk p16INK4a on kodeeritud 

eksonite 1 , 2 ja 3 poolt. Samas lookuses on aga ka alternatiivne esimene ekson 1 , mis 

asub genoomis 13-20 kb eksonist 1  eespool. See ekson splaisitakse kokku eksoniga 2 

ning taoline alternatiivne mRNA on peaaegu sama pikk kui transkript 1 -2-3. Kuna aga 

valgusünteesi initsiaatorkoodon eksonis 1  ei ole samas lugemisraamis 

initsiaatorkoodoniga eksonis 1 , siis tekivad nende mRNA-de translatsioonil erineva 

aminohappelise järjestusega valgud.  Rakutsükli kontrollis täidavad nad erinevaid 

funktsioone. 
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 Selline imetajate seas harkuordne juhtum, kus üks lookus kodeerib kahte erinevat 

valku, on vähemalt mingil määral evolutsioonis konserveerunud: samasugune lookuse 

ülesehitus on olemas nii inimese, hiire kui ka roti rakkudes. 

Joonis 42.  

INK4a/ARF lookuse skeem. Lugemisraam genoomis, mis kodeerib valku p16
INK4a

 on kujutatud kollasena 

eksoneid 1α, 2 ja 3 tähistavates rohelistes ristkülikutes. Eksonite 1β ja 2 alad, mis kodeerivad valku p19
ARF

, 

on kujutatud sinise tooniga. Eksonite rohelised alad tähistavad seega mRNA-de mittekodeerivaid 5‟ ja 3‟-

alasid. Eksonite 1α ja 1β ees on erinevad promootorid, mis on tähistatud punaste nooltega. Hiire lookuses 

on alternatiivsed eksonid eraldatud umbes 13 kbp pikkuse DNA järjestusega.  
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mRNA EKSPORT JA  

INTRATSELLULAARNE  

LOKALISATSIOON 
 

 

 Keskmine primaarne RNA transkript, mida tuumas sünteesitakse, ei ole enam kui 

10 korda suurem kui temast splaisingu teel tekitatav mRNA. On aga teada, et tuumast 

tsütoplasmasse ei jõua rohkem kui 5% seal sünteesitud RNA massist. Seega ei jõua suur 

osa primaarseid transkripte kunagi tsütoplasmasse - nad degradeeritakse rakutuumas. Osa 

neist sisaldab RNA järjestusi, mida kunagi mRNA-ks ei tehtagi – mõningaid näiteid 

taolisest “ületootmisest” nägime eespool. On aga ka võimalik, et mõned konkreetses 

rakus tuuma jäävad ja degradeeritavad mRNA-d on teist tüüpi rakus funktsionaalsed, 

jõuavad mRNA-na tsütoplasmasse ja transleeritakse valguks. Tuuma jäämise põhjuseid 

võib olla kaks: kas on RNA “ära märgitud” selektiivseks degradatsiooniks tuumas või on 

tema väljumine tuumast selektiivselt blokeeritud. 

 RNA eksport tuumast välja läbi pooride on aktiivne protsess, mis enamiku RNA-

de puhul vajab 5‟ cap-struktuuri ja 3‟ Poly-A järjestust. Seetõttu ei välju tuumast näiteks 

väljasplaisitud intronid. Ent modifitseeritud otste olemasolu ei ole veel piisav tuumast 

väljumiseks: ükski mRNA järjestus ei lahku tuumast enne, kui kõik splaisosoomi 

komponendid on tema küljest eemaldunud. Seetõttu blokeerib transpordi tsütoplasmasse 

ka iga sündmus, mis takistab splaisingu lõpetamist. 

 RNA eksport on aktiivne protsess ja ta vajab energiat. Seetõttu osaleb transpordis 

väike GTPaas – Ran, mille aktiivsust reguleerivad omakorda teised valgulised kofaktorid.  

 Rohkem on teada neist mehhanismidest, mis kindlustavad mRNA lokalisatsiooni 

rakus pärast väljumist tuumast. On selge, et energeetiliselt kõige kasulikum on mRNA 

transportida just neisse tsütoplasmapiirkondadesse, kus vastavat konkreetset valku vaja 

on. See hoiab ka ära valgu sünteesi seal, kus see võiks hoopis kahjulik olla. 
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 Näiteks võib tuua valgu MBP (myelin basic protein, müeliini põhiline valk) 

mRNA lokalisatsiooni. See valk on oligodendrotsüüte ümbritseva müeliintupe 

komponent. MBP seondub tugevasti membraanidega ning tekitab nende kompaktsuse. 

Kui seda valku toodetaks kõikjal oligodendrotsüüdis ja transporditaks müeliini 

formeerumise kohtadesse, siis võiks ta seonduda transpordi käigus kohatavate suvaliste 

membraanidega ning rikkuda kogu raku sisemise ülesehituse. Selle ärahoidmiseks 

sünteesivad vabad (membraaniga mitteseondunud) ribosoomid valku spetsiaalselt 

müeliniseerumise kohtadesse lokaliseerunud mRNA-lt. 

 Teine näide valkude ekspressiooni regulatsioonist mRNA transpordi kaudu 

puudutab juhtu, kus sünteesitakse mitut valgu isovormi, mis võivad omavahel ühineda 

(multimeriseeruda). Et vältida heteromultimeeride moodustumist, sünteesitakse erinevad 

isovormid raku eri osades (kompartmentides). Näiteks diferentseeruvates müoblastides 

on aktiini filamentide ehituse kontrolliks vajalik, et -aktiini mRNA lokaliseeruks raku 

perifeerias nn. juhtivates lamellides, - ja -aktiini mRNA-d aga paikneksid 

perinukleaarselt. 

 Erinev intratsellulaarne lokalisatsioon sõltub  mRNA järjestusest, mida 

nimetatakse 3‟UTR (mittetransleeritav ala 3‟-otsas). See on ala, mis asub mRNA stop-

koodoni ja Poly-A-järjestuse vahel. 3'UTR võib olla sadu nukleotiide pikk ning tema 

funktsioneerimiseks on  oluline võime moodustada mitmesuguseid sekundaarstruktuure 

(RNA lingusid). 

 mRNA intratsellulaarsel lokalisatsioonil on väga oluline roll Drosophila ootsüüdi 

polaarsuse tekitamisel. Primaarsed geenid, mis munaraku polaarsust kontrollivad, on 

bicoid, nanos ja hunchback (joonis 43). Neid nimetatakse munaraku polaarsuse geenideks 

ning leitigi selle järgi, et mutatsioonid neis geenides tekitasid häireid putuka eesmise ja 

tagumise otsa (anterio-posterioorse telje) arengus. Munaraku polaarsuse geenid 

transkribeeritakse ema rakkudes oogeneesi jooksul ning nende produktid hakkavad 

funktsioneerima kohe pärast munaraku viljastumist, enne embrüo enda transkriptsiooni 

aktiveerumist. Kuna nende geenide poolt tekitatud fenotüüp sõltub ainult ema geenidest, 

mitte aga ema ja isa geenide kombinatsioonist, siis nimetatakse neid ema-efekti 

geenideks (maternal-effect genes). 
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 bicoid mRNA sünteesitakse putuka munasarja munakambris toiterakkude poolt 

ning ta liigub valmivasse ootsüüti läbi tsütoplasmasildade (nn. ringkanalite). bicoid 

mRNA jääb ootsüüdi anterioorsesse (eesmisse) otsa, mis ongi munakambris 

toiterakkudega kontaktis. Taolise lokalisatsiooni säilitamisega on seotud mRNA 3‟ UTR, 

mis seotakse anterioorsete mikrotuubulitega teise ema-efekti geeni staufen produktide 

abil.  

nanos mRNA aga liigub ootsüüdi posterioorsesse (tagumisse) otsa ning ka selle 

lokalisatsiooni määrab ära mRNA 3‟ UTR järjestus. nanos  mRNA-d ei transleerita 

valguks mujal kui ainult embrüo posterioorses otsas, kus tema seondumise eest 

tsütoskeletiga hoolitseb ema-efekti geeni oskar produkt.  

Tänu taolisele ema-mRNA-de jaotusele viljastatud munarakus tekib valgu bicoid 

vähenev gradient suunas AP ning valgu nanos vähenev gradient suunas PA. Need 

valgud omakorda toimivad transkriptsioonifaktoritena, mis reguleerivad  järgmiste pea- ja 

tagakeha osade määratlemise eest vastutavate geenide (näiteks hunchback) 

transkriptsiooni  neid aktiveerides või represseerides. 
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Joonis 43. 

 Äädikakärbse embrüo anterio-posterioorset polaarsust kontrollivad ema-mRNA gradiendid.  

A: bicoid, nanos, oskar ja hunchback mRNA-d kodeeritakse ema toiterakkude poolt. Viljastamata 

munarakku siseneb kõige esimesena oskar mRNA, see transporditakse posterioorsele poolusele ja 

transleeritakse valguks oogeneesi keskstaadiumis, enne teiste mRNA-de kohalejõudmist. bicoid 

mRNA  hoitakse embrüo anterioorses otsas tänu 3‟UTR järjestusele. nanos mRNA suunatakse 

tänu tema 3‟-UTR järjestusele posterioosele poolusele, kus ta seondub valguga Oskar. hunchback 

mRNA on jaotatud ühtlaselt üle ootsüüdi.  

B: Viljastumise järel polüadenüleeritakse bicoid mRNA ning see muutub translatsiooniliselt 

aktiivseks, moodustades anterio-posterioorse Bicoid valgu gradiendi (sinine). Samuti muutub 

nanos mRNA posterioorsel poolusel translatsiooniliselt aktiivseks ning tekitab posterio-

anterioorse Nanos valgu gradiendi (punane). 

C: Valk Nanos seondub hunchback mRNA 3‟-UTR järjestusega ning takistab selle translatsiooni. 

Bicoid valk seondub aga hunchback geeni enhanserpiirkonnaga ning soodustab uute hunchback 

mRNA-de sünteesi. Tulemusena tekib Hunckback valgu gradient (roheline). See valk omakorda 

aktiveerib erinevatel kontsentratsioonidel erinevaid geene, määratledes nõnda ära embrüo erienvad 

piirkonnad.  
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GEENIDE EKSPRESSIOONI KONTOROLL 

TRANSLATSIOONI TASEMEL 
 

 

Translatsioon on protsess, mille käigus mRNA nukleotiidses järjestuses sisalduv 

geneetiline informatsioon muudetakse polüpeptiidi aminohappeliseks järjestuseks. 

Translatsiooni etapid on kokkuvõtlikult kujutatud joonisel 44. Protsess koosneb 

Joonis 44. 

Eukarüootses rakus toimuva valgusünteesi (translatsiooni) skeem. Initsiatsiooni käigus ühinevad 40S ja 

60S subühikud, mRNA ja metioniiniga seotud initsiaator-tRNA. Elongatsiooni käigus tuuakse ribosoomi 

üha uued aminohapped ning nende vahel moodustatakse peptiidsidemed. Aminohapete järjestuse peptiidis 

määrab ära mRNA nukleotiididest moodustuvate koodonite (triplettide) järjestus. Pärast viimase 

aminohappe lülitumist polüpeptiidi põhjustab üks kolmest stoppkoodonist (UA, UGA või UAA) 

valgusünteesi lõpetamise. Nii ribosoomi subühikud kui mRNA on seejärel kasutatavad uutes 

translatsioonitsüklites. 

 

 

valgusünteesi initsiatsioonist, peptiidi elongatsioonist ja valgusünteesi terminatsioonist 

ning on reguleeritud mitmesuguste valkude poolt, mida nimetatakse vastavalt 

initsiatsiooni-, elongatsiooni- ja terminatsioonifaktoriteks. Valgusünteesiks on olulised ka 
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mRNA järjestused: initsiaatorkoodon (AUG) ja terminatsioonikoodon (UAG, UAA või 

UGA), 5‟-mittetransleeritavad järjestused, cap-struktuur ja 3‟ Poly-A järjestus. 

Geenide ekspressiooni reguleerimine translatsiooni tasemel on laialt levinud. 

Näiteks kasutatakse seda siis, kui on vaja plahvatuslikku valgusünteesi suurendamist 

(näiteks kohe pärast munaraku viljastamist) või reguleerides väga täpselt olemasolevatest 

mRNA-dest tehtavate polüpeptiidide hulka (nagu näiteks hemoglobiini sünteesil).  

Translatsioonilise kontrolli realiseerimiseks on mitmeid erinevaid teid, mis on kasutusel 

erinevates rakkudes. 

 

Valgusünteesi kontroll mRNA eluea kaudu 

 

Üks olulisemaid viise kontrollida, kui palju valku teatud mRNA-lt toodetakse, on 

reguleerida selle mRNA hulka tsütoplasmas. Mingil ajahetkel olemasolev transleeritav 

mRNA hulk rakus peegeldab tegelikult tasakaalu tema sünteesi (transkriptsiooni ja 

tsütoplasmatranspordi) ning degradatsiooni (lagundamise) vahel. Mingi mRNA 

degradatsiooni kiirendamine viib seega selle valgu vähemale sünteesile ja tema 

degradatsiooni pidurdamine põhjustab toodetava valgu hulga suurenemise. 

Erinevate mRNA-de eluiga rakus võib olla väga erinev. mRNA eluiga 

iseloomustab tema  poolestusaeg  - ajavahemik, mille jooksul laguneb pool rakus olevast 

mRNA kogumist. Stabiilsemate mRNA-de poolestusaeg on kuni 17 tundi (näiteks - 

globiini mRNA), mitmete kasvufaktorite oma aga väiksem kui 30 minutit. Prokarüootides 

on keskmine mRNA eluiga hoopis väike – umbes 3 minutit. mRNA stabiilsuse ja temalt 

toodetud valgu stabiilsuse vahel ei ole aga seost – lühikese elueaga mRNA võib anda 

väga stabiilseid valke ja vastupidi. 

mRNA lagundamise eest rakus hoolitsevad kaks erinevat 

degradatsioonimehhanismi: deadenüleerimisest sõltuv ja sellest sõltumatu 

lagundamisrada (joonis 45). 

Deadenüleerimisest sõltuv rada algab Poly-A järjestuse lühenemisega. Sellele 

järgneb kas 5’-cap struktuuri eemaldamine ja 5‟3‟ suunaline degradatsioon (see on 

põhiline lagundamistee eukarüootides) või 3‟5‟ suunaline degradatsioon (see toimub 

näiteks histoonide mRNA-de lagundamisel spetsiifilise eksonukleaasi poolt). 
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Joonis 45. 

mRNA lagunemise viisid eukarüootsetes rakkudes. Pildi vasem pool kirjeldab deadenüleerimisest sõltuvat 

rada, mis viib cap-struktuuri eemaldamisele ning 5‟→3‟-suunalisele eksonukleaassele langunemisele või 

endo- ja eksonukleaaside poolt läbiviidavale 3‟→5‟ lagunemisele. Nii võivad laguneda kõik eukarüootsed 

mRNA-d, välja arvatud juhtudel, kui nad on spetsiaalselt märgistatud kiireks deadenüleerimisest 

sõltumatuks lagunemiseks (pildi paremal poolel). Märgistuseks võib olla nonsense-koodon, mis tekitab 

deadenüleerimisest sõltumatu cap-struktuuri eemaldamise või ka endonukleaasi äratundev RNA järjestus, 

mille juurest toimub RNA lõikamine. Pärast deadenüleerimisest sõltumatut cap-struktuuri eemaldamist 

lagundatakse mRNA 5‟→3‟ suunas. Endonukleaasne lõikamine on aga tõenäoliselt võrdne 

deadenüleerimisega, mis viib cap-struktuuri eemdalamisele ja mRNA 5‟→3‟-suunalisele lagundamisele.  

 

Deadenüleerimisest sõltumatu mRNA lagundamine toimub kas 5’-cap struktuuri 

eemaldamise ja sellel järgneva 5‟3‟ degardatsiooniga (kasutatakse näiteks vigaste 

mRNA-de lõhkumiseks rakus)   või degradatsiooniga endonukleaaside poolt. 

 

 

mRNA eluiga rakus on määratud paljude  

cis- ja trans- faktorite poolt 

 

Nukleotiidseid järjestusi, millest sõltub mRNA eluiga, on nii tema kodeerivas alas 

kui ka mittetransleeritavas alas (joonis 46). Üheks olulisemaks järjestuseks on Poly-A 

piirkond, mis mõjutab nii pre-mRNA splaisingut tuumas, mRNA transporti 

tsütoplasmasse, translatsiooni kui ka stabiilsust. Imetajarakkudes on Poly-A piirkond 

täies ulatuses kaitstud valguga PABP (Poly-A järjestust siduv valk). PABP kaitseb 
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mRNA-d deadenüleerimise eest, mis on ilmselt esimene etapp mRNA degradeerimisel 

rakus.  

Ka 3‟-mittetransleeritav piirkond (3‟UTR), mis sisaldab mRNA lagundamise 

signaale, on osaline mRNA eluea määramisel. Näiteks on histoonide mRNA-d erilised 

selle poolest, et neil puudub Poly-A järjestus. mRNA protsessing, transport, translatsioon 

ja degradatsioon on neil aga kontrollitud just 3‟ UTR poolt. Seejuures sõltub histoonide 

eluiga suuresti rakutsükli faasist: G1-faasis on histoonide mRNA-sid vähe (umbes 200 

molekuli raku kohta), ent S-faasis on neid 10 000 – 40 000. S-faasis transkribeeritakse 

histoonide geene aktiivselt ning mRNA eluiga on seal 40 minutit. S-faasi lõpus väheneb 

nende transkriptsiooni ning protsessingu efektiivsus ning mRNA eluiga langeb 10 

minutile. Tulemuseks on mRNA hulga kiire langus rakus S-faasi lõpus. Histoonide 

mRNA 3‟ UTR alas paikneb nn. juuksenõela struktuur, mis on oluline destabiliseeriv 

struktuur ning oluline mRNA hulga vähenemiseks S-faasi lõpus.  

Joonis 46. 

mRNA stabiilsuse determinantide 

diagramm. Tavalised nooled 

tähistavad determinantide 

asukohti. Täidetud peadega 

nooled näitavad determinante, mis 

on ühtlasi ka mRNA lõikamise 

kohtadeks. AU tähistab AU-rikast 

elementi. Jooned kujutavad 

mittetransleeritavaid ja ristkülikud 

transleeritavaid mRNA järjestusi.  
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3‟ UTR ala võib sisaldada ka teisi mRNA stabiilsust määravaid alasid. Mitmed 

mRNA-d sisaldavad AU-rikkaid järjestusi (AURE), mis vähendavad mRNA stabiilsust. 

Kui taoline piirkond mõnest ebastabiilsest mRNA-st (näiteks GM-CSF mRNA-st) 

paigutada stabiilsesse (näiteks -globiini) mRNA-sse, siis viimase eluiga rakus väheneb 

mitmekordselt. 

Rakusisese raua hulga regulatsioonis osalevate valkude ferritiini ja transferriini 

retseptorite mRNA-d reguleeritakse põhiliselt posttranslatsiooniliselt. Transferriini 

retseptor transpordib rauda rakku ja ferritiin on põhiline raua säilitusvalk. Retseptori 

mRNA sisaldab 3‟ UTR alas viit rauale reageerivat elementi (IRE), mis seonduvad rauda 

reguleerivale valgule (IRP või IRE-BP) ning muudavad mRNA eluiga. Kui rakus on 

rauda piisavalt, siis IRE-IBP kompleksi ei moodustu ja transferriini retseptori mRNA 

eluiga on lühike. Kui aga rakusisese raua tase langeb, siis muutub valgu IRP 

konformatsioon, moodustub kompleks IRE ja IBP vahel ning mRNA stabiilsus tõuseb 20 

kuni 30 korda. Tulemusena suureneb oluliselt transferriini retseptori süntees ning tänu 

sellele ka rakku transporditava raua hulk. Ka ferritiini mRNA sisaldab ühte IRE 

järjestust. Raua puuduse tingimustes seondub IRP ka sellele IRE-le ning pidurdab 

ferritiini translatsiooni. 

Lisaks järjestustele 3‟ UTR alas sõltub mRNA eluiga ka kodeeriva ala 

järjestusest. Mitmete mRNA-de puhul (c-fos, c-myc, tubuliin) on näidatud, et muutused 

kodeerivas regioonis põhjustavad mRNA stabiilsuse muutumist. -tubuliini mRNA 

stabiilsus on seotud rakusisese tubuliini monomeeride kontsentratsiooniga: kui rakku 

süstida vabu monomeere, siis mRNA eluiga väheneb. Selleks on olulised esimesed 12-13 

kodeerivat nukleotiidi kodeeriva piirkonna alguses.  

5‟- mittetransleeritavate järjestuste osa mRNA stabiilsuse määramisel ei ole nii 

selge kui 3'- alade puhul. On teada küll, et 5’-cap struktuuri eemaldamine destabiliseerib 

RNA-d oluliselt. Samuti võivad erinevad RNA osad mõjutada tema stabiilsust rakusisese 

lokalisatsiooni kaudu. Näiteks histoonide mRNA, mida tavaliselt transleeritakse vabadel 

(membraanidega mitteseotud) polüsoomidel, ei ole rakutsükli poolt reguleeritav, kui ta on 

kompleksis membraanidega seotud polüsoomidega. 
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Paljude mRNA-de eluiga sõltub ka stabiilsust reguleerivatest valkudest – trans-

faktoritest. Mõned neist mõjutavad mRNA eluiga sellele seondudes. Näiteks valk PABP 

seondub Poly-A järjestusele ning kaitseb seetõttu RNA-d lagundamise eest. Samuti 

seondub eelpool vaadeldud rauda reguleeriv valk IRP transferriini retseptori mRNA-le, 

suurendades selle stabiilsust. 

Mõned valgud võivad mRNA eluiga mõjutada ka sellele seondumata. Näiteks 

rakutsüklist sõltuva histoonide mRNA-de eluea regulatsioonil on just histoonid ise need, 

mille ületootmise puhul mingit moodi vallandatakse mRNA destabilisatsioon, ehkki 

nende otsene seondumine RNA-ga ei ole vajalik.  

Ka Herpes simplex viirusega nakatunud peremeesraku mRNA-de kiire 

degradatsioon ( umbes kolme tunni jooksul on lõhutud kõik, ka pikaealised peremeesraku 

mRNA-d), toimub ilma valk-mRNA seondumiseta. Selle eest vastutab viiruse valk vhs. 

 

 

RNA järjestuse “redigeerimine” 

 

 

Üks ootamatumaid leide geenide ekspressiooni kontrolli erinevate mehhanismide 

uurimisel oli RNA järjestuse “redigeerimise” (RNA editing) avastamine. See on RNA 

transkriptsiooniline või posttranskriptsiooniline modifitseerimine, mis muudab RNA 

kodeerimisspetsiifikat ning on oma olemuselt erinev splaisingust.  

RNA “redigeerimine” avastati trüpanosoomide (parasiitsed protistid) 

mitokondrites. Osutus, et sealsetes RNA-des toimub pärast transkriptsiooni mitmete 

uridiinnukleotiidide lisamine ja eemaldamine, mille tagajärjel toimuvad muutused algse 

RNA koodonites ja  lugemisraamides. Mõnede geenide puhul on “redigeerimine” nii 

intensiivne, et küpses mRNA-s on üle poolte nukleotiidide uridiinid, mis on järjestusse 

lisatud just “redigeerimise” protsessis. Protsessi kontrollivad erilised “juht”-RNA-d, mis 

on 40 kuni 80 nukleotiidi pikkused eraldi transkribeeritavad RNA molekulid. “Juht”-

RNA  5‟-piirkond on komplementaarne mRNA selle alaga, mis asub “redigeerimise” 

protsessis muudetava piirkonna vahetus läheduses. Samuti on “juht”-RNA-del järjestus, 

mis määrab ära mRNA-sse lisatavad nukleotiidid, ning 3‟-alas pikk Poly-U järjestus. 
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“Redigeerimise” mehhanism on üsna keerukas ning sisaldab rea transesterifikatsioone, 

mille jooksul “juht”-RNA uridiinnukleotiidid kantakse üle ettenähtud kohtadesse mRNA 

järjestuses (joonis 47).  

Ka paljude taimede mitokondrites on peaaegu kõik mRNA-d mingil määral 

muudetud. Samuti on RNA  “redigeerimist” näidatud maisi ja tubaka kloroplastides, 

viirustes, limahallituses, Xenopus‟e ja imetajate rakkudes. “Redigeerimise” mehhanismid 

on seejuures väga erinevad, hõlmates juba kirjeldatud nukleotiidide 

posttranskriptsioonilist insertsiooni/deletsiooni, dinukleotiidide insertsiooni, nukleotiidide 

kotranskriptsioonilist (transkriptsiooni ajal toimuvat) insertsiooni ning erinevate 

nukleotiidide muutmist teiseks (näiteks AG, UG/A, CU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 47. 

RNA „redieerimine“ trüpanosoomide mitokondrites. Juht-RNA-de 3‟-otstes on Poly-A järjestused, mille 

uridiinid kantakse üle RNA transkriptile neis kohtades, kus ei toimu täielikku paardumist juht-RNA ja 

mRNA vahel. Selle käigus Poly-A järjestus ise lüheneb. „Redigeerimine“ saab alguse 3‟-otsa lähedalt ning 

kandub 5‟-otsa suunas, sest enamiku juht-RNA-de 5‟ otsas asuv mRNA-d siduv „ankurjärjestus“ on 

võimeline paarduma vaid juba „redigeeritud“ RNA-ga.  
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Põhjalikult on kirjeldatud RNA “redigeerimise” rolli apolipoproteiin B valkude 

(Apo-B) sünteesi regulatsioonis. Apo-B valgud on seerumis esinevad lipiidide 

tranportvalgud, mis on ilmselt seotud ateroskleroosi tekkimisega.  

48 kDa suurust Apo-B48 valku sünteesitakse sooltes ning ta kuulub nn. 

külomikroni kompleksi, mis omakorda osaleb toiduga saadud kolesterooli ja 

triglütseriidide absorptsioonil ning transpordil. 100 kDa suurust Apo-B100 toodetakse 

aga maksas ning ta on üks komponent teatud lipiide (eelkõige LDL – väikese tihedusega 

lipiidid ja VLDL – väga väikese tihedusega lipiidid)  transportivates valkkompleksides. 

Apo-B100 on üks suuremaid tuntud valke, koosnedes 4536-st aminohappest. 

Nii Apo-B48 kui Apo-B100 transkribeeritakse samalt geenilt. Nende valkude 

jaoks erinevate mRNA-de tekitamisel ei osale aga RNA splaisinguprotsessid. Geen on 

ebatavaliselt suur, koosnedes 28-st intronist ja 29-st eksonist ning hõlmab kokku 43 kbp. 

Vastav mRNA on 14 kb pikk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 48. 

Apo-B mRNA kahe tsütosiini spetsiifilise deamineerimise mudel. RNA regideerimiseks on vajalikud kaks 

nukleotiidset järjestust: üks neist on samasugune paljudes imetajates, teine aga on liigispetsiifiline ning 

moodustab ensüümi poolt äratuntava „juuksenõelastruktuuri“.  

 

Maksas asuv Apo-B mRNA kodeerib apo-B100 peptiidi. Sooles asuv mRNA aga 

erineb maksas asuvast ainult ühe nukleotiidi poolest. Sooles asuvas mRNA-s on 

toimunud C muutmine U-ks. Sellega muutub normaalne glutamiini kodeeriv koodon 

mRNA 2153. positisioonis valgusünteesi terminatsioonikoodoniks UAA. Seetõttu 

transleeritaksegi sooles olevalt “redigeeritud” Apo-B mRNA-lt palju lühemat valku Apo-

B48. Taoline mRNA muutmine toimub pärast RNA transkriptsiooni ning sõltub 

spetsiifilisest ensüümist, tsütidiini deaminaasist, ning kahest nukleotiidsest järjestusest 
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mRNA molekulis (joonis 48). Üks vajalik nukleotiidne järjestus koosneb 11-st 

nukleotiidist ning on konserveerunud erinevates imetajates. Teine, liigispetsiifiline 

järjestus võib olla muudetavast tsütosiinist nii ees- kui tagapool.  

 

 

Translatsiooniline kontroll kindlustab hemoglobiini komponentide 
proportsionaalse sünteesi 

 

Üks oluline probleem geenide regulatsioonis on see, kuidas kindlustada 

erinevatelt genoomi osadelt sünteesitavate produktide koordineeritud süntees. 

Kui näiteks erütrotsüüt toodab hemoglobiini, siis peab kuidagi kindlustama selle, 

et -globiini, -globiini ja heemi sünteesitakse just suhtes 2:2:4, nii nagu need 

komponendid on esindatud hemoglobiini koosseisus. Taolisest suhtest kõrvalekaldumine 

viiks tõsistele haiguslikele nähtudele. 

Oluliseks hemoglobiini erinevate komponentide sünteesi regulaatoriks on heem. 

Kontrolli teostab ta kahel viisil.  

Esiteks, vaba (hemoglobiiniga mitteseotud) heemi liig inhibeerib ta enda sünteesi, 

inaktiveerides -aminolevulinaadi süntetaasi (DALA süntetaas), mis on esimene ensüüm 

heemi produtseerimise rajas. Seega, kui rakkudes on rohkem heemi kui globiiniahelaid 

neid sidumas, siis katkestatakse heemi tootmine (joonis 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 49. 

Heemi sünteesi tagasisidestatud regulatsioon 
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Heemi liig aga stimuleerib ka globiinide sünteesi. Rakkudes on olemas valk HRI 

(heemile reageeriv inhibiitor), mis on kinaas. Tema substraadiks on eukarüootide 

translatsiooni initsiatsioonifaktor 2 (eIF2), mis on vajalik, et tekiks 

initsiatsioonikompleks ribosoomi 40S subühiku ja initsiaator-tRNA vahel (veel enne 

mRNA seondumist). Pärast mRNA ja ribosoomi 60S subühiku seondumist 

initsiatsioonikompleksile vabaneb eIF2-GDP kompleks. Et vabanenud eIF2 saaks uuesti 

võimeliseks siduma uut initsiaator-tRNA-d, tuleb ta regenereerida eIF2-GTP 

kompleksiks, mida katalüüsib valk eIF2B (joonis 50). 

Kui aga eIF2 -subühik on fosforüleeritud kinaasi HRI poolt, siis eIF2B seondub 

küll eIF2-GDP kompleksiga, ent ei suuda sellest enam hiljem vabaneda. Tulemuseks on 

see, et kogu raku eIF2B (mida on paarkümmend korda vähem kui valku eIF2) seondub 

eIF2-GDP kompleksiga ning raku valgusüntees peatub. Vaba heem rakus omakorda on 

võimeline seonduma HRI kinaasiga ja seda inaktiveerima. Seega, kui rakus on vaba 

heemi, siis on HRI kinaas inaktiveeritud, valku eIF2 ei fosforüleerita ning ta on 

võimeline regenereeruma eIF2-GTP kompleksiks ja initsieerima valgusünteesi. Kui rakus 

ei ole vaba heemi, siis aktiveerub HRI, fosforüleeritakse eIF2 ning peatatakse 

valgusüntees – kuni vajaliku hulga uue heemi tootmiseni. 

See pole veel kõik. Diploidses rakus on neli aktiivset -globiini geeni ja ainult 

kaks aktiivset -globiini geeni. Kui igaüht neist transkribeeritaks ja transleeritaks sama 

kiirusega, oleks tulemuseks kaks korda rohkem - kui -globiini valke. See aga ei ole nii: 

mRNA tasemel on - ja -globiini suhe rakus 1,4:1 ning valgu tasemel 1:1. Valkude 

hulga võrdsustamine saavutatakse translatsioonilise regulatsiooniga. 

Osutub, et valgusünteesi initsiatsiooni etapis on -globiini mRNA 

konkurentsivõimelisem initsiatsioonifaktorite sidumisel kui -globiini mRNA. Seetõttu 

ka transleeritakse esimest rohkem. Parema initsiatsiooniefektiivsuse kindlustab -globiini  
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Joonis 50. 

Eukarüootses rakus toimuva valgusünteesi initsiatsioon (vt. ka joonis 44). eIF – eukarüootne 

initsiatsioonifaktor. Kõigepealt seondub ribosoomi 40S subühik initsiaator-tRNA molekuliga. Selleks peab 

tRNA olema kompleksis initsiatsioonifaktori eIF2 aktiivse (GTP) vormiga. Pärast tRNA ja 40S subühiku 

seondumist liidetakse kompleksile mitmete eIF4 vormide kaasabil mRNA. Seejärel vahendab eIF5 

ribosoomi 60S subühiku liitmist kompleksile, mille käigus vabanevd eelmised initsiatsioonifaktorid. eIF2 

on nüüd inaktiivses (GDP) vormis, üleminek aktiivsesse vormi toimub eIF2B kaasabil.  
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mRNA-le eelkõige tema 5‟- mittetransleeritava ala sekundaarstruktuur (joonis 

51). Arvatavasti on struktuuri pinnale eksponeeritud initsiaatorkoodon ja ribosoomide 

äratundmisalad -globiini mRNA-s paremini kättesaadavad kui -globiini mRNA puhul. 

 

 

Lipoksügenaasi süntees on samuti  
translatsiooniliselt kontrollitud 

 

 Erütrotsüütides on teada ka teine valk, mille sünteesi reguleeritakse translatsiooni 

tasemel. Ensüüm 15-lipoksügenaas on vajalik punalible diferentseerumise viimastel 

etappidel mitokondrite lõhustamiseks. Tema mRNA transkribeeritakse luuüdis juba 

punase vereraku varajases arengujärgus, ent mRNA transleerimine algab alles vahetult 

enne raku suundumist perifeersesse vereringesse. Selle ensüümi mRNA 5‟-

mittetransleeritav ala sisaldab 10 pürimidiinirikast tandemjärjestust, mis seob 

erütrotsüüdispetsiifilist 48 kDA valku. Just see 48 kDa valk surub mRNA translatsiooni 

maha seni, kuni erütrotsüüt on küps suunduma vereringesse. 

 

Valmiva ootsüüdi mRNA-de  
translatsiooniliseks kontrolliks  

kasutatakse mitmeid erinevaid mehhanisme 

 

 Enamikus loomaliikides ei hakata tuuma diploidset DNA-d transkribeerima kohe 

pärast munaraku viljastumist. Kõige esimesi viljastatud munaraku arenguetappe 

kontrollivad (valgulised) faktorid, mis on ootsüüdis juba olemas või sünteesitakse seal 

olemasolevast RNA-st. Et need faktorid ja/või RNA on pärit vaid ema organismist, siis 

nimetatakse väga varajases munaraku arengus toimuvaid protsesse ema-efektideks ja 

vastavaid kontorollgeene ema-efekti geenideks. Alles hiljem, arengu jooksul toimub 

ümberlülitumine isapoolsetele või hübriidsetele omadustele.  

Taoline nähtus on tuntud nüüd juba sada aastat. 1898. aastal  ristas Hans Driesch 

kahte liiki merisiilikuid, kellel oli erinev primaarsete mesenhüümirakkude arv. Ta leidis, 
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et nende rakkude arv  järglases sõltus ainult sellest, millise liigi poolt oli pärit munarakk. 

Taoliste efektide seletus leiti aga palju hiljem. 

 Erinevate liikide ootsüüdid sisaldavad 20 000 kuni 50 000 erineva nukleotiidse 

järjestusega  RNA liiki. See on rohkem eri liike mRNA-sid kui mistahes teises rakus ning 

peegeldab ootsüüdi tohutut arengupotentsiaali. Enamus neist mRNA-dest säilitatakse 

ootsüüdis inaktiivsena ning neid hakatakse transleerima alles vastavalt vajadusele – 

ootsüüdi lõpliku küpsemise ajal (vahetult enne ovulatsiooni või selle toimumise ajal), 

viljastumise või varajaste lõigustumiste ajal. 

Ema-efekti mRNA-sid on praeguseks iseloomustatud üsna palju. Mõned neist 

kodeerivad valke, mida on vaja lõigustumise ajal, kui embrüo toodab suurt hulka 

kromatiini, rakumembraane ja tsütoskeleti komponente. Üheks huvitavaks näiteks on 

merekarbi ribonukleotiidi reduktaasi ekspressiooni regulatsioon. See ensüüm koosneb 

kahest subühikust. Suurem subühik säilitatakse ootsüüdi tsütoplasmas valguna, olles 

seega pärit ema organismist. Väiksem subühik aga säilitatakse ootsüüdis mRNA-na. 

Alles pärast viljastumist transleeritakse väiksema subühiku mRNA valguks, misjärel see 

seondub suurema subühikuga ning moodustab funktsioneeriva ensüümi. 

Varajases embrüo arengus vajatakse ka hulgaliselt tsükliine. Need on valgud, mis 

kontrollivad rakutsüklit ning on samuti kodeeritud ema-mRNA-de poolt. Rakutsükli 

teatud faasis need valgud lagundatakse ning iga lõigustumise järel tuleb neid säilitatud 

mRNA-dest uuesti sünteesida (vt. edaspidi). 

Ootsüüdis säilitatavate mRNA-de hulka kuuluvad ka Drosophila bicoid ja nanos 

mRNA. Nagu nägime juba eespool, ei ole nende oluliste putuka morfogeenide puhul 

tähtis mitte ainult transleerimise ajastus, vaid ka koht rakus, et saaksid moodustada 

vastavad morfogeeni gradiendid, mis määravad ära viljastatud munaraku erinevate osade 

arengu. 

Millised mehhanismid reguleerivad ootsüüdi mRNA-de translatsiooni, nii et see 

toimuks just õigel ajal ja vajalikus kohas? Neid on vähemalt viis, millest kaks on seotud 

mRNA kättesaadavusega valgusünteesi aparaadile, ülejäänud kolm aga muudavad 

mRNA translatsiooni efektiivsust. 
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mRNA-de maskeerimine translatsiooniaparaadi eest 

 

Ootsüüdi mRNA-d, nii nagu kõik teisedki mRNA-d, on kaetud mitmesuguste 

valkudega, mis võivad seda maskeerida (varjestada) translatsiooni 

initsiatsioonikomponentide eest. Ootsüüdis olev mRNA eksisteerib informosoomidena - 

ribonukleoproteiinkompleksidena, mis ei võimalda ribosoomidel sellega seonduda ning 

valgu sünteesi alustada. Viljastumise tagajärjel aga mõned maskeerivad valgud 

vabanevad ning mRNA muutub translatsioonile kättesaadavaks. Põhjusi selliseks mRNA-

valk interaktsiooni muutuseks on kaks. Esiteks, munaraku  viljastumisega kaasneb järsk 

ioonse keskkonna muutus rakus. Suureneb  eelkõige Na+-ioonide sissevool rakku, see 

aga destabiliseerib mitmete valk-RNA komplekside sidet. Rannakarbi Spisula 

ribonukleotiidi reduktaasi ja tsükliin A mRNA-de puhul on näidatud ka teine (ilmselt 

esimesega koos mõjuv) mehhanism. Nimelt on mRNA-de 3‟-mittetransleeritavas osas 

nukleotiidsed järjestused, millele seondub 82 kDa valk, mis ei lase translatsioonil 

käivituda. Viljastumise hetkel muutub see valk fosforüleerituks (näiteks kinaasi cdc2 

toimel, mis aktiveerub viljastumise hetkel), mistõttu ta ei blokeeri enam valgusünteesi 

mRNA-lt. 

Ka Xenopus‟e fibroblastide kasvuretseptori 1 puhul (XFGFR1) puhul on näidatud 

mRNA maskeerimine ootsüüdis. Ehkki mRNA on seal olemas, ei ole ta transleeritav 

enne, kui progesteroon käivitab meiootilise küpsemise. Ka siin on näidatud ühe valgu (43 

kDA valk) olemasolu, mis seondub XFGRF1 mRNA 3‟ UTR piirkonnaga ning 

eemaldatakse just siis, kui progesteroon ootsüüdi küpsemise tekitab. 

 

Poly-A järjestuse roll translatsiooni modulaatorina 

 

 

Ka Poly-A järjestuse muutmine on viis, kuidas ootsüüdi mRNA-d saab sünteesida 

just vajalikul ajahetkel. Selle järjestuse muutmist reguleerib samuti 3‟-mittetransleeritav 

regioon. Üldiselt lüheneb mRNA-dele tuumas lisatud Poly-A järjestus aja jooksul. 



107 

 

Algselt umbes 200 adeniinnukleotiidi pikkune ala väheneb kuni 30 nukleotiidini, misjärel 

ilmselt kogu mRNA destabiliseerub ning lagundatakse. 

Ootsüütides ei tingi  Poly-A lühenemine mRNA lagunemist, ent taoline mRNA ei 

ole transleeritav. Erinevalt teistest rakkudest võib aga ootsüüdis tsütoplasmaatiline Poly-

A järjestus teatud ajahetkel jälle pikeneda. Nii kaotavad  hiire ootsüüdis need mRNA-d, 

mida vajatakse translatsiooniks meiootilise küpsemise hilisemas etapis (just enne 

ovulatsiooni või viljastumise ajal), osa oma Poly-A järjestusest tsütoplasmasse 

sisenemise ajal. Säiluvad vaid 15-90 adeniinijäägi pikkused järjestused. Ovulatsiooni ajal 

aga toimub vastupidine. Need mRNA-d, mida seni oli aktiivselt transleeritud, kaotavad 

oma Poly-A järjestused ning enam ei funktsioneeri. Säilitatud lühikeste Poly-A 

järjestustega mRNA-dele aga lisatakse pikad (150 kuni 600 adeninijääki) järjestused ning 

need muutuvad transleeritavateks (joonis 52). 

Imetajate rakkudes on kasvavas ootsüüdis transleeritavatel mRNA-del tavaline 

polüadenüleerimise signaaljärjestus AAUAAA. Sellised mRNA-d säilitavad oma Poly-A 

järjestuse kuni meiootilise küpsemise jätkumiseni. Siis  mRNA-d deadenüleeritakse ning 

nad muutuvad translatsiooniliselt inaktiivseks. Neil mRNA-del aga, mida ootsüüdis 

säilitatakse inaktiivsena selleks, et neid kasutada pärast ootsüüdi küpsemist, eemaldatakse 

Poly-A järjestus kohe pärast seda, kui nad rakutuumast lahkuvad. Sellist tüüpi mRNA-del 

on 3‟ UTR alas kaks järjestust: polüadenüleerimissignaal AAUAAA ja teine järjestus, 

tsütoplasmaatiline polüadenüleerimiselement (CPE, ka adenüleerimise kontrollelement 

ACE). Viimase järjestuse konsensus hiirel ja konnal on UUUUUAU. Niiviisi 

“märgistatud” mRNA-d polüadenüleeritakse uuesti, nüüd juba tsütoplasmas, pärast 

ootsüüdi küpsemise jätkumist, ning nad muutuvad translatsiooniliselt aktiivseks.  

Kannuskonna rakkudes on pilt sarnane hiire rakkudega, ent mõningate 

variatsioonidega. Ka siin on, sarnaselt imetaja rakkudele, pikk Poly-A järjestus vajalik 

selleks, et mRNA oleks transleeritav. Samuti toimub ümberlülitus RNA-de 

transleerimises küpsemise ajal. Kui primaarse ootsüüdi tuum jaguneb, et alustada 

meiootilist jagunemist, siis vabanevad deadenüleerimisfaktorid. mRNA-d, millel 

puuduvad CPE-alad, deadenüleeritakse. Need mRNA-d aga, millel on CPE-alad, 

adenüleeritakse ning nad muutuvad translatsiooniliselt aktiivseks. Erinevus hiires 

toimuvast on selles, et mõnel juhul ei ole ainult Poly-A järjestuse olemasolu piisav  
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 Joonis 52. 

Hiire ootsüüdi mRNA-de translatsioonilise regulatsiooni mudel. mRNA-d, mida vajatakse 

ootsüüdi metabolismiks, sisaldavad 3‟ UTR piirkonnas polüadenüleerimissignaali ning säilitavad 

oma Poly-A järjestused. Neid mRNA-sid transleeritakse kuni meiootilise küpsemishetkeni just 

enne ovulatsiooni, mil nad kaotavad oma Poly-A järjestuse. Need mRNA-d aga, mis säiluvad kuni 

emiootilise küpsemiseni translatsiooniliselt inaktiivsena (vaikivana), sisaldavad tsütoplasmaatilise 

polüadenüleerimise signaale (CPE) ja nad kaotavad pärast ebaküspe otsüüdi tuumast väljumist 

oma Poly-A järjestuse. Kui algab meiootiline küpsemine, taastuvad nende mRNA-de Poly-A 

järjestused ning nad muutuvad translatsioniliselt aktiivseks.  

 

mRNA aktiveerumiseks, vaid tähtis on just polüadenüleerimise protsess. Teiste sõnadega, 

kui süstida konna küpsetesse ootsüütidesse olemasoleva pika Poly-A järjestusega mRNA-

sid, ei ole nad ikkagi transleeritavad. On võimalik, et polüadenüleerimine iseenesest 

eemaldab mRNA-lt mingid translatsiooni inhibeerivad faktorid. 

On tõesti näidatud ühe sellise võimaliku faktori, 58 kDa suuruse CPE-ga 

seonduva valgu (CPEB) olemasolu kannuskonna ootsüüdis. See valk seondub spetsiifilise 

CPE järjestusega UUUUUAAU ning taoline seondumine takistab polüadenüleerimist ja 

sellist järjestust sisaldavate mRNA-de transleerimist enne ootsüüdi lõplikku küpsemist. 

Lõpliku küpsemise ajal fosforüleeritakse CPEB kinaasi cdc2 poolt, mistõttu 

tsütoplasmaatiline polü-A polümeraas pääseb mRNA-d polüadenüleerima ning mRNA 

muutub transleeritavaks.  
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cdc2 kinaasi selles süsteemis aktiveerib hormoon progesteroon, mis stimuleeribki 

ootsüütide lõplikku küpsemist enne viljastumist. cdc2 kinaas on aktiivne vaid kompleksis 

tsükliinidega (vt. edaspidi). Ka tsükliinid on translatsioonilise kontrolli all, kusjuures 

nende transleerimishetke määravad ära nende 3‟-mittetransleeritavad alad. Xenopus‟e 

ootsüüdis on nii tsükliini A1, B1 kui B2 mRNA-d lühikese Poly-A järjestusega. Viis 

tundi pärast progesterooni signaali (esimeses meiootilises metafaasis) pikenevad vastavad 

Poly-A järjestused ning algab mRNA-de translatsioon.  

 

Üldine translatsiooniefektiivsus võib olla erinevatel  
ootsüüdi arenguetappidel erinev 

 

 Siiani eeldasime, et translatsiooniaparaat on võimeline erinevates munaraku 

arengujärkudes valku sünteesima suvaliselt mRNA-lt, mis talle kättesaadav on. See ei 

pruugi nii olla. On teada, et ootsüüdi varajasemas arengus valitsev madal pH iseenesest 

on valgusünteesi inhibeeriv. Viljastumise ajal toimub vesinikioonide väljutamine, mille 

käigus tõuseb ka tsütoplasma pH. Näiteks merisiiliku ootsüüdi pH on 6,9, sügoodi pH aga 

7,4. Taoline muutus on juba piisav, et ribosoomid efektiivsemalt valke sünteesiksid. On 

teada, et kõrgema pH juures toimub mRNA seondumine ribosoomidega paremini, toimub 

mRNA “demaskeerimine” ning samuti mõnede translatsiooni initsiaatorvalkude (näiteks 

eIF2 ja eIF4F) aktiveerumine. 

 

 

5’-cap struktuuri eemaldamine muudab  
mRNA transleeritavust 

 

 

 Et olla efektiivselt transleeritavad, vajavad peaaegu kõik eukarüootsed mRNA-d 

5‟ otsas 7-metüülguanosiinist moodustatud cap-struktuuri. Näiteks tubakasuru Manduca 

sexta  ootsüüdis on säilitatavatel mRNA-del küll olemas 5‟-guanosiin, ent see on 

metüleerimata. Taolised mRNA-d ei ole transleeritavad. Viljastumise järel toimub neis 

ootsüütides metüleerimine ning moodustub korrektne 7-metüülguanosiin 5‟-cap-
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struktuur. Niiviisi modifitseeritud mRNA-d on võimelised seonduma ribosoomidega ning 

alustama valgusünteesi.  

 

mRNA kompartmentalisatsioon ja translatsiooni kontroll 

 

 Mitmel juhul reguleeritakse translatsiooni sel viisil, et mRNA ja ribosoomid 

asuvad rakus erinevates kohtades – kompartmentides – ning valgusüntees saab alata alles 

pärast nende kokkusaamist. Nii näiteks reguleeritakse merisiiliku ootsüüdis histoonide 

mRNA translatsiooni. Histoonide  mRNA-d ei asu seal mitte tsütoplasmas, vaid 

viljastamata munaraku suures pronukleuses. Alles viljastumise lõppfaasis, kui pronukleus 

laguneb, liiguvad histoonide mRNA-d tsütoplasmasse ja saavad ribosoomidega 

kontakteeruda (joonis 53). Niiviisi reguleeritakse aga ilmselt väga väheseid mRNA-sid: 

vaid 0,1 protsenti kõigist mRNA-dest asuvad viljastamata ootsüüdi pronukleuses. 

 On andmeid ka tsütoskeleti rolli kohta ootsüüdis ribosoomide ja mRNA-de 

ruumilisel eraldamisel. Ilmselt kasutatakse ootsüütides kõiki erinevaid kirjeldatud 

translatsiooni kontrollimise mehhanisme – mRNA maskeerimist, Poly-A-järjestuse kaudu 

reguleerimist, translatsiooniefektiivsuse muutmist, cap-struktuuri modifitseerimist ja 

kompartmentalisatsiooni - samaaegselt.  

 

 

Embrüonaalse genoomi aktiveerumine toimub erinevates  
organismides erineva kiirusega 

 

 

 Erinevates organismides toimub areng väga erineva kiirusega. 24 tundi pärast 

viljastumist on näiteks Drosophila vastsed juba koorunud ja toituvad iseseisvalt. Amfiibi 

embrüod on sel ajal alles hilises gastrula- või varajases neurulajärgus, merisiiliku embrüo 

aga on mõnesaja rakuline hilisblastula või varajane gastrula. Imetajate areng on hoopis 

aeglane – 24 tundi pärast viljastumist on hiire sügoot vaid korra pooldunud ja inimese 

viljastatud munarakul on esimese jagunemiseni veel 6 tundi aega. Samamoodi erinevad  
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 Joonis 53. 

Histoonide mRNA-d asuvad algselt merisiilistiku viljastamata munaraku pronukleuses, kus nad ei 

ole tsütoplasmas asuvatele ribosoomidele kättesaadavad. Umbes 80 minutit pärast viljastamist 

laguneb pronukleus ning mRNA-d muutuvad transleeritavateks. Autoradiograafia radioaktiivselt 

märgistatud spetsiifliste histoonide mRNA proovidega.  

 

organismid ka selle poolest, kui kiiresti ja kui järsult toimub üleminek varajastelt 

arengusündmuste tsütoplasmaatiliselt kontrollilt arengu kontrollile sügoodi enda mRNA-

de reguleeritud transkriptsiooni kaudu. Enamikus organismides on varajased 

arengusündmused kontrollitud vaid olemasoleva ema-mRNA poolt. On aga ka 

organisme, kus esimesed sügoodi enda transkriptid ilmuvad juba sügoodi esimese 

rakutsükli ajal (TABEL III). 
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Tabel III  

Embrüo genoomi aktiveerumine ja ema-mRNA-de aktiivsuse kestus erinevates organismides.   

Organism Sügoodi esimese transkripti Põhiline sügoodi  Ema-mRNA-de 

  ilmumise aeg   transkriptsiooni teke funktsiooni lõpp 

 

Imetaja  1-raku staadiumi lõpp  8- kuni 16-rakuline 4-rakuline  

Mus musculus (11-17 tundi)   moorula (3. päev)  staadium (2.-4.  

       päev) 

 

Amfiib  Varajane keskblastula  12. jagunemise kesk- Neurulastaadi-  

Xenopus laevis  ( 32 rakku, 3 tundi)  blastula (4000 rakku, um (15-30 tundi) 

      7 tundi) 

 

Okasnahkne Sügoot (pronukleuse  Keskblastula  Hilisblastula 

S. purpuratus staadium ( 0,5 tundi)  (~128 rakku,  (15 tundi) 

11 tundi) 

 

 

Putukas  Sünsütsiaalne blasto-  Rakuline blastoderm Organogeneesi 

Drosophila derm pärast 10. tuuma-  pärast 14. tuumade  keskpaik  

melanogaster de jagunemist (2,5 tundi)  jagunemist  (~15 tundi) 

(3,5 tundi) 

 

Kannuskonna embrüod arenevad ilma oma tuuma DNA transkribeerimiseta kuni 

12. lõigustumiseni, mil embrüo on 4000-rakuline ning algab üleminek keskblastulasse. 

Viimane ongi defineeritud kui blastula arenguetapp, millega kaasneb tuumade 

jagunemise aeglustumine ning tuuma DNA transkriptsiooni järsk tõus, samuti üleminek 

rakkude sünkroonselt lõigustumiselt asünkroonsele. Seega toimub Xenopus‟e areng 

esimese 11 lõigustumise jooksul vaid tänu ema-mRNA-dele, mis on säilitatud ootsüüdi 

tsütoplasmas. Alates 12. jagunemisest toimub järk-järguline embrüo enda geenide 

transkriptsiooni sisselülitamine, kusjuures esimesed geenid lülitatakse sisse tänu 

ootsüüdist pärit ema-efekti faktoritele. Üks selline faktor on näiteks valk OZ1. See on 

transkriptsioonifaktor, mis seondub 14 bp pikkusele DNA järjestusele. Taoline järjestus 

esineb paljudes geenides, mis lülitatakse sisse vahetult pärast üleminekut keskblastulasse. 
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Translatsiooniline kontroll  
osaleb C. elegans'i gameetide määratlemisel 

 

Translatsiooniline geenide ekspressiooni kontroll ei toimu mitte ainult munarakus 

ja varajases embrüos, vaid on kasutusel ka palju hilisemates arengujärkudes. Üheks 

näiteks võib tuua gameetide määratlemise ümarussil Caenorhabditis elegans. Selle 

hermafrodiitse ussi emane keha toodab erinevatel aegadel nii seemne- kui munarakke. 

Esimesed idurakud, mis diferentseeruvad arenevas ussis, moodustavad seemnerakud, mis 

säilitatakse hilisemaks kasutamiseks emakas. Pärast neljandat kestumist (üleminekul 

vastselt täiskasvanule) lõpetavad idurakud seemnerakkude moodustamise  ning hakkavad 

moodustama munarakke, mis hiljem viljastatakse säilitatud seemnerakkude poolt. Otsus, 

millises suunas hakkab arenema idurakk – seemne- või munarakuks – tehakse erinevate 

mRNA-de translatsioonilise represseerimise kaudu (joonis 54). Seemnerakkude tootmine 

saavutatakse tra-2 mRNA mahasurumisega. Vastav valk, TRA-2, on vajalik 

munarakkude ja emaste keharakkude moodustumiseks. tra-2 mRNA 3‟-mittetransleeritav 

osa sisaldab kahte 28-nukleotiidilist ala, mis mõlemad seovad repressorvalku, mida 

toodab vastne spermatogeneesi ajajärgul. Kui muteerida need 28-nukleotiidised alad, siis 

tra-2 translatsiooni ei represseerita, seemnerakke ei moodustu ning kogu ümaruss on 

mitte hermafrodiitne, vaid tervenisti emane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 54. 

Ümarussi Caenorhabditis elegans larvi neljanda kestumise ajal toimuv üleminek spermatogeneesilt 

oogeneesile reguleeritakse tra-2 ja fem-2 mRNA-de translatsiooni tasemel. Mõlemal juhul toimub 

translatsiooni blokeerimine tänu inhibeeriva valgu seondumisele vastava mRNA 3‟ UTR järjestusele.  
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 Spermatogeneesilt oogeneesile üleminek nõuab aga ka teise mRNA, fem-3 

translatsiooni mahasurumist. Valk FEM-3 määrab ära isased keharakud ja 

seemnerakkude produktsiooni. Ehkki valk TRA-2 inhibeerib geeni fem-3 transkriptsiooni, 

on vajalik veel ka spetsiaalne translatsiooni inhibiitorvalk, mis seondub fem-3 mRNA 3‟-

mittetransleeritava osaga ning takistab selle mRNA translatsiooni. 

 

Translatsiooni kontroll antisense RNA-ga 

 

Lisaks ülalkirjeldatud spetsiifilistele translatsiooni supressorvalkudele kasutab C. 

elegans translatsiooni mahasurumiseks ka antisense RNA-d. Need on RNA ahelad, mille 

nukleotiidne järjestus on komplementaarne mõnede mRNA-de järjestusega ning mis 

seetõttu võivad viimastega seonduda ning nende translatsiooni takistada. 

 Ümarussi vastse varajaste arengujärkude jaoks on vajalik 

transkriptsioonifaktorina toimiv valk LIN-14. Hilisemates arengujärkudes seda valku 

enam ei ole, ehkki vastavat mRNA-d esineb rakkudes kogu arengu jooksul. C. elegans on 

võimeline LIN-14 sünteesi blokeerima teise geeni, lin-4 aktiveerimise kaudu. Kui see 

geen on muteeritud, siis ei lõpe LIN-14 valgu süntees ning ussi areng ei lähe kaugemale 

esimestest arengujärkudest. 

 Geen lin-4 ei kodeeri aga valku, vaid kahte erinevat RNA-d , mille pikkus on 25 

ja 65 nukleotiidi. Need järjestused on komplementaarsed lin-14 mRNA 3‟-

mittetransleeritavas alas esinevate homoloogsete kordusjärjestustega. Taoliste lin-4 

transkriptide seondumine lin-14 mRNA-le takistab selle mRNA translatsiooni 

ribosoomide poolt (joonis 55). 

 Samasugust regulatsiooni antisense RNA-dega on näidatud ka teistes 

organismides. Kana embrüos reguleeritakse sel viisil näiteks fibroblastide kasvufaktori 

FGF2 sünteesi. Kana embrüo mõnedes osades (näiteks mesonefroses, millest kujuneb 

seemnejuha) on olemas FGF2 mRNA ilma antisense RNA-ta, teistes osades aga (näiteks 

jäseme diferentseerumata mesodermis) on olemas nii FGF2 mRNA kui ka temale 

komplementaarsed RNA ahelad. Seetõttu vastavat valku jäseme diferentseerumata 

mesodermis ei toodeta.  

  



115 

 

Joonis 55. 

lin-14 mRNA translatsiooni regulatsioon lin-4 mRNA poolt. Geen lin-4 produktiks ei ole valk, vaid 

lühikesed RNA molekulid. Need on komplementaarsed lin-14 mRNA 3‟ UTR piirkonna nukleotiidse 

järjestusega ning seonduvad sellele, mistõttu ribosoomid ei saa lin-14 mRNA-sid valgusünteesiks kasutada.  

 

 

On ka teada, et kaheahelaline RNA (dsRNA) on substraadiks rakus leiduvatele 

dsRNA-spetsiifilistele ribonukleaasidele, mis selle lagundab. Seega ei ole antisense 

RNA-de rolliks mitte ainult translatsiooni blokeerimine, vaid ka mRNA-de 

degradeerimine. 
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GEENIDE EKSPRESSIOONI POSTTRANS- 

LATSIOONILINE KONTROLL 
 

Kui rakus on vastavalt mRNA-s sisalduvale informatsioonile sünteesitud valmis 

polüpeptiid, siis ei pruugi see veel olla raku poolt teostatava geeni ekspressiooni kontrolli 

lõpp. Paljud polüpeptiidid vajavad aktiveerumiseks translatsioonijärgseid 

modifikatsioone (näiteks mõne inhibitoorse järjestuse eemaldamist või väikese molekuli 

lisamist). Mitmed valgud aga inaktiveeruvad kohe pärast sünteesi  - kas valgu enda 

degradeerumise või mõne inhibeeriva ligandi seondumise tõttu. Paljud valgud tuleb 

suunata õigetesse raku osadesse, et nad seal oma funktsiooni saaksid täita. On ka terve 

rida valke, mis vajavad aktiivsuse tekkeks seondumist teiste valkudega (või 

polüpeptiididega). 

Kõik need mehhanismid annavad rakule võimaluse mõjutada geenide 

ekspressiooni ja aktiivsust ka pärast valgusünteesi – posttranslatsiooniliselt. 

 

Valkude posttranslatsiooniline aktiveerimine 

 

 

Mitmed ribosoomide poolt sünteesitud valgud on inaktiivsed seni, kuni 

polüpeptiidahelast ei ole proteaaside poolt eemaldatud kindlad aminohapped. Eriti 

levinud on see peptiidsete hormoonide seas. Näiteks aktiivne insuliin moodustub pikast 

eellasvalgust (preproinsuliin) sel teel, et etapiviisiliselt lõigatakse ära mitmed 

aminohappelised järjestused ning järele jäävad kaks omavahel disulfiidsidemega seotud 

polüpeptiidi (nn. A- ja B- ahel). Ainult taoline proteolüüsi lõpp-produkt on hormonaalselt 

aktiivne. 

 Põhimõtteliselt samamoodi sünteesitakse imetajate eelasvalk pro-ACTH-

endorfiin, millest proteolüüsi teel tekib kolm peptiidi: adrenokortikotroopne hormoon 
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(ACTH), -lipotropiin ( -LPH) ja -endorfiin. Igaühel neist on erinev hormonaalne 

funktsioon. ACTH edasine saatus sõltub tema tootmise kohast. Hüpofüüsi eessagaras teda 

sekreteeritakse ning ta stimuleerib steroidide tootmist adrenaalkorteksis. Hüpofüüsi 

vaheosas aga lõhustatakse teda proteolüütiliselt edasi ning tulemusena tekib -

melanotsüüte stimuleeriv hormoon -MSH (e. intermediin). Seega, eellaspeptiidi 

proteolüütiline degradatsioon võib olla ka rakuspetsiifiline.  

Hiirtel on isoleeritud kaks spetsiifilist proteaasi, mida nimetatakse 

konvertaasideks: mPC1 ja mPC2 (hiire prohormooni konvertaasid), mis lõikavad 209 

aminohappe pikkuse eellaspolüpeptiidi POMC 38-aminohappe  pikkuseks ACTH-ks, 13 

aminohappe pikkuseks -MSH-ks ja 70 aminohappe pikkuseks -lipotrofiiniks ( -LPH). 

 Spetsiifiline eellasmolekulide proteolüüs on väga oluline ka angiogeneesi e. 

veresoonte arengu kontrollil ning samuti närvirakkudest signaale märklaudadeni kandvate 

neurotransmitterite tekkel. Kõik need protsessid on samuti seotud konvertaaside 

aktiivsusega. 

 Mõnedel valkudel ei ole translatsiooni järgselt vaja mitte proteolüütilist 

aktiveerimist, vaid mõne väikese molekuli(ligandi) lisamist. See toimub kas kovalentse 

või mittekovalentse seondumisena. Siia kuulub näiteks histoonide atsetüleerimine, mis on 

seotud transkriptsiooni aktiveerumisega kromatiini vastavates piirkondades. Histoonide 

aminoterminaalsetes otstes on hulgaliselt lüsiinijääke, mille atsetüleerimise tulemusena 

väheneb nende summaarne positiivne laeng ning afiinsus DNA suhtes. Selle tulemusena 

pääseb transkriptsioonikompleks DNA molekulile ligi. Just seetõttu on paljud kirjeldatud 

histoonide atsetülaasid ja deatsetülaasid ka transkriptsiooni regulaatorid. Näiteks histooni 

atsetülaas TAF130/250 on transkriptsioonifaktori TFIID kompleksi osa. TFIID on aga 

põhiline komponent RNA polümeraas II poolt transkribeeritavate eukarüootsete 

promootorite aktiveerimisel ja transkriptsiooni initsiatsioonil. Ka histoonide atsetülaas 

p300/CBP avastati algselt kui transkriptsiooni koaktivaator, mis komplekseerub mitmete 

enhanseritele seonduvate valkudega. 

 Valgu aktiivsuse tekkeks võib olla vajalik ka glükosüleerimine. Näiteks on 

kahetiivaliselt Phormia terranovae isoleeritud antibakteriaalse toimega polüpeptiid 

dipteritsiin. See 82 aminohappe pikkune polüpeptiid omab aga antibakteriaalset toimet 
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vaid siis, kui kaks tema treoniini on seotud trisahhariidiga glükoos-galaktoos-N-

atsetüülgalaktoosamiin. 

 Eukarüootses rakus on aga vaieldamatult peamiseks valkude aktiivsuse kontrolli 

strateegiaks nende pöörduv fosforüleerimine. Kuna iga fosaatrühm sisaldab kahte 

negatiivset laengut, siis nende lisamine valgule võimaldab näiteks omakorda positiivsete 

laengute piirkonnaga seondudes tekitada valgus struktuurseid muutusi. (joonis 56). Väike 

polüpeptiidahela sisene muutus omakorda võib tekitada konformatsioonilisi muutusi 

teistes valgu piirkondades ning seetõttu kontrollida kaugemal asuvat ligandiga 

seondumise ala. 

 Arvatakse, et enam kui kümnendik eukarüootse raku keskmiselt 10 000-st eri liiki 

valgust on fosforüleeritud olekus. Fosfaatrühmad kantakse tavaliselt ATP molekulilt üle 

spetsiaalsete ensüümide, kinaaside poolt. Fosfaadi eemaldamise eest hoolitsevad teised 

ensüümid, proteiinfosfataasid. Eukarüootsed rakud sisaldavad väga erinevaid kinaase ja 

proteiinfosfataase, mis omavad suurt tähtsust rakusiseste signaalide vahendamisel (vt 

edaspidi ptk. “Rakutsükli kontroll”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 56. 

Fosfaatrühma mõju valgumolekuli struktuurile. Negatiivse laenguga fosfaatrühm on siintootud 

näites (cAMP-sõltuv proteiinkinaas) seotud kovalentselt treoniiniga. Röntenstruktuuranalüüsi 

andmeil ümbritsevad fosfaatrühma mitmed positiivselt laetud aminohappejäägid sama valgu 

teistest osadest. Fosfaatrühma eemaldamisega (defosforüleerimisega) muutub ka valgu 

konformatsioon. 
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 Valkude aktiveerimisel on eriline roll ka nn. molekulaarsetel tšaperonidel. Inglise 

keeles tähendab see sõna „saatjadaami‟, molekulaarbioloogias tähistab see aga valke, mis 

aitavad teiste valkude polüpeptiidahela kokku pakkida sellisel viisil, et tekiks aktiivse 

konformatsiooniga valk. Eukarüootsetes rakkudes on olemas nn. temperatuurišoki 

valkude perekonnad hsp60 ja hsp70. Oma nimetuse on nad saanud sellest, et neid 

hakatakse raku poolt märgatavalt rohkem tootma siis, kui rakk satub ebanormaalselt 

kõrge temperatuuri juurde (näiteks 42ºC juurde tavalise 37ºC asemel). hsp valgud 

töötavad koos nendega assotsieerunud valkudega ning aitavad valke õigesti kokku 

pakkida. Nad seonduvad lõplikult kokku pakkimata valkude hüdrofoobsete aladega ning 

kasutavad valkude sidumiseks ja vabastamiseks ATP energiat. Arvatakse, et hsp70 

perekonna valgud tegutsevad valgu elu varajastel järkudel, seondudes juba umbes 7-

aminohappelise alaga polüpeptiidis, mis ei ole veel ribosoomist vabanenud. hsp60- 

taolised valgud aga taastavad juba valmis valkude konfomatsiooni, juhul kui see on 

mingil põhjusel rikutud.  

 

 

Valkude diferentsiaalne inaktiveerimine 

 

Mõnel juhul on mingi valgu olemasolu rakule teatud ajahetkel kahjulik. Näiteks 

valgud, mis on seotud rakkude jagunemisega, tuleb teatud ajal lagundada, et raku 

jagunemine toimuks kooskõlas DNA sünteesiga. Taoliste valkude hulka kuuluvad näiteks 

tsükliinid, mis lagundatakse teatud rakutsükli etapis (vt. edaspidi).  Ehkki valkude 

lagundamisradasid on ka endoplasmaatilises retiikulumis ja lüsosoomides, on 

regulatoorsete protsesside jaoks tähtsaim siiski tsütoplasmas toimiv ubikvitiiniga seotud 

degradatsioonirada. 

 Enamik tsütoplasmas degradeeritavaid valke transporditakse proteasoomi, mis on 

ise suur valkkompleks. Iga rakk sisaldab hulgaliselt proteasoome. Proteasoomid tunnevad 

ära ja seovad endaga selliseid valke, mis on degradatsiooniks spetsiifiliselt “ära 

märgitud” ubikvitiini kovalentse sidumisega.  Ubikvitiin on 76-st aminohappest koosnev 

väike valk, mis seondub teiste valkude lüsiini -aminorühmaga oma C-terminaalse 

karboksüülrühma kaudu, tekitades seega isopeptiidsideme. Ubikvitiini karboksüterminuse 
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aktiveerumine ning ülekanne substraadile koosneb erinevate ensümaatiliste reaktsioonide 

kaskaadist (joonis 57). Ubikvitiini aktiveeriv ensüüm E1 kasutab ATP hüdrolüüsil 

tekkivat energiat ning seob enda tsüsteiini tioolestersideme kaudu ubikvitiini C-

terminaalse glütsiiniga. Seejärel transporditakse ubikvitiin konjugeeriva ensüümi E2 

juurde, mis omakorda moodustab isopeptiidsideme ubikvitiini lüsiini ja substraatvalgu 

vahel. Efektiivseks seondumiseks peab substraatvalk olema seotud ensüümiga E3. 

Ensüümid E2 ja E3 eksisteerivad rakus mitmete erinevate vormidena ning just neist 

sõltub, milliste kriteeriumite järgi valitakse ubikvitinüleerimiseks substraatvalgud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 57. 

 Ubikvitiini tsükkel koosneb kolmest etapist. 

1) E1 on seotud ubikvitiiniga. 

2) E3 seondub substraatvalguga. 

3) E2 transpordib ubikvitiini E1-lt substraatvalgule.  

Edasised tsüklid tekitavad polüubikvitiini.  
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 Üksiku ubikvitiinpeptiidi lisamine valgule ei suuna teda veel degradatsiooni. 

Edasise ubikvitinüleerimise jooksul moodutatakse polüubikvitiin-ahelad, kus iga 

järgmine ubikvitiin lisatakse eelmise 46.-le lüsiinijäägile. Polüubikvitiin on 

äratundmissignaaliks proteasoomile, mis seob “märgistatud” valgu ning lagundab selle. 

Ubikvitiin ise aga vabaneb ning võib taas seonduda uute valkudega. 

 Proteasoom võib eksisteerida kahes vormis. Umbes 700 kDa suurune 20S 

kompleks on proteaas. Täiendavate valkude lisandumisega muutub see kompleks aga 

suuremaks 26S vormiks. Just need täiendavad valgud annavad proteasoomile 

spetsiifilisuse ning vastutavad hiljem peptiidsidemete lõhkumise eest. 

 Ubikvitiiniga seotud degradatsioonirada kasutatakse denatureerunud, valesti 

pakitud või oksüdeerunud aminohappeid sisaldavate valkude likvideerimiseks rakus. 

Samuti on ta vajalik immuunsüsteemi rakkudes antigeenide lõhkumiseks, tekitades 

väiksemad peptiidid, mida raku pinnal eksponeeritakse immuunvastuse 

provotseerimiseks. Rakutsükli erinevates faasides degradeeritakse ubikvitiin-sõltuva 

mehhanismiga ka tsükliinid ja DNA replikatsiooni kontrollivad valgud. 

 

 

Valgu eluiga rakus saab reguleerida ensüümidega, mis  
modifitseerivad tema N-terminaalset otsa 

 

 Esimene aminoterminuses asuv aminohape mõjutab oluliselt valgu eluiga. On 

olemas nn. N-terminuse  seadus, mille järgi just otsmine aminohape on oluline valgu 

eluea määraja ning see kehtib erinevates variantides kõikjal bakteritest imetajateni. 

Näiteks pärmi valkude N-terminaalses otsas on aminohapped Met, Ser, Thr, Ala, Val, 

Cys, Gly ja Pro valgu eluiga pikendavad. Ülejäänud 12 aminohapet aga põhjustavad 

valgu kiirema proteolüütilise degradatsiooni. N-terminaalsest aminohappest sõltuv 

degradatsioonirada funktsioneerib nii tuumas kui tsütoplasmas. 

 Ei ole päris selge, kuidas destabiliseerivad aminohapped valkude 

aminoterminusse satuvad. Kõikide eukarüootsete valkude sünteesi initsiaator- tRNA on 

metionüül-tRNA ning seetõttu on kõigi valkude esimene aminohape algselt Met 

(stabiliseeriv aminohape). Pärast valgu valmimist see metioniin tihti eemaldatakse 
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spetsiaalse ensüümi  aminopeptidaasi poolt. Aminopeptidaas aga eemaldab tavaliselt 

metioniini ainult sellisest peptiidist, kus ka järgmine aminohape on stabiliseerivat tüüpi 

ning seetõttu ei seleta see mehhanism destabiliseerivate N-terminaalsete aminohapete 

teket.  

 Mõned nn. destabiliseerivatest aminohapetest, näiteks Asp ja Glu, ei ole otseselt 

degradatsiooniensüümide äratundmiskohaks, vaid tegutsevad kaudsemalt. Nimelt liidab 

ensüüm arginüül-tRNA proteiintransferaas nende aminohapete külge arginiini, mis on 

otseselt äratuntav degradatsiooniensüümide poolt. Seega, Arg on primaaarne 

destabiliseeriv aminohape, Asp ja Glu aga sekundaarsed. Eukarüootides on olemas ka 

tertsiaarsed destabiliseerivad aminohapped Asn ja Gln, mis spetsiifilise amidaasi poolt 

konverteeritakse sekundaarseteks destabiliseerivateks aminohapeteks Asp ja Glu. 

 

Valkude kompartmentalisatsioon 

 

 

Eukarüootse raku ülesehitus on väga kompleksselt organiseeritud. Tema 

erinevates osades paiknevad valgud täidavad erinevaid funktsioone. Eespool nägime, et 

Drosophila ootsüüdis esinev valkude asetuse asümmeetria on hädavajalik tulevase 

organismi erinevate kehaosade väljaarenemiseks. Väga paljude valkude puhul on tähtis, 

et ta oleks aktiivne just kindlas raku piirkonnas e. kompartmendis. Selliseks 

kompartmendiks on näiteks rakutuum transkriptsiooniliselt aktiivsetele valkudele, 

tsütoplasma valgusünteesis osalevatele valkudele ja mitokonder energiarikaste ühendite 

sünteesiga seotud valkudele. 

 Valkude kompartmentalisatsiooni all mõistetaksegi valkude asukoha jaotust raku 

piires ning rakkude suunatud liikumist erinevatesse kompartmentidesse. Kõik valgud 

sünteesitakse tsütoplasmas kas vabadel ribosoomidel või endoplasmaatilise retiikulumiga 

(ER) seotud ribosoomidel ning nende asukoha tagamiseks tuleb nad enamasti 

spetsiifiliste mehhanismide abil sinna suunata. 

 Valkude suunamine põhineb peamiselt nende aminohappelise järjestuse mõnel 

motiivil – nn. signaaljärjestusel. Signaaljärjestus on minimaalne õigesse kompartmenti 

suunamiseks vajatav aminohappeline järjestus - selle puudumisel jääb valk 
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tsütoplasmasse. Signaaljärjestusi võib olla kahte tüüpi: lihtne ühekordne signaalpeptiid ja 

mitmest osast koosnev signaalala, mis tekib tertsiaarstruktuuri tasemel erinevatest 

aminohappelise järjestuse piirkondadest. 

 Vabadelt ribosoomidelt toodetud valgud liiguvad sobivasse raku piirkonda ainult 

valgus sisalduva signaaljärjestuse põhjal – toimub posttranslatsiooniline translokatsioon. 

Vabadel ribosoomidel sünteesitakse mitokondrisse, plastiididesse, tuuma ja 

peroksüsoomidesse suunatavad valgud, samuti tsütoplasmasse jäävad lahustuvad valgud. 

Endoplasmaatilisel retiikulumil sünteesitavad valgud aga viiakse juba sünteesi ajal ER 

valendikku  - toimub kotranslatsiooniline translokatsioon. ER-ga seotud ribosoomidel 

sünteesitakse membraanidesse, lüsosoomidesse, Golgi kompleksi viidavad ning ER-i 

jäävad valgud, samuti raku poolt sekreteeritavad valgud. 

 Joonis 58 kujutab tsütoplasmas sünteesitud valkude erinevate transporditeede 

skeemi. 

Joonis 58. 

Valkude rakusiseste põhiliste 

liikumisteede kaart. Valgus võivad 

ühest raku ruumist 

(kompartmendist) teise liikuda kas 

tuuma pooride kaudu (punane 

nool), transmembraanse (sinised 

nooled) või vesikulaarse transpordi 

(rohelised nooled) kaudu. 

Signaalid, mis suunavad valgud 

erinevatesse kohtadesse rakus, 

sisalduvad nende aminohappelises 

järjestuses. Transport algab valgu 

sünteesiga ribosoomis ning lõpeb 

valgumolekuli jõudmisega 

sihtkohta. Igas vahepealses kohas 

(ristkülikud) otsustatakse, kas valk 

jääb sinna pidama või liigub edasi. 

Signaalijärjestus võib olla vajalik 

kas valgu jäämiseks teatud 

kompartmenti või sellest 

väljumiseks, kusjuures üks neist 

alternatiivsetest võimalustest on 

vaikiv tee (mis ei vaja 

signaaljärjestust).  
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Valgud, mis esmaselt suunatakse  
endoplasmaatilisse retiikulumi 

 

 

 Endoplasmaatilisse retiikulumi suunatavad valgud sisaldavad N-terminaalset 15-

30 aminohappe pikkust signaaljärjestust. ER-i suunamise konkreetne järjestus on 

erinevatel valkudel varieeeruv, sisaldades põhiosas 8-12 hüdrofoobsest aminohappest 

koosnevat ala, mis moodustab -heeliksi. Et valgu aminoterminaalne ots sünteesitakse 

ribosoomide poolt valmis esimesena (süntees liigub suunas NC), siis saab juba 

valgusünteesi ajal signaaljärjestusega seonduda tsütoplasmas asuv SRP kompleks 

(signaali äratundmise kompleks) (joonis 59). Imetaja SRP kompleks koosneb ühest RNA 

molekulist (7S RNA) ja kuuest polüpeptiidist molekulmassidega 9 – 72 kDa. 

  SRP kompleksi seondumine signaaljärjestuse ja ribosoomiga põhjustab 

valgusünteesi (elongatsiooni) seiskumise. Seejärel seondub SRP kompleks 

endoplasmaatilise retiikulumi membraanis paikneva SRP-retseptoriga, mis on imetajatel 

kahest subühikust koosnev valk (SR  ja SR ). Selle seondumise tulemusena jääb ER-i 

mebraaniga seotuks ka ribosoom, mis vastavat valku sünteesib. Kui see ribosoom on 

antud valgu sünteesi lõpetanud, vabaneb ta ER membraanilt ja laguneb subühikuteks, mis 

on võimelised seonduma uue mRNA-ga. Kui järgmine mRNA juhtub kodeerima mõnda 

tsütoplasmaatilist valku, siis see ribosoom ei seondu ER-i membraaniga ning jääb nn. 

"vabaks" ribosoomiks.  

Pärast SRP kompleksi ja SRP-retseptori ühinemist seonduvad ribosoomiga juba 

teised valgud – ER membraanis asuvad translokonivalgud. Translokonivalgud 

moodustavad poori läbi ER-i membraani ning katalüüsivad sünteesitava peptiidiotsa 

“torkamist” läbi poori. Selle käigus vabaneb ribosoom SRP kompleksi küljest ning valgu 

süntees võib jätkuda – nüüd juba suunates valmiva ahela läbi poori ER-i valendikku. 

Pärast signaaljärjestuse jõudmist valendikku lõigatakse see valmiva valgu küljest 

proteolüütilise ensüümi, signaali peptidaasi abil lahti. 
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Joonis 59.  

SRP kompleksist sõltuv valkude suunamine. SRP kompleks seondub ribosoomis valmiva polüpeptiidi 

aminoterminaalse signaalpeptiidiga ning valgusünteesi elongatsioon peatub. Seejärel seondub 

signaalpeptiidia seotud SRP kompleks ER-i membraanis asuva SRP retseptoriga. Tulemusena moodustub 

ribosoomi ja translokoni kompleks ning valusünteesi elongatsioon võib jätkuda. Edasi eralduvad üksteisest 

SRP kompleks ja SRP-retseptor ning võivad osaleda järgmise valgu suunamise tsüklis. 

Ribosoomtranslokoni kompleksis on signaalijärjestus algselt isoleeritud nii tsütoplasmast kui ER-i 

luumenist. Valmiva peptiidi kasvades avaneb aga translokoni poor ning valmiv valk saab liikuda teisele 

poole membraani. Enamasti eemaldatakse seejärel signaaljärjestus ER-i luumenis vastava peptidasi poolt 

ning lahustuvad valgud vabanevad. Kui aga valmivatel valkudel on olemas transmembraansed järjestused, 

siis need tuntakse translokoni poori poolt ära ning vastav valk jääbki membraaniga seotuks.  
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Kogu protsess vajab energiat. Selleks kasutatakse GTP hüdrolüüsi, nii nagu 

valgusünteesi energeetiliseks kindlustamisekski. GTPaasset aktiivsust omavad nii SRP 

kompleksi 54 kDa valk kui ka mõlemad SRP-retseptori subühikud SR  ja SR . 

 Translokoni põhiliseks komponendiks on heterotrimeerne kompleks, mis 

moodustab kanali läbi ER membraani. Lisaks sellele osalevad translokatsioonil veel 

mõned valgud, näiteks eukarüootidel valk TRAM (translotseeritava ahelaga assotsieeruv 

membraanivalk). Valendikku jõudnud valk seotakse kohe hsp70 perekonna tšaperonide 

poolt, mis osalevad polüpeptiidahelate õigel kokkupakkimisel. Kui mingil põhjusel siiski 

ei õnnestu valku õigesti kokku pakkida, siis suunatakse ta samade translokonide poolt 

tagasi raku tsütoplasmasse, kus ta lagundatakse ubikvitiiniga seotud  rajas. 

 Endoplasmaatilise retiikulumi funktsiooniks on seega valkude struktuuri ja 

kokkupakkimise kontroll, samuti toimuvad siin mõned valkude modifikatsioonid (näiteks 

N-seoseliste oligosahhariidide kovalentne sidumine e. glükosüleerimine, samuti 

disulfiidsildade moodustumine valgu erinevate subühikute vahel). ER-ist suunatakse 

valgud edasi Golgi kompleksi. 

 

Valkude vesikulaarne transport 

 

 Endoplasmaatilisel retiikulumil sünteesitud valkude viimiseks ER-i valendikust 

Golgi kompleksi kasutatakse vesikulaarset transporti. Kui ER-i valendikus või 

membraanis oleval valgul ei ole tema edasise lokalisatsiooni jaoks  mingeid 

signaaljärjestusi, siis suunatakse ta vastavalt kas rakust välja (sekretsioon) või raku 

pinnale. See nn. “vaikimisi” (default, igasuguste korralduste puudumisel) tee. Kui valgul  

on aga edasist suunda määravaid järjestusi, siis viiakse ta edasi vastavalt sellele 

signaalile. 

 Mõlemal juhul algab transport ER-ist edasi sellega, et valgud koonduvad 

vesiikulitesse, kus neid nimetatakse kargodeks ehk transporditavateks molekulideks. 

Vastavalt sisalduvale kargole kaetakse vesiikulid erinevat tüüpi kattevalkudega (klatriinid 

ja COP-valgud). Kattevalgu tüüp sõltub transpordi sihtkohast ja suunast. Seejärel 
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“punguvad” vesiikulid ER-ist välja ning liiguvad märklaud-membraanide poole, mille 

vesiikul ära tunneb ning millega ta ühineb, vabastades oma kargo (joonis 60). 

 Vesiikulite kattevalkude kõrval mängivad transpordis rolli ka membraansed 

SNARE valgud, mille erinevad vormid  asuvad ER-ist väljapunguvas vesiikulis ja  

märklaud-membraanis. Erinevad SNARE valgud moodustavad komplekse ning aitavad 

sellega õigel vesiikulil seonduda just õige märklaud-membraaniga.  

Golgi kompleks jagunebki cis-Golgi‟ks, mis võtab vastu ER-ist saabuva materjali 

ning trans-Golgi‟ks, mis materjali sorteerib ning saadab selle edasi õigesse asukohta. 

Seega ongi Golgi kompleksi funktsiooniks valkude sorteerimine ja õigesse kohta 

suunamine, vajadusel ka mõningane modifitseerimine (näiteks glükosüleerimine). 

 

 

 

Joonis 60. 

Golgi kompleks jaguneb cis-Golgi‟ks, mis võtab vastu ER-ist saabuva materjali ning trans-Golgi‟ks, mis 

materjali sorteerib ning saadab selle edasi õigesse asukohta.  
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Valkude sekretsioon ja suunamine raku välismembraani 

 

 

 Kui membraansetel valkudel puuduvad edasise suunamise signaalid, siis viiakse 

nad trans-Golgi‟st edasi raku välismembraani. Lahustuvad valgud aga liiguvad ilma 

lisasignaalideta trans-Golgi kaudu rakust välja – nad sekreteeritakse. Viimast nimetatakse 

ka konstitutiivseks sekretoorseks transpordirajaks, eristamaks seda reguleeritud 

sekretoorsest transpordist, kus sekreteeritavaid ensüüme või muid aineid (hormoonid, 

neurotransmitterid) hoitakse vesiikuleis ning sekreteeritakse ainult pärast teatud kindlat 

väliskeskkonnast saabunud signaali.   

 Rakkude poolt sekreteeritavad valgud sünteesitakse ER-seoselistel ribosoomidel 

sageli inaktiivsete eellasvalkudena. Nende proteolüütiline aktivatsioon algab juba trans-

Golgi‟s ning jätkub sekretsioonivesiikulites. 

 

 

Valkude suunamine lüsosoomidesse 

 

 Lüsosoomidesse suunatakse hüdrolüütilisi ensüüme (happelisi hüdrolaase) ning 

valke, mis on vajalikud lüsosoomide membraanide koosseisus. 

 Valgud, mis on määratud suunduma lüsosoomidesse, glükosüleeritakse ER-i 

valendikus  oligosahhariidi (Glc)3(Man)9(GlcNAc)2 lisamisega, nagu ka sekreteeritavad 

või mebraansed valgud. cis-Golgi's aga fosforüleeritakse üks või mitu mannoosijääki, 

mille tulemusena tekib valgu küljes mannoos-6-fosfaat. Vastav ensüüm, N-

atsetüülglükoosamiinfosfaadi transferaas, suudab eristada lüsosoomi suunatavad valgud 

sekreteeritavatest tänu mõnele kindlale aminohappele esimeste koosseisus.  

Just mannoos-6-fosofaat on keemiline signaal, mis määrab ära valgu suundumise 

lüsosoomidesse. Mannoos-6-fosfaat tuntakse ära vastava retseptori – MPR – poolt, 

misjärel valgud viiakse trans-Golgi‟st vesiikulite abil endosoomi. Seal dissotsieerub 

transporditav valk ning ta liigub lüsosoomi, retseptor aga viiakse tagasi trans-Golgi‟sse. 
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 N-atsetüülglükoosamiinfosfaadi transferaasi puudus põhjustab raske päriliku 

haiguse, nn. I-raku haiguse, mille puhul patsiendi fibroblastide ja makrofaagide 

lüsosoomid ei sisalda degradatsiooniensüüme. Seetõttu on patsientide rakkudes näha 

suuri intratsellulaarseid vesiikuleid, mis on täidetud lagundamata jäänud glükolipiidide ja 

ekstratsellulaarste ainetega. Ehkki nende patsientide rakud toodavad vajalikke ensüüme, 

suunatakse need lüsosoomide asemel sekretsiooni (mis on nn. "vaikiv tee" mannoos-6-

fosfaadi "märgi" puudumisel).  

Lüsosoomi membraanivalkudele on iseloomulik karboksüterminaalne lüsosoomi 

suunav motiiv (näiteks valgu lamp-1 puhul Gly-Tyr-X-X-Ile, kus X on mistahes 

aminohape). See aminohappeline järjestus on leitud katsetest, kus teatud ala eemaldamine 

takistab valgu suundumist lüsosoomi. 

 Lüsosoomides toimub makromolekulide ja raku organellide lagundamine. Ka 

lagundamisele suunamiseks on olemas spetsiaalne aminohappeline järjestus Lys-Phe-

Glu-Arg-Gln. Arvatavasti seonduvad taolise järjestusmotiiviga valgud degradatsiooniks 

suunatavatele organellidele ning liiguvad koos viimastega lüsosoomi. 

 

Valgud, mille lõplik asukoht on endoplasmaatilises  
retiikulumis 

 

  

 Mõnel valgul on spetsiaalne aminohappeline järjestus, mis määrab nende asukoha 

endoplasmaatilisse retiikulumi membraani või valendikku. Vastav signaal aga tuntakse 

ära Golgi kompleksis. Seetõttu need valgud satuvad vesikulaartranspordi teel küll cis-

Golgi'sse, ent  sealt saadetakse nad tänu vastava signaaljärjestuse olemasolule vesiikulite 

abil tagasi ER-i. 

 Selliseid järjestusi on kolme tüüpi: karboksüterminaalsed dilüsiini ja His/Lys-

Asp-Glu-Leu järjestused ning aminoterminaalne diarginiini järjestus. 

 Tabelis IV on toodud kokkuvõte endoplasmaatilise retiikulumi ja vesikulaarse 

transpordiga seotud valkude signaaljärjestustest. 
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Tabel IV  

Endoplasmaatilise retiikulumi ja vesikulaarse transpordiga seotud signaaljärjestused 

Signaal   Asukoht valgus ja membraanis Valgu suunamine 

 

Lys-Asp-Glu-Leu C-terminus, valendikus  Tagasisaatmine Golgi  

kompleksist ER-i  

 

Lys-Lys-X-X  C-terminus, tsütoplasma  Membraanivalkude taga-                                                                                                                      

sisaatmine Golgi kompleksist ER-i 

 

X-X-Arg-Arg  N-terminus, tsütoplasma  Membraaanivalkude   

       tagasisaatmine Golgi   

       kompleksist ER-i 

 

Propeptiid  N-terminus, valendikus  Transport Golgi kompleksist  

       endosoomidesse või    

       lüsosoomidesse 

 

Mannoos-6-fosfaat Asn-seotud sahhariidid,   “ 

valendikus 

 

Türosiinirikas dileutsiin   Tsütoplasmas    “ 

 

Tyr-Gln-Arg-Leu  Tsütoplasmas   transport raku pinnalt  

Golgi kompleksi 

Asn-Pro-X-Tyr  Tsütoplasmas   Transport raku pinnalt  

endosoomidesse 

 

Glükosüülfosfatidüül-   C-terminus, tsütoplasmas  Transport Golgi kompleksist  

inositool       polariseeritud raku   

       apikaalsele pinnale 

 

 

Valkude suunamine rakutuuma 

 

 Valkude import tuuma ja eksport tuumast toimub läbi spetsiaalsete "väravate", nn. 

tuuma poori komplekside. Tuuma poori kompleks on ainulaadne moodustis rakus, mis 

koosneb oktagonaalselt organiseerunud valkudest. Tuuma pooride koosseisus arvatakse 

olevat 60-100 erinevat valku ning valgumolekulide koguarv ühes kompleksis ulatub 

1000-ni. Ettekujutuse nende suurusest annab fakt, et nende molekulmass on 125 MDa, 

seega 30 korda suurem ribosoomide omast. 

 Valkude transport tuuma erineb oluliselt transpordist teistesse raku 

kompartmentidesse (ER-i, mitokondritesse ja plastiididesse) selle poolest, et siin ei toimu 

transpordi ajal muutusi transporditava valgu konformatsioonis (kokku- ja lahtipakkimisi). 
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Oluline erinevus on ka see, et vastavat signaaljärjestust ei lõigata ära pärast valgu 

jõudmist tuuma.  Viimane on tähtis seetõttu, et tuumalokalisatsiooni signaali (NLS) on 

valkudel vaja kasutada korduvalt: iga mitoosifaasi alguses tuumaümbris laguneb ning 

mitoosi lõpuks tekib ta tütartuumade ümber uuesti. Seejärel on pärast mitoosi vaja tuuma 

valgud taas tütarrakkude tsütoplasmast "kokku korjata". 

 Tuuma suunatavad valgud sünteesitakse vabadel ribosoomidel ning nad alluvad 

posttranslatsioonilisele translokatsioonile. NLS leiti algselt viiruse SV40 T-antigeenist 

kui seitsmest aminohappest koosnev järjestus Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val, mille 

kovalentne ühendamine tsütoplasma valkudega sundis ka neid tuuma sisenema. Kui aga 

üks lüsiinidest asendati treoniiniga, siis ei olnud ka T-antigeen enam võimeline 

rakutuuma sisenema (joonis 61). 

 Edaspidi on leitud NLS järjestusi väga paljudes rakutuuma valkudes. Järjestus on 

üsna varieeruv, ent iseloomulikuks on aluseliste aminohapete esinemine. NLS võib 

koosneda ühest osast (näiteks SV 40 T- antigeeni oma) või ka kahest osast (näiteks 

kannuskonna nukleoplasmiini NLS koosneb järjestustest Lys-Arg ja Lys-Lys-Lys-Lys, 

mis omavahel on eraldatud 10 aminohappega, mille konkreetne koostis ei ole tuuma 

sisenemise seisukohalt oluline. 

 Valkude transpordil tuuma osaleb valk importiin e. karüoferiin. Importiin koosneb 

kahest subühikust. Neist üks (importiin α) seondub transporditava valgu NLS 

järjestusega, teine aga (importiin β) seondub tuumapoorikompleksiga ning aitab valgul 

poori läbida. Enamasti on import tuuma aktiivne protsess, mis vajab GTP energiat. 

Väikesed valgud (üldiselt alla 60 kDa, ent see sõltub ka valgu kujust ja laengutest) võivad 

liikuda läbi tuuma poori ka vaba difusiooni teel. 

 Ülalkirjeldatud üldine skeem sisaldab aga, nagu ikka, ka erandjuhtumeid. On 

kirjeldatud valke, millel on küll olemas NLS taolised aluseliste aminohapete piirkonnad, 

ent nad ei liigu siiski rakutuuma. Samuti on ka võimalus, et mõned valgud, mis ise NLS 

järjestust ei sisalda, satuvad siiski tuuma, kasutades selleks seondumist NLS-i omavate 

valkudega. 
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Joonis 61. 

Valkude tuumalokalisatsiooni signaali (NLS) funtksioon. Immunofluorestsentsmeetodil tehtud mikrofotod 

näitavad viiruse SV40 valgu T asukohta rakus sõltuvalt sellest, kas tema NLS järjestus on normaalne või 

muteeritud. Normaalne NLS põhjustab valgu liikumise rakutuuma, kus ta värvub vastavalt märgistatud 

antikehadega (A). NLS muteerimine aga põhjustab valgu jäämise tsütoplasmasse (B). 

 

Lisaks impordile tuuma toimub ka valkude (ja paljude teiste makromolekulide) 

eksport tuumast. Levinuimaks näiteks on ribosoomide teke. Ribosoomid pannakse kokku  

tuumas asuvas tuumakeses. Tuumake koosneb mitmetest kromatiini lingudest, mis on 

pärit erinevatelt kromosoomidelt, kus asuvad rRNA-sid määravad geenid ning millelt 

RNA polümeraas I sünteesib aktiivselt ribosomaalset RNA-d. Nagu kirjeldatud eespool, 

sünteesitakse enamus rRNA-d suure 45S eellasmolekulina (inimese rakkudes), millega 

kohe seonduvad tsütoplasmast imporditud ribosomaalsed valgud. Samal ajal hakatakse ka 

45S RNA-d RNaaside abil lõikama, mille tulemusena  tekivad ribosoomi suurema 

subühiku 28S ja 5,8S rRNA-d (5S rRNA sünteesitakse eraldi transkriptina) ning 

väiksema subühiku 18S rRNA. Ribosoomi subühikud viiakse tsütoplasmasse, kus nad 

saavad initsieerida valkude sünteesi. Ekspordiks tuumast tsütoplasmasse on 

ribosoomivalkudes spetsiaalne signaaljärjestus – NES (tuuma ekspordisignaal), mis 

mõnel puhul võib ka NLS järjestusega kattuda. 
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Valkude suunamine mitokondritesse ja plastiididesse 

 

 Mitokondrid ja kloroplastid on kahe mebraaniga kaetud rakusisesed organellid, 

milles sünteesitakse ATP. Mitokondrites kasutatakse selleks energiat, mis vabaneb 

elektrontranspordil ja oksüdatiivsel fosforüleeerimisel, kloroplastides aga 

fotosünteetilisel fosforüleerimisel vabanevat energiat. 

 Ehkki mõlemad organellid sisaldavad oma DNA-d, ribosoome ja teisi 

valgusünteesiks vajalikke valke, on siiski enamus nende valkudest toodetud raku 

tsütoplasmas ning neisse organellidesse imporditud. 

 Tänu kahele membraanile on mitokondrites ja kloroplastides tegelikult mitu 

erinevat kompartmenti, kuhu valkude suunamiseks kasutatakse erinevaid mehhanisme. 

Mitokondrites on neid neli: sisemine maatriks, sisemembraan, membraanidevaheline 

ruum ja välismembraan (joonis 62). Kloroplastides on lisaks eelnevaile veel 

tülakoidruum, mis on ümbritsetud tülakoidmembraaniga.  

 Igas kompartmendis on erinev valkude komplekt, mis täidab erinevat ülesannet. 

On selge, et mitokondrite ja kloroplastide kasvamine on väga keeruline 

koordinatsiooniülesanne rakule, mis peab kindlustama tsütoplasmas sünteesitud valkude 

jõudmise õigesse kohta õigel ajal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 62. 

Mitokondrite ja kloroplastide erinevad ruumid (subkompartmendid). Tegelikkuses on kloroplastid 

mitrokondritest tunduvalt suuremad.  
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 Organellide eneste poolt kodeeritud vähesed valgud asuvad põhiliselt 

mitokondrites sisemembraanil ja kloroplastide tülakoidmembraanil. Need valgud on 

subühikuteks suurematele kompleksidele, mille teised osad sünteesitakse raku 

tsütoplasmas ja imporditakse sealt organellidesse. On selge, et taoliste hübriidsete 

multikomponentsete valkude süntees nõuab väga täpset koordinatsiooni tsütoplasmas 

asuvate valgusünteesi regulaatorite ja organellides asuvate partnerite vahel. 

 Valkude transport mitokodritesse ja kloroplastidesse on üsna sarnane, mistõttu 

edaspidi käsitleme põhiliselt mitokondriaalset transporti. Olulise erinevusena nende kahe 

vahel tuleb siiski mainida, et valkude transportimisel mitokondritesse kasutatakse lisaks 

ATP hüdrolüüsil vabanevale energiale ka elektrokeemilise gradiendi energiat, 

kloroplastides aga ainult ATP hüdrolüüsi. 

 Mitokondri maatriksisse liikumise signaaliks on valkude N-terminaalne 15-30 

aminohappe pikkune signaaljärjestus, mis koosneb paljudest aluselistest ja 

hüdroksüleeritud aminohapetest. Membraanides võtab signaaljärjestus heeliksi kuju, 

omades ühel küljel positiivseid laenguid, teine külg aga on hüdrofoobne. Taolist signaali 

sisaldavad valgud viiakse enamasti otse maatriksisse, kus signaaljärjestus proteaasi poolt 

eemaldatakse. 

 Kuidas saab üks tsütoplasmas valminud valk liikuda läbi kahe membraani ja 

nendevahelise ruumi? Tõenäoliselt toimub see kohtades, kus mitokondri välis- ja 

sisemembraan on teineteisega vahetus kontaktis. Membraanides on aga olemas poore 

moodustavad multimeersed valgukompleksid TOM (eellasvalgu välismembraanis asuv 

translokaas) ja TIM (eellasvalgu sisemembraanis asuv translokaas).  

 Transport läbi mitokondri membraani sisaldab rea valgu tertsiaarstruktuuri 

muutusi – molekuli lahti- ja kokkupakkimisi. Ribosoomidelt vabanev valk on 

kokkupakitud. Et ta saaks läbida membraani, tuleb ta lahti pakkida, pärast mitokondrisse 

jõudmist aga uuesti kokku pakkida. Valgu lahtipakkimine mitokondri pinnal algab ilmselt 

hetkest, kui signaaljärjestus tuntakse ära membraanil asuva retseptori poolt. Pärast valgu 

jõudmist mitokondri maatriksisse hoolitsevad tema järjekordse kokkupakkimise eest 

maatriksis asuvad hsp60 ja hsp70 perekonna tšaperonid. On oluline märkida, et kuna 

tsütoplasmas ja mitokondris on erinevad ioonsed tingimused ja erinevad tšaperonid, siis 

võib valgu lõplik konformatsioon olla mitokondris teistsugune kui tal oli tsütoplasmas 
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ribosoomilt vabanedes. Teiste sõnadega, tsütoplasmas sünteesitav mitokondri valk võib 

oma aktiivse konformatsiooni omandada alles pärast jõudmist mitokondrisse.  

 Kui valk suunatakse mõnda membraanidest või ka membraanidevahelisse ruumi, 

siis on tal lisaks eelmisele veel mingeid signaaljärjestusi. Taolise valgu näiteks on 

tsütokroom c1. See valk seotakse sisemise membraaniga nii, et ta on eksponeeritud 

membraanidevahelise ruumi poole. Selle valgu signaaljärjestus koosneb 61-st 

aminohappest, mis on jaotatav eri osadeks vastavalt erinevatele funktsioonidele (joonis 

63). Esimesed N-terminaalsed 32 aminohapet vastutavad mitokondrisse suunamise eest 

ning kui mingil valgul on ainult see signaaljärjestus, siis suunatakse ta mitokondri 

maatriksisse. Tsütokroomi c1 signaaljärjestuse järgmised 19 aminohapet aga määravad 

ära valgu suundumise sisemembraani või membraanidevahelisse ruumi. See ala sisaldab 

laenguta aminohapete jada, mis on piisavalt pikk, et ulatuda läbi membraani lipiidide 

kaksikkihi ning ta on mõneti sarnane sellele signaaljärjestusele, mis määrab ära valkude 

asetumise endoplasmaatilise retiikulumi membraanidesse. 

 Ainuke sündmus, mis on vajalik valgu asetsemiseks membraani, on esimese, 

maatriksisse suunava järjestuse proteolüütiline eemaldamine. Seega peab valgu N-

terminaalne ots jõudma mitokondri maatrikisisse isegi siis, kui ülejäänud valk sinna ei 

jõua: signaali eemaldavad ensüümid asuvad just maatriksis. Taolise lõikamise järel 

muutuvad nüüd N-terminaalseks need 19 aminohapet, mis määravad valgu asumise 

membraanides või membraanidevahelises ruumis. Pärast asukoha saavutamist lõigatakse 

proteolüütiliselt omakorda ära ka see signaaljärjestus.  

Joonis 63. 
Pärmi tsütokroomi c1 

liiderjärjestus sisaldab 

aminoterminaalsest 

piirkonda, mis suunab 

valgu mitokondrisse 

ning sellele järgnevat 

piirkonda, mis suunab 

(lõigatud) valgu edasi 

sisemembraani. 

Liiderjärjestus 

eemaldatakse kahe 

järjestikuse proteaasse 

lõikamisega.  
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Valkude splaising 

 

Vahetult pärast geneetilise koodi avastamist usuti, et geneetiline informatsioon 

kandub muutumatult DNA-lt RNA-le ning sealt edasi valgule. Alles hiljem selgus, et see 

ei ole täpne. Geneetilise informatsiooni  ülekandel võidakse seda muuta mitmes erinevas 

etapis. Nagu nägime eespool, võib RNA splaising muuta nii nukleotiidide arvu RNA-s 

kui ka järjestuse lugemisraami. Ka ribosoomid ise võivad valgusünteesi ajal muuta RNA 

lugemisraami või jätta mõned nukleotiidjärjestused aminohapete järjestuseks “tõlkimata”. 

 Siinkohal käsitleme aga posttranslatsioonilisi muutusi, mis muudavad juba 

valminud valgu omadusi, lõigates katki ja taasühendades moodustunud peptiidsidemeid 

ning ümber korraldades erinevate peptiidjärjestuste paiknemist valguahelas või mõnda 

järjestust  hoopiski eemaldades. Sarnasuse tõttu analoogiliste protsessidega RNA 

posttranskriptsioonilisel ümberkorraldamisel nimetatakse nähtust valkude splaisinguks. 

 Pärmi Saccharomyces cerevisiae vakuolaarse H+- ATPaasi iseloomustamisel leiti, 

et selle 69 kDa katalüütilist subühikut kodeerib pärmi geen TFP1. Geeni järjestuse 

määramisel aga selgus, et seal esinev avatud lugemisraam (aminohappeid kodeerivate 

nukleotiiditriplettide rida, mis ei ole katkestatud valgusünteesi terminatsioonikoodoni 

poolt) on tunduvalt pikem, kui oleks vaja 69 kDa peptiidi kodeerimiseks. TFP1 avatud 

lugemisraam kodeerib valku, mis koosneks 1071-st aminohappest ja omaks molekulmassi 

119 kDa. 

 Tegemist ei olnud aga juba tuntud mRNA splaisingumehhanismiga, sest geen 

TFP1 andis vaid üheainsa mRNA (3,7 kB pikk), milles olid olemas kõik geeni 

järjestused. Pealegi olid pärmitüved, millel oli muteeritud mõni RNA splaisinguks oluline 

geen, võimelised 69 kDa valku korralikult sünteesima. 

 Selgus, et pärmirakkudes toimub primaarse translatsiooniprodukti 

translatsioonijärgne ümberkorraldamine – splaising (joonis 64). 1071 aminohappe 

pikkune eellasvalk lõigatakse kolmeks osaks. N- ja C-terminaalsed osad ühendatakse taas 

ning neist tekibki 69 kDa suurune H+- ATPaasi katalüütiline subühik. Kahte ühendatavat 

osa nimetatakse - jällegi analoogia tõttu eksonitega - eksteiinideks. Vahepealne 50 kDa 

pikkune polüpeptiid , nn. inteiin aga on eriliste omadustega. See on DNA-ga seonduv 
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väga spetsiifiline endonukleaas, mis osaleb intronite sisenemisel geenidesse, kus neid 

eelnevalt esinenud. 

 Valkude splaising on levinud laiemaltki. Ka Candida tropicalis sisaldab 

vakuolaarset H+- ATPaasi, mille katalüütiline subühik on sarane pärmi omaga ning ka 

selles organismis toimub samasugune valgu splaising. 

 Mycobacterium tuberculosis’e valgu  RecA geen on kaks korda pikem kui oleks 

vajalik selle valgu kodeerimiseks. Ka siin on tegu samasuguse valgu splaisinguga nagu 

pärmi geeni TFP1 puhul: toodetakse 85 kDa eellasvalk, mis lõigatakse kolmeks osaks. 

Otsmised fragmendid annavad 38 kDa RecA valgu ning vahepealne osa annab 47 kDa 

valgu. 

 Praeguseks on teada üle 50 inteiini paarikümnest erinevast liigist – nii 

eukarüootide, prokarüootide kui arhebakterite hulgast. Splaisingureaktsiooniks vajalik 

informatsioon asub inteiinis endas. Kõigil teadaolevatel inteiinidel on C-terminaalses 

osas motiiv X-X-Val-His-Asn-Z, kus X on mittepolaarne aminohape ja Z on Cys või Thr. 

Splaisinguks ei ole vaja mingeid teisi organismi valke: kogu splaisinguks vajalik 

informatsioon ja aktiivsus sisaldub inteiinis.  

Joonis 64. 

1071 aminohappe pikkuse eellasvalgu Tfp1p splasinu skeem. Ühenduskohtade aminuhappelised järjestused 

on näidtatud ühetäheliste koodidega. Kaks punast noolt kujutavad lõikamiskohti splasingu ajal.  

 



138 

 

 Arvatakse, et inteiini kaks aktiivsust – splaisingu võime ja DNA endonukleaasne 

aktiivsus – on evolutsiooni vältel tekkinud teineteisest eraldi. Inteiinide tekke 

hüpoteesidest on rohkem toetust leidnud arvamus, mille kohaselt endonukleaasi geen 

sisenes primitiivsesse splaisinguelementi. Omandatud endonukleaasne aktiivsus aga andis 

inteiinidele võime levida paljudesse geenidesse ja organismidesse. Inteiini puhul on 

tegemist teatud mõttes minimaalse parasiidiga, mis ei kodeeri isegi tervet valku, vaid 

jätab valgusünteesi initsiatsiooni ja terminatsiooni “peremehe” hooleks. 

Kompenseerimaks taolist äärmuslikku geneetilist “kokkuhoidu” on inteiinil aga 

katalüütiline potentsiaal, mis võimaldab inteiini eraldumise “peremehe” valgust, nii et 

“peremees” säilib ka juhul, kui inteiin on sattunud mõnda eluliselt vajalikku geeni. 
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RAKUTSÜKKEL JA RAKKUDE KASV  

NING VASTAVAD  

KONTROLLMEHHANISMID 
 

Rakutsükkel koosneb erinevatest faasidest 

 

Hulkrakse organismi eksisteerimise oluliseks  tingimuseks on tema rakkude kasvu 

ja diferentseerimise reguleerimine. Kontrollimatu kasvu tulemuseks on kasvajate teke. 

 Raku eluperioodi ühest jagunemisest teiseni nimetatakse rakutsükliks. 

Koekultuuris kasvavate rakkude (just sealt tuleb meie põhiline teadmine rakkude kasvu ja 

jagunemise kohta) rakutsükkel kestab 10 kuni 48 tundi, sõltudes nii kasvutingimustest kui 

ka konkreetsest rakust.  

 Rakutsükkel koosneb üldjuhul mitmest üksteisest eristatavast etapist (joonis 65). 

Raku tegelik jagunemine, mis on ka mikroskoobis nähtav, on mitoos e. M faas. Kahe M 

faasi vahele jääb interfaas. 

 Selleks et jaguneda, peab eukarüootne keharakk oma massi kahekordistama ning 

seejärel jagama oma komponendid võrdselt kahe uue tütarraku vahel. Massi 

suurendamine on pidev protsess, mis tuleneb konkreetse raku fenotüüpi määravate 

geenide transkriptsioonist ja translatsioonist. DNA hulga kahekordistamine aga toimub, 

erinevalt rakkude massi suurendamisest, ainult kindlal ajaperioodil S faasis 

(sünteesifaas). Sellest tulenevalt on interfaas jagatav kolmeks konkreetseks 

ajavahemikuks. Mitoosist suunduvad rakud G1 faasi (tuleneb inglisekeelsest sõnast „gap‟ 

– vahe), mille jooksul sünteesitakse RNA-d ja valke, ent mitte DNA-d. DNA sünteesi 

initsiatsiooniga algab S faas, mis kestab kuni kogu raku DNA on kahekordistunud ning 

diploidsest 2n DNA hulgast on saanud 4n hulk. S-faasile järgneb G2 faas, mille vältel iga 

kromosoom koosneb kahest õdekromatiidist ning see faas lõpeb mitoosi algusega. 
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Joonis 65. 

Rakutsükli etapid. Piiriks kahe rakutsükli vahel on 

mitoos (M). Mitooside vahel asub rakk interfaasis, 

mis koosneb omakorda faasidest G1, S ja G2. 

Rakud võivad tsüklist ka väljuda (G0) ning sinna 

tagasi pöörduda.  
  

 

 

 

 

 

 

 

Valgusmikroskoobis on interfaasi jooksul näha väga vähe muutusi. Raku RNA ja 

valgu sisaldus suureneb pidevalt ning rakk ka kasvab pidevalt. Kuna DNA hulk suureneb 

hüppeliselt vaid S faasi ajal, siis suureneb ka rakutuum just eelkõige sellel ajal. Kromatiin 

on põhiliselt dekondenseerunud ja sellega toimuvaid muutusi ei ole näha. 

 Mitoosi ajal aga kromosoomid kondenseeruvad ning muutuvad nähtavaks. Pärast 

tuumaümbrise lagunemist moodustab rakk mitoosikäävi, mille abil toimub 

kromosoomide täpne jagamine tütarrakkude vahel. On oluline märkida, et täiesti täpne 

jagamine puudutab ainult kromosoome, ülejäänud raku sisu jaguneb proportsionaalselt 

tsütoplasma sisaldusega tütarrakkudes. Mitoos on lühim etapp rakutsüklis, mis kestab alla 

ühe tunni. Sel ajal seiskuvad praktiliselt kõik raku sünteesimehhanismid. 

 Rakutsükli läbimine on rangelt kontrollitud. Rakutsüklis on olemas kaks 

kontrollpunkti, millest edasi kulgeb rakutsükkel ainult sel juhul, kui eelmine faas on 

täielikult lõpetatud. Otsus kromosoomide replikatsiooni suunduda tehakse loomarakkudes 

G1 faasis nn. R-punktis (restriktsioonipunkt). Analoogiline kontrollpunkt pärmirakkudes 

on START-punkt. Ka loomarakkude G2 faasi lõpuosas on olemas kontrollpunkt, kus 

tehakse otsus mitoosi suundumise või mittesuundumise kohta. Kui rakk on juba 

kontrollpunkti läbinud, siis ta tsükkel läheb tingimata edasi vähemalt kuni järgmise 

kontrollpunktini. 
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 Mõned organismi rakud ei jagune üldse. Sel puhul on rakk faasis, mis on küll 

sarnane G1 faasile, ent erinevalt G1 faasi rakust ei ole ta võimeline sisenema S faasi. 

Seda nimetatakse G0 faasiks. Mõningaid rakke on siiski võimalik stimuleerida G0 faasist 

lahkuma ning uuesti rakutsüklisse sisenema. Sel juhul toimub sisenemine enne R-punkti. 

 Eukarüootset rakutsüklit käivitav “masinavärk” koosneb valkude kompleksidest, 

mida kindlas järjekorras aktiveeritakse. Need omakorda lülitavad sisse spetsiifiliste 

sündmuste alguse, nagu näiteks DNA replikatsiooni, tuumaümbrise lagunemise, käävi 

moodustumise või kromosoomide lahknemise. Taolised valgukompleksid on väga täpselt 

kontrollitud signaalide ülekanderadade ja tagasisidekontrolli kaudu, mis kindlustavad iga 

sündmuse korrektse ja õigeaegse toimumise.  

 Raku jagunemiseks tuleb kontrollitult ühendada kaks tsüklit: replikatsioonitsükkel 

ja massitsükkel. Replikatsioonitsükli jooksul peab iga DNA järjestus replitseeruma ühe ja 

ainult ühe korra. Olles alustanud DNA ahela replikatsiooni, peab rakk selle ka lõpetama 

ning ta ei tohi jaguneda enne, kui DNA ahelate replikatsioon on lõppenud. Raku mass 

peab enne tema jagunemist kahekordistuma, nii et oleks piisavalt materjali, mida jagada 

tütarrakkude vahel. Seega, rakk ei tohi alustada uut replikatsioonitsüklit enne, kui tema 

mass on saanud piisavalt suureks, et kindlustada raku jagunemine. 

 Rakutsükli regulatsiooni hämmastavaim omadus on see, et kõigis eukarüootsetes 

süsteemides kasutatakse põhimõtteliselt samasuguseid regulatsioonimehhanisme. Mõnel 

juhul on tegemist küll pealiskaudsel uurimisel väga erinevate süsteemidega: näiteks 

Xenopus‟e viljastatud munarakus toimuvad algsel arenguetapil väga kiired S faasi 

vaheldumised mitoosiga ning G1- ja G2 faase praktiliselt ei ole. Ometigi on ka siin 

mitoosi sisenemine kontrollitud samade mehhanismide poolt nagu normaalsetes 

keharakkudeski. 

 Nii näib ka üherakulise pärmi asümmeetriline pungumine erinev teistest 

eukarüootsetest rakkudest, ometigi on mehhanismid sarnased teistega. Homoloogilised 

geenid kontrollivad rakutsüklit nii erinevates organismides nagu pärm, putukas ja 

imetaja. 
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Tsükliinid ja tsükliinsõltuvad kinaasid  

on kesksed rakutsükli regulaatorid 

 

Rakutsükli aparaati ja rakuväliseid signaale ühendavad signaalide ülekanderajad. 

Mitogeensed  kasvufaktorid seonduvad raku pinnal oma spetsiifiliste retseptoritega ning 

initsieerivad sündmuste kaskaadi, milles on kesksel kohal erinevate kinaassete 

ensüümkomplekside ekspressioon ja aktiveerumine. Need spetsiifilised kompleksid 

koosnevad kahest subühikust: regulaatorsubühikust tsükliinist ja katalüütilisest 

subühikust, mida nimetatakse tsükliinsõltuvaks kinaasiks.   Tsükliini ja tsükliinsõltuva 

kinaasi kompleksid tekivad ja aktiveeruvad erinevatel rakutsükli ajajärkudel. Nende 

aktiivsust on vaja rakule S faasi ja mitoosi läbimiseks. 

Imetajate rakkudes on erinevaid tsükliinsõltuvaid kinaase (CDK). CDK-d on 

Ser/Thr-spetsiifilised kinaasid, s.t. nad fosforüleerivad teistes valkudes seriini- ja 

treoniinijääke.  Nad on omavahel üsna sarnase aminohappelise järjestusega ( 40-75% 

identsust) ning lähedase molekulmassiga (35-40 kDa) valgud.  Kõigil neil on olemas 

umbes 300 aminohappejäägi pikkune katalüütiline ala, mis on defosforüleerituna ja 

monomeersena inaktiivne. Selleks, et CDK aktiveeruks, peab ta seonduma partnervalk 

tsükliiniga. Viimane on nime saanud sellest, et tema hulk rakutsükli jooksul suureneb ja 

väheneb tsükliliselt (hiljem näeme siiski, et see ei kehti kõikide tsükliinide kohta). G1 

tsükliinide hulk on maksimaalne G1 faasi jooksul, seejärel nad lagundatakse. Teiste 

faaside jaoks on olemas teised tsükliinid.  

Erinevate CDK-de ja tsükliinide vahel on võimalikud vaid kindlad kompleksid. 

Tsükliini sidumiseks on kõikidel CDK-del olemas samasugune aminohappeline järjestus 

Pro-Ser-Thr-Ala-Ile-Arg-Glu (nn. PSTAIRE-motiiv). Pärast kompleksi moodustumist on 

CDK lõplikuks aktiveerumiseks vaja veel tema fosforüleerimist teise kinaasi, CAK 

(CDK-d aktiveeriv kinaas) poolt. Nagu allpool näha, võib CAK koosneda tegelikult ka 

ise mingist CDK-st ja seda reguleerivatest valkudest. On teada ka CDK inhibiitorvalgud 

(CDI), mille seondumine CDK-ga viimase aktiivsust pärsib.   

Valkudes CDK poolt fosoforüleeritavate  seriini- ja treoniinijääke 

konsensusjärjestus on  Ser/Thr-Pro-X-Lys/Arg (kus X on mistahes aminohape). 
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Seega on CDK kui väga oluline rakutsüklit kontrolliv valk ka ise kahekordse 

kontrolli all.  Tema aktiivsus sõltub ühest küljest aktiveerivate tsükliinide olemasolust 

rakus, mis omakorda on sõltuv tsükliinide perioodilisest sünteesist ja lagunemisest 

rakutsükli jooksul. Samuti sõltub CDK aktiivsus spetsiifilistest fosforüleerimistest ja 

defosforüleerimistest. CDK inaktiveerimine saavutatakse tsükliini degradatsiooniga, mis 

toimub ubikvitiiniga seotud  degradatsioonimehhansimiga. 

Erinevaid tsükliine tähistatakse vastavalt nende ekspressiooni ajale rakutsüklis 

erinevate tähtedega. Nii seondub imetajate CDK1 (sarnasuse tõttu pärmi vastava geeniga 

kutsutud ka CDC2) tsükliinidega A ja B. CDK2 seondub A-, E- ja D-tsükliinidega ning 

CDK4, CDK5, CDK6 assotsieeruvad D-tsükliinidega. CDK7 seondub aga tsükliin H-ga 

ning kompleks CDK7-tsükliin H ongi ülalmainitud inimese CAK (tsükliini aktiveeriv 

kinaas), mis võib fosforüleerida teisi tsükliinsõltuvaid kinaase. Erinevalt teistest 

kompleksidest aga CAK aktiivsus ei muutu rakutsükli jooksul ning teda esineb ka 

mittetsükliseeruvates rakkudes.  

Joonisel 66 on kujutatud hiire CDK1 (sünonüümid CDC2, 34 kDa valk, p34) 

aktiveerumine kompleksis tsükliiniga  B (45 kDa valk). Kuna see kompleks aktiveerub 

just M faasis, siis on teda nimetatud ka M faasi tekitavaks faktoriks (MPF) või M faasi 

kinaasiks. MPF süstimine Xenopus‟e ootsüüti põhjustab geriminaalvesiikuli 

(tuumaümbrise) lagunemise ja indutseerib ka rakuvabas süsteemis mitoosisündmusi: 

tuumaümbrise lagunemist, kromosoomide kondensatsiooni ja käävi moodustumist. 

MPF on seega kahest subühikust koosnev valk, mille kinaasne aktiivsus 

aktiveerub G2 faasi lõpus ning inaktiveerub mitoosi lõpuks. Aktivatsiooniks on vajalik 

CDK1 katalüütilise subühiku enda modifikatsioon. Enamuses rakkudes on CDK1 

subühiku hulk kogu rakutsükli vältel püsiv ning võrreldes tsükliinidega on teda palju. 

Tsükliinid on vajalikud kinaasse aktiivsuse tekkeks, ent nad ei ole selleks piisavad, sest 

nende hulk muutub rakus maksimaalseks juba enne tegelikku kinaasse aktiivsuse teket. 

Seega, CDK1(CDC2)-tsükliin B kompleks koguneb enne M-faasi, ent on inaktiivses 

vormis ning vajab lõplikuks aktiveerumiseks CDK1 modifikatsioone. Nagu näha joonisel 

66, on selleks vaja Thr-14 ja Tyr-15 (need asuvad CDK1 piirkonnas, kuhu seondub ATP) 

defosforüleerimist ning Thr-161 fosforüleerimist. Nimetatud sündmused saavad toimuda 

vaid kindlas järjekorras: tsükliin B seondub ainult sellise CDK1 vormiga, mille türosiin 
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on defosforüleeritud. Järgneb CDK1 konformatsiooni muutus, mis võimaldab Thr-14 ja 

Tyr-15 fosforüleerimise. Taolises inaktiivses olekus säilib MPF kuni fosfaatide 

eemaldamise ja aktiveerumiseni vahetult enne mitoosifaasi.  

Joonis 66. 

M faasi kinaasi aktiivsust reguleeritakse fosforüleerimise, defosforpleerimise ja valgu proteolüüsi 

kaudu. Kolm fosforüleeritavat aminohapet on Thr-14, Tyr-15 ja Thr-161, neist esimesed kaks 

asuvad ATP sidumise alas.  

 

MPF inaktivatsioon toimub tsükliinide lagundamise teel. Selleks on nende N-

terminaalses osas aminohappeline motiiv, mille tunneb ära ubikvitiiniga seotud valkude 

degradatsioonisüsteem ning tsükliinid lagundatakse proteasoomis. Tsükliini lagunemine 

on eelduseks M faasi lõpetamisele. 

On selgunud, et Xenopus‟e 34 kDa suuruse valgu p34(CDK1) geen on 

homoloogiline pärmides samasuguseid protsesse reguleerivatele geenidele. Pärmis 

Saccharomyces cerevisiae on selleks geen CDC28 ning pärmis Schisosaccharomyces 

pombe geen cdc2. Kõik need geenid kodeerivad 34 kDa valku, mis on homoloogilise 

aminohappelise järjestusega ning ka funktsionaalselt sarnased. Just selle homoloogia tõttu 

S.pombe geeniga cdc2 nimetatakse ka imetajate CDK1(MPF 34 kDA subühik) mõnikord 
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CDC2-ks. CDK valgud on, erinevalt tsükliinidest,  evolutsiooniliselt väga 

konserveerunud: pärmi ja inimese CDK1/cdc2 aminohappeline sarnasus on 63%. 

 

Pärmide rakutsükli kontroll 

 

Et enamik meie sellealaseid põhjalikke teadmisi on pärit pärmirakkude uuringuist, 

siis enne imetajarakkude rakutsükli kontrolli kirjeldamist vaatleme kahe mudelliigi, 

Saccharomyces cerevisiae ja Schisosaccharomyces pombe rakutsükli kontrolli. Nagu 

öeldud eespool, on põhilised kontrollimehhanismid eukarüootides sarnased. 

Imetajarakkudes on vaid rohkem erinevaid kinaase ja neid reguleerivaid tsükliine, mis on 

tõenäoliselt seotud vajadusega täpsemalt kooskõlastada  erinevate rakkude tsükleid 

hulkrakse organismi organogeneesis. 

Eukarüoodi rakutsükli uurimise algetappideks oli pärmirakk väga sobiv, sest tema 

genoom on palju lihtsam kui imetaja raku oma, sisaldades umbes sada korda vähem 

DNA-d. Samuti on pärmidele iseloomulik kiire kasv, mis sarnaneb pigem bakterite kui 

imetajarakkude omale. 

Saccharomyces cerevisiae on nn. punguv pärm, sest jaguneb ebasümmeetriliselt, 

Schisosaccharomyces pombe aga jaguneb kaheks võrdseks tütarrakuks. Mõlema pärmi 

elutsüklid on sarnased selle poolest, et nad võivad paljuneda nii haploidsete kui 

diploidsetena. Haploidse faasi olemasolu muudab eriti lihtsaks nende rakkude geneetilise 

analüüsi, sest puudub ju teine alleel ja seetõttu on võimalik eraldada mutante, mille 

fenotüüp oleks diploidses rakus retsessiivne ja ei paistaks välja.  

Haploidsel pärmirakul on kas a või α paardumistüüp (joonis 67). Erinevat tüüpi 

haploidsed rakud konjugeeruvad (paarduvad), moodustades diploidse raku. Diploidsetest 

rakkudest tekivad sporulatsioonis toimuva meioosi tõttu haploidsed rakud. Pärmi 

rakutsükli kriitiliseks momendiks on haploidsete rakkude G1 faas, mille alguses tehakse 

otsus, kas rakk jätkab haploidset jagunemistsüklit või paardub teisega. Otsus sõltub 

keskkonnatingimustest - näiteks toitainete olemasolust ja hulgast keskkonnas. Muidugi 

on tähtis ka teist tüüpi haploidse raku olemasolu: tegelikult sekreteerib üht tüüpi rakk 

paardumisfaktorit (polüpeptiidset hormooni), mis põhjustab teist tüüpi raku tsükli 

peatumise. Peatumine on aga võimalik ainult varajases G1 faasis. Rakud, mis on 
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hilisemas G1 faasis või mõnes teises faasis jätkavad ka paardumisfaktori olemasolul 

haploidset rakutsüklit. Just niiviisi defineeritigi algselt START punkt pärmi rakutsüklis, 

mis on analoogiline imetajate rakkude R-punktiga. Rakud, mis olid tsüklis enne START 

punkti, olid võimelised hormooni mõjul suunduma paardumisse. Rakud, mis olid juba 

läbinud START punkti ei suutnud seda teha ka sobivate keskkonnatingimuste korral. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 67. 

Haploidsed pärmirakud, mis on kas a või α tüüpi, võivad paljuneda mitootilise tsükli abil. Kaks eri 

paardumistüüpi pärmirakku võivad aga ka ühineda, moodustades a/α diploidi. Diploid omakorda 

annab sporulatsiooni käigus haploidsed spoore, mis on kas a või α tüüpi. 

 

 

S. cerevisiae puhul on punga olemasolu ja suurus heaks indikaatoriks selle kohta, millises 

rakutsükli faasis rakk on. S. pombe puhul on vaja selleks veidi keerulisemaid analüüse. 

 

cdc mutatsioonid 

 

 Et üles leida geenid, mis vastutavad rakutsükli kontrolli eest, on vajalik tekitada 

erinevate geenide mutatsioonid ning uurides, millises rakutsükli etapis raku areng peatub, 

on võimalik otsustada konkreetse geeni rolli kohta selles rakutsükli faasis. Probleem on 

aga selles, et rakk, mille rakutsükliks vajalik elutähtis geen on rikutud, ei kasva ega 

paljune. 
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 Lahendus leiti nn. tinglike mutatsioonide kasutamisega, mille mutantne fenotüüp 

ilmneb ainult teatud tingimustel. Näiteks on laialt kasutatavad temperatuuritundlikud (ts)- 

mutandid. Nende geene on muudetud nii, et nad kõrgemal temperatuuril (näiteks 39˚C) ei 

tööta (taolist temperatuuri nimetatakse restriktiivseks), madalamal temperatuuril aga 

(23˚C) käituvad nad normaalsete funktsionaalsete geenidena (permissiivne temperatuur). 

Seega saab näiteks ts- mutatsiooniga rakutsükli kontrollgeeni sisaldavad rakud 

permissiivsel temperatuuril üles kasvatada ning kõrgemale temperatuurile viies seiskuvad 

kõik rakud mingis kindlas tsükli faasis. Just selle faasi läbimise eest vastutabki järelikult 

ts-mutatsiooni sisaldav geen. 

 Nüüdseks on taolise lähenemisega isoleeritud mõlemast pärmiliigist kümneid raku 

jagunemise tsükli mutante, mida inglise keeles nimetatakse cell division cycle 

mutantideks, lühendatult cdc mutantideks. cdc mutatsioon tingib restriktiivsel 

temperatuuril rakutsükli blokeerumise või muul moel häirumise.  

 

Geen cdc2 on oluline S. pombe rakutsükli kontrolliks 

 

Erinevad cdc mutatsioonid blokeerivad pärmi S. pombe rakutsükli kas G2 ja M 

faaside piiril või G1 faasi esimeses osas START punktis. Neist mutatasioonidest on nime 

saanud ka geenid, mis S. pombe rakutsüklit kontrollivad (joonis 68). cdc2 on geen, mis 

kontrollib rakutsüklit mõlemas kontrollipunktis, sest mutatsioonid selles geenis 

blokeerivad rakutsüklit nii enne START punkti kui enne M faasi (sõltuvalt sellest, 

millises arengufaasis oli rakk sel hetkel, kui ta kõrgemale temperatuurile viidi). Nagu 

eelpool teada saime, on pärmi cdc2 hiire (ja teiste kõrgemate loomade) 34 kDa valgu 

CDK1 homoloog ning just seetõttu nimetatakse viimast tihti ka imetajate (või konna) 

CDC2-ks. Seetõttu on põhjust uskuda, et põhilised rakutsükli regulatsioonimehhanismid 

on sarnased kõigil eukarüootidel. 

 Rakutsükli erinevates faasides on valgul cdc2 erinevad partnerid. Mitoosis on 

tema partneriks geeni cdc13 produkt, mis on tsükliin. Seondumise tulemusena tekib M 

faasi kinaas, mis on sarnane loomarakkude CDK1(p34)-tsükliin B kompleksiga. Ka cdc2 

katalüütilise subühiku regulatsioon sellises dimeeris on kontrollitud fosforüleerimise 

poolt sarnaselt loomarakkudes toimuvale. Erinevus on selles, et pärmi valgus cdc2(34 
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kDa) puudub Thr-14, seega osalevad regulatsioonis ainult kaks aminohapet. Tyr-15 

fosforüleerimine  inhibeerib  cdc2  kinaasset  aktiivsust, Thr-161  fosforüleerimine aga on  

Joonis 68. 

Pärmi S. pombe rakutsükli toimumiseks on vaja mitmeid cdc geene, et läbida spetsiilifisi staadiume 

(üleminekud G2→M ja M→G1). Geenid, mis reageerivad rakkude suurusele (näiteks wee1) võivad aa 

rakutsüklit pidurdada. Faasi G1 alguses võivad rakud suunduda paardumisele.   

 

vajalik aktiivsuseks (joonis 69). Mitoosis on cdc2/cdc13 dimeer aktiivne, sest Tyr-15 on 

defosforüleeritud ja Thr-161 on fosforüleeritud. Mitoosi lõppedes kaob kompleksi 

kinaasne aktiivsus, sest cdc13 degradeeritakse. Cdc2 fosforüleerimist siin aga veel ei 

toimu. Uue cdc13 sünteesi järel seondub see küll cdc2-ga, ent dimeeri hoiab inaktiivsena 

veel üks pärmi valk, rum1 (joonis 70). Pärast START punkti inhibeeritakse cdc2/cdc13 
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aktiivsus Tyr-15 fosforüleerimisega. Selle inhibeeriva fosfaadi eemaldamine omakorda 

on tegur, mis lülitab sisse mitoosi.  

Joonis 69. 

Pärmi S. pombe rakutsükli faasi määravad erinevad cdc2 ja tsükliinide kompleksid. 
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Joonis 70. 

rum1 inaktiveerib M faasi kinaasi ning ei lase tal blokeerida S faasi algust. 

 

Cdc2 defosforüleerimiseks kompleksis cdc2/cdc13 on vajalik veel ühe geeni, 

cdc25 produkt (joonis 71).  Vastav valk cdc25, mille hulk suureneb mitoosi käigus, on 

türosiinfosfataas ning cdc2 aminohappejääk Tyr-15 on tema otsene substraat.  

Lisaks cdc13-le on valgul cdc2 aga ka teine partner, tsükliin cig2. cdc2/cig2 

kompleks eksisteerib G1 faasi jooksul (joonis 69) ning see muudetakse inaktiivsest 

aktiivseks Tyr-15 defosforüleerimisega punktis START. Cdc2/cig2 dimeeri saatus S faasi 

üleminekul G2-ks ei ole selge. 
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 Joonis 71. 

Pärmi S. pombe rakutsükli kontroll sisaldab järjestikuseid cdc2 fosforüleerimisi ja 

defosforüleerimisi. Kontrollpunktid mõjutavad rakutsüklit Tyr ja Thr jääkide erineva oleku kaudu. 

 

 

Rakutsükli faasid on defineeritavad erinevate  

kinaas-tsükliinkomplekside aktiivsuse järgi 

 

Erinevate dimeeride olemasolu rakutsükli erinevates faasides võimaldab tsükliine 

klassifitseerida vastavalt nende seondumisele kinaasse katalüütilise subühikuga 

erinevates rakutsükli faasides. Seega on võimalik rääkida G1 tsükliinidest ja mitootilistest 

(või ka G2) tsükliinidest. Tuleb märkida, et niiviisi defineeritud tsükliinidest mitte kõik ei 

allu tsüklilisele degradatsioonile.Täpsemalt öeldes on tsükliline lagunemine omane vaid 

loomarakkude mitootilistele tsükliinidele. 

Rakutsükli faas on defineeritav aktiivse cdc2-tsükliini dimeeri kaudu. Nii on G1 

ja S faasid pärmirakkudes defineeritavad aktiivse cdc2-G1 tsükliini dimeeri olemasolu 

kaudu, G2 ja mitoos aga defineeritavad aktiivse cdc2-mitootilise tsükliini dimeeri 

olemasoluga. Liikumine G1 faasist S faasi on kontrollitud cdc2-G1 tsükliini 

aktivatsiooniga. Üleminek G2 faasist mitoosi aga on kontrollitud cdc2-mitootilise 

tsükliini kompleksi aktiveerimisega. 
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 Esialgsed pärmi rakutsükli kontrolli mudelid sisaldasid eeldust, et rakus 

olemasolev tsükliin määrab ära tsükliinimolekuli dimeeris cdc2-tsükliin ning sellega on 

ka määratud rakutsükli faas. Asi on veidi keerulisem, sest nii G1- kui mitootilised 

tsükliinid võivad rakus olemas olla ka üheaegselt, ent nende aktiivsusi reguleeritakse 

erinevates rakutsükli faasides erinevatel viisidel. 

 

Geen wee1 kontrollib raku suurust 

 

Normaalseks arenguks peab rakutsükkel olema kuidagiviisi seotud raku 

suurusega. Viletsates kasvutingimustes, kui rakud kasvavad aeglasemalt, pikeneb ka 

rakutsükli G1 faas, sest START ei saabu enne kui rakkudel on teatud minimaalne suurus. 

Niiviisi kontrollitakse, et raku jagunemine ei algaks enne kui on sünteesitud vajalik 

materjal kahe tütarraku tekkimiseks. 

cdc mutatsioonid tekitavad tavaliselt mitoosi viivitumist ja põhjustavad 

hiigelsuurte rakkude tekke. Raku suurust kontrollivad geenid aga põhjustavad vastupidist: 

nende mutatsioonid viivad kiiremale suundumisele mitoosi ning seega üha väiksemate 

tütarrakkude tekkele. Just selle omaduse järgi identifitseeriti vastavad geenid, millest 

olulisim on ilmselt wee1 (šoti-inglise keeles tähendabki „wee‟ „väike‟). 

Geen wee1 kodeerib ebatavalist kinaasi, mis suudab fosforüleerida nii seriine, treoniine 

kui ka türosiine. Valk wee1 fosforüleerib cdc2 aminohappe Tyr-15, sellega muutub 

kompleks cdc2/cdc13 inaktiivseks ning mitoos ei saa toimuda (joonis 71). 

 Järelikult töötavad geenid cdc25 ja wee1 teineteisele vastassuunas. Wee1 kineerib 

Tyr-15 ja inhibeerib cdc2 funktsiooni. Fosfataas cdc25 defosforüleerib sellesama 

aminohappe ning aktiveerib cdc2. Seetõttu on loomulik, et need pärmi mutandid, mis 

ekspresseerivad liiga palju valku cdc25, näevad välja samamoodi kui need, kellel on 

wee1 valk puudu või mittefunktsioneeriv. 

 Seega on cdc2 aktiivsuse regulatsioon tähtis selleks, et määrata ära, millal rakk 

jagunema hakkab: valgu cdc2 inhibeeritavus wee1 poolt ja aktiveeritavus cdc25 poolt 

võimaldab pärmirakkudel reageerida paindlikult muutustele ümbritsevas keskkonnas. 

Cdc2 on selleks tsentraalseks regulaatoriks, millele koonduvad erinevad signaalid ning 

mille aktiivsusest sõltub raku edasine saatus. 
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S faasi alustamiseks on vajalikud nii G1/S faasi kinaasi  

aktivatsioon kui samaaegne M faasi kinaasi inaktivatsioon 

 

  Ainuüksi kompleksi cdc2/cig2 aktiveerumine ei ole piisav S faasi alustamiseks. 

cdc13 mutandid ei suuda muidugi eelpooltoodud põhjustel mitoosi minna. Samal ajal aga 

suudavad nad jätkata DNA replikatsiooni: seetõttu võib arvata, et aktiivne M faasi kinaas 

peab inhibeerima S faasi kinaasi. Just see kontrollimehhanism peab kindlustama S faasi 

ja mitoosi korrapärase vaheldumise. M faasi kinaasi aktivatsioon G2 jooksul takistab 

edasist DNA replikatsiooni ning M faasi kinaasi inaktivatsioon ei lase järgmisel mitoosil 

toimuda enne, kui järjekordne S faas on läbitud. 

 Kontrollimise eest vastutab siin eelkõige geen cdc18. START punkti läbimisel 

aktiveerub cdc18 transkriptsioon ning ilma valguta cdc18 S faas ei alga. Valgu 

üleekspressioon tekitab mitmeid DNA replikatsiooni tsükleid ning takistab mitoosi. 

cdc18 on M faasi kinaasi (cdc2/cdc13) poolt fosforüleeritav ning see protsess inaktiveerib 

valgu cdc18 (joonis 72). Järelikult peab cdc2/cdc13 olema inaktiivne selleks, et cdc18 

saaks olla aktiivne. 

 Nagu juba mainitud eelpool, mõjutab cdc2/cdc13 kompleksi aktiivsust valk rum1, 

mis kontrollib varajast S faasi. Kui rakkkudes ekspresseerida liiga palju valku rum1, siis 

toimub kontrollimatu DNA replikatsioon ja rakud ei suundu mitoosi. rum1 puudus, 

vastupidi, tingib rakkude liiga varajase mitoosi. Järelikult on rum1 M faasi kinaasi 

inhibiitor. Seda ekspresseeritakse G1 ja G2 vahel ning ta hoiab M faasi kinaasi 

inaktiivses olekus (nn. mitoosi takistav faktor). See on oluline just G1 faasi kestel, sest 

nagu nägime eespool, ei ole sellel ajal cdc2-ga veel seotud inhibeeriv fosfaat Tyr-15 

küljes. Samal ajal surub rum1 maha ka valgu cdc13 ekspressiooni, mis veelgi vähendab 

raku šanssi mitoosi suunduda.  
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Joonis 72. 

Cdc18 on vajalik S faasi alustamiseks ning ta osaleb S ja M faaside vaheldumise kontrollis. 

Aktiivne M faasi kinaas (cdc2/cdc13) inaktiveerib cdc18 tekitades teineteist välistava suhte 

mitoosi ja S faasi vahel.  

 

Siit tuleneb väga oluline seaduspärasus: rakutsüklit kontrollivad rajad on 

organiseeritud niiviisi, et erinevad sündmused saaksid toimuda õiges järjekorras. Ühe 

komponendi (cdc2) kaksikfunktsioon (mitootilise ja S-faasi regulaator), kus ühe 

funktsiooni aktiveerumine tähendab samaaegselt teise funktsiooni inaktiveerumist 

kindlustab selle, et erinevad sündmused ei saa samaaegselt toimuda ning vahelduvad 

korrapäraselt. Toodud näites nägime, et aktiivne M faasi kinaas tekitab mitoosi ning 

pärsib  S faasi. Seeõttu ei saa uus sündmus hakata toimuma enne, kui eelmise faasi eest 

vastutav kompleks on viidud uude olekusse, s.t. enne mitoosi algust on lõpetatud 

igasugune DNA süntees. 
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Saccharomyces cerevisiae START ja mitoos  

on kontrollitud geeni CDC28 poolt 

 

 Pagaripärmis S. cerevisiae ei lagune mitoosi ajal rakutuum ning kromosoomide 

lahknemine toimub intaktses tuumas. Rakus on eristatavad kolm üsna iseseisvat tsüklit 

(joonis 73). Kromosoomitsükkel sisaldab sündmusi, mis kahekordistavad kromosoomid 

ja eraldavad need omavahel. Kromosoomitsükkel koosneb initsiatsioonist, S faasi 

jätkumisest ja lõpust ning tuuma jagunemisest. Näiteks geeni cdc8 mutatsioon peatab 

kromosoomitsükli S faasis, ent ei mõjuta teisi tsükleid. Tsütoplasmatsükkel koosneb 

punga tekkest ja ühe osa tuuma liikumisest punga. Näiteks mutatsioon cdc24 peatab küll 

tsütoplasmatsükli, ent ei takista kromosoomide replikatsiooni. Tsentrosoomitsükkel 

sisaldab sündmusi, mis on vajalikud pärmi käävikeha (spindle pole body, SPB)  

kahekordistamiseks ja edasiseks lahknemiseks. SPB on tsentrosoomi analoog, mis 

organiseerib mikrotuubuleid nii, et nad viiksid läbi kromosoomide lahknemist tuuma 

sees. Selle tsükli blokeerimine, näiteks mutatsiooniga cdc31, ei takista ei S faasi ega 

punga moodustumist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 73. 

Pärmi S. cerevisiae rakutsükkel koosneb kolmest tsüklist, mis lahkevad pärast START punkti ning 

phenevad taas enne tsütokineesi. Varajases G1 faasis võivad rakud suunduda paadumisele.  
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 On selge, et rakutsükli täielikuks läbiviimiseks peavad kõik kolm tsüklit 

funktsioneerima, kuna tuuma jagunemiseks on vaja nii kromosoomi kui tsentrosoomi 

tsükleid ning tsütokinees vajab lisaks eelnevatele ka tsütoplasmatsüklit. 

 Nii nagu S. pombe puhul, tehakse otsus jagunemise alustamiseks enne START 

punkti. Paardumisfaktorid cdc36 ja cdc39 kallutavad raku paardumise rajale ja 

blokeerivad rakutsükli enne START punkti. 

 START punkti läbimise tsentraalne geen on CDC28 (S. pombe cdc2 analoog). 

Mutatsioonid selles geenis blokeerivad kõigi kolme tsükli toimumise. Kui rakkudel ei ole 

piisavalt toitaineid, siis blokeeruvad nad kõik enne START punkti – järelikult sõltub 

võime seda kontrollpunkti läbida keskkonnatingimustest. Peatunud rakkudel ei ole SPB 

kahekordistunud, punga ei ole moodustunud ja DNA replikatsiooni ei toimu -  seega on 

tegemist rakutsükli varajase G1 faasiga. 

 Geeni CDC28 produkti on vaja, sarnaselt S. pombe geenile cdc2, erinevate 

rakutsükli faaside läbimiseks: seda on vaja nii START punkti läbimiseks, S faasi 

toimumiseks kui ka enne mitoosi. Nii G1/M kui G1/S üleminekuks on taas vajalik sama 

katalüütiline kinaasi subühik CDC28, millel on erinevad tsükliinitaolised partnerid. 

Mitoosis vajatakse B tsükliine ja START läbimiseks G1 tsükliine.  

Erinevus pärmide S. pombe ja S. cerevisiae vahel on aga selles, et viimasel on 

rohkem tsükliinpartnereid. Kui S. pombe puhul oli mitoosi jaoks vajalik üks cdc2 partner, 

cdc13, siis S. cerevisiae puhul on neid mitu (joonis 74). Viimaseid tähistatakse 

CLB1...CLB4 ning need on B-tsükliinidele sarnased valgud, mis mitoosis seonduvad 

valguga CDC28. G1 tsükliine on samuti mitu ning neid tähistatakse CLN1...CLN3. CLN 

geenid on funktsionaalselt redundantsed, s.t. nad võivad üksteist asendada. Teiste 

sõnadega, rakutsükli blokeerimiseks on vaja kõigi kolme üheaegset muteerimist. Ka 

mitootiliste tsükliinide puhul on tegu osalise redundantsusega: CLB1 on asendatav 

CLB2-ga ja vastupidi. Samamoodi on funktsionaalselt asendatavad CLB3 ja CLB4. 

Taoline funktsionaalne redundantsus on oluline ja palju laiemalt levinud. Eespool 

mainitud S. pombe G2/M üleminekut inhibeerivat geeni wee1 suudab asendada ka sama 

organismi geen mik1 (joonis 71), s.t. tegemist on redundantsete kinaasidega. Samuti on 

S.pombe mitoosis iseloomustatud redundantsed fosfataasid. See tähendab ühest küljest, et 

tehniliselt on mutatsioonide ja vastavate geenide funktsioonide vastavusse seadmine 
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keerulisem kui algselt arvatud. Teisalt aga iseloomustab see ilmselt laiemat nähtust 

geenide funktsioneerimises ning lubab arvata, et paljud geenid on üksteist asendavad ning 

tegelikult ei ole geenide kaskaadid mitte üksteisele järgnevad jadad (nagu enamus 

rakkude biokeemilisi metabolismiradasid), vaid moodustavad pigem ajalis-ruumilise 

võrgustiku. 

Joonis 74. 

Pärmi S. cerevisiae rakutsüklit kontrollivad CDC28 sendumised redundantsete tsükliinidega nii START 

kontrollpunktis kui G2/M üleminekul.  
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Loomarakkude tsükkel on reguleeritud sarnaselt  

pärmirakkude tsükliga, ent hõlmab rohkem  

kontrollielemente 

 

 M faasi kinaasi struktuuride konserveeritus loomarakkudes ja pärmirakkudes ning 

samasuguste dimeeride osalus erinevate organismide rakutsükli regulatsioonil ei jäta 

kahtlust, et rakutsükli kontrolli põhilised mehhanismid on samasugused kõikides 

eukarüootides. Peamine erinevus on selles, et loomarakkudes on rohkem erinevaid 

kinaase. Selle asemel, et kasutada sama kinaasset subühikut START ja G2/M 

reguleerimiseks, on loomarakkudes erinevate faaside jaoks olemas eri katalüütilised 

subühikud ning oluliselt suurem hulk erinevaid tsükliine. 

Selguse mõttes tuleb mainida, et kinaasi ja kinaasse aktiivsusega katalüütilist 

subühikut tuleks käsitleda siin kontekstis sünonüümidena. On selge, et näiteks pärmi 

geeni cdc2 produkt – valk molekulmassiga 34 kDa – omab potentsiaalset kinaasset 

aktiivsust (s.t. on kinaas), ent see potentsiaal realiseerub ainult kompleksis tsükliiniga A 

või B ning taolises aktiivses kompleksis olles võib rääkida p34-st kui kinaasse kompleksi 

subühikust.  

  Niisamuti nagu erinevaid tsükliini perekondi saab klassifitseerida selle järgi, 

millises rakutsükli faasis nad seonduvad cdc2-ga, saab ka erinevaid katalüütilisi 

subühikuid klassifitseerida. Nagu eelpool mainitud, nimetatakse kõiki loomarakkude 

katalüütilisi kinaasi subühikuid tsükliinsõltuvateks kinaasideks (CDK).  Näiteks pärmi 

geeni cdc2 homolooge on kõrgemates eukarüootides umbes kümme.Ei ole aga päris 

selge, kui paljud neist geenidest osalevad rakutsükli regulatsioonil ja paljud kodeerivad 

teistsuguste funktsioonidega kinaase. 

 Loomarakkudes on võimalik kinaaside seondumine mitme erineva tsükliiniga, 

samuti võib üks tsükliin seonduda erinevate kinaasidega. Nii seondub imetajate CDK1 

(ehk CDC2) tsükliinidega A ja B. CDK2 seondub A-, E- ja D-tsükliinidega ning CDK4, 

CDK5, CDK6 assotsieeruvad D-tsükliinidega. CDK7 seondub aga tsükliiniga H ning 

kompleks CDK7-tsükliin H koos substraadispetsiifilisust määrava valguga p36MAT1 on 

CAK (tsükliini aktiveeriv kinaas), mis on võimeline fosforüleerima teisi CDK-sid. 
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Loomaraku mitoosi reguleerivad CDK1(CDC2)  

ja tsükliinid A ja B 

 

 Loomaraku mitoosi juhtivad mehhanismid on väga sarnased pärmirakus kohatule. 

Mitoosi sisenemise põhjustab aktiivse CDK1(CDC2)/tsükliin B kompleksi teke. Samuti 

on mitoosiks oluline kompleksi CDK1(CDC2)/tsükliin A olemasolu, mis aktiveerub G2 

üleminekul mitoosi profaasi. Metafaasi keskel tsükliin A degradeeritakse ning mitoosi 

lõpuni jääb aktiivseks vaid kompleks CDK1(CDC2)/tsükliin B. Tsükliin B 

degradeeritakse mitoosi metafaasi üleminekul anafaasiks. 

 Teatud perioodi järel hakatakse tütarrakkudes taas sünteesima tsükliine A ja B, 

mis seonduvad kinaasiga CDK1(CDC2), ent kompleks jääb esialgu inaktiivseks (joonis 

75). 

 

  

Erinevad CDK-tsükliin kompleksid juhivad loomaraku  

G1, S ja G2 faase 

 

Kui imetajarakk väljub püsiseisundist G0 ja suundub faasi G1, siis aktiveerub 

kõigepealt tsükliin D kompleks kinaasiga CDK4 (või mõnedes rakkudes CDK6) (joonis 

76). D-tsükliinid puuduvad mittetsükliseeruvates rakkudes ja nende ekspressioon on 

otseses sõltuvuses rakkude kasvufaktorite olemasolust. 

 D tüüpi tsükliinidest hiljem ilmub tsükliin E ning saavutab oma ekspressiooni 

maksimumi G1 faasi lõpus. Sellega assotsieerub kinaas CDK2 ning suunab raku S-faasi. 

Pärast seda degradeeritakse tsükliin E ning siit edasi jääb CDK2 seondunuks tsükliiniga 

A, mida hakatakse tootma G1 faasi keskpaigas. Nagu mainitud, on tsükliini A vaja ka 

mitoosi sisenemiseks: seal on ta kompleksis kinaasiga CDK1(CDC2). See on ka ainus 

teadaolev näide, kus sama tsükliini kasutatakse nii G1/S kui G2/M üleminekul. 
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Joonis 75. 

Loomarakkudes vajab rakutsükli kontroll M faasi kinaasi fosforüleerimisi ja defosforüleerimisi. Seda 

teevad ensüümid, mis on ise samuti taolisele kontrollile allutatud.  

 

 Lisaks CDK2-tsükliin E kompleksile osalevad S faasi käivitamises ka CDK3 ja 

CDK6. CDK2-tsükliin kompleks fosforüleerib mitmeid valke, mis osalevad DNA 

replikatsioonis. Näiteks on selle komplekis poolt modifitseeritavad replikatsiooni 

alguskohta äratundva kompleksi ORC komponendid (polümeraas α, RPA, PCNA, 

minikromosoomi säilimise valk MCM, cdc18/cdc6 ja selle homoloog inimeses p62 jt.), 

misjärel need muutuvad aktiivseks DNA sünteesi initsieerimisel. Oluline on aga märkida, 

et fosforüleeritud olekus ei ORC kompleksi osad suutelised omavahel seonduma. Sellega 

saavutatakse situatsioon, kus DNA replikatsioonis saavad osaleda ainult need ORC 

komponendid, mis olid ühinenud enne CDK2-tsükliin E aktiivsuse teket. Seetõttu on 

võimalik konkreetseid DNA osasid, millele ORC kompleks oli kinnitunud, replitseerida 

ainult ühe korra. Niiviisi kindlustatakse olukord, kus iga DNA lõik replitseerub ainult ühe 

korra rakutsükli jooksul. Kuna taoline “replikatsioon üks kord rakutsüklis” on eluliselt 

ülimalt tähtis muutumatu genoomi edasikandmiseks tütarrakkudele, siis on abiks ka 

täiendavaid kontrollimehhanisme – nii S kui M faasi tsükliinsõltuvad kinaasid takistavad 

omakorda replikatsioonikompleksi moodustamist. 

 Inimese ja  Xenopus‟e rakkudes on leitud valk p62, mis on sarnane pärmi S. 

pombe valguga cdc18 (vt. ka joonis 72). Tema ekspressioon inimese rakkudes tõuseb G1 
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faasi alguses ning valgus on kolm ala, mis on fosforüleeritavad CDK poolt. Samuti on 

kõigil eukarüootidel väga konserveerunud MCM (minikromosoomide säilimise) valgud. 

Kui neid fosforüleeritakse CDK1(CDC2)-tsükliin B poolt S faasi lõpus, siis väheneb 

tunduvalt nende võime siduda DNA-d ning selle tagajärjel lahkuvad DNA-lt ka teised 

replikatsioonikompleksi valgud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 76. 

Imetaja rakutsüklit reageerivad CDK-tsükliin kompleksid. 

A: Rakutsükli etappide läbimiseks on erinevatel ajahetkedel vajalikud erinevad aktiivsed komplesid. p, m, 

a ja t tähistavad vastavalt mitoosi pro-, meta-, ana- ja telofaase. 

B: Erinevate tsükliinide ja regulaatorvalgu p27
KIP1

 hulga muutumine rakutsükli eri faasides vastusena 

mitogeensele stimulatsioonile. Kogu stimulatsiooni vältel ekspresseeritakse tsükliini D (vahelduvad tema 

eri vormid D1-D3). Tsükliinid E, A ja B ekspresseeruvad perioodiliselt. Tsükliinid seonduvad CDK 

valkudega, mille ekspressioon rakutsükli jooksul on stabiilne, ning aktiveerivad neid.  Regulaatorvalgu 

p27
KIP1 

tase on G0 faasi rakkudes kõrge ning see langeb vastusena mitogeensele stimulatsioonile ning 

tõuseb taas pärast mitogeeni eemaldamist.  
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Valk pRb on põhiline kinaasi substraat G1 faasis 

 

 Olulist teavet loomaraku tsükli kontrolli kohta andis selliste kasvajate 

supressorgeenide avastamine, mille produktid seonduvad cdk-tsükliin kompleksidega või 

nende poolt mõjutatavate valkudega. Kasvajate supressorgeenid avastati kui geenid, mille 

funktsiooni kadumine (mutatsioon) põhjustas kasvajate tekke (vt. edaspidi). 

 Kasvajate supressorgeeni RB produkt pRb on CDK4(CDK6)-tsükliin D kompleksi 

substraat ning tema mõjud ilmnevad G1 faasi algusosas, enne restriktsioonipunkti 

(pärmide START punkti analoog). Oma nime sai geen selle järgi, et inimese üsna 

haruldases kasvajas - retinoblastoomis - on see geen tavaliselt inaktiveerunud. pRb ja 

temasarnased valgud (p130, p107) kontrollivad selliste geenide ekspressiooni, mida 

vahendavad heterodimeersed transkriptsiooni regulaatorid koondnimega E2F. E2F valgud 

transaktiveerivad geene, mille produktid on vajalikud S-faasi sisenemiseks. 

Hüpofosforüleeritud pRb seob E2F komponente, muutes nad repressoriteks. G0 faasis ja 

G1 faasi algul ongi pRb alafosforüleeritud ning takistab S faasi algust. Kui pRb 

fosforüleerida, siis need E2F-id vabanevad ja hakkavad aktiveerima neidsamu geene, 

mida nad enne represseerisid. Selle protsessi vallandab kompleks tsükliin D- 

CDK4(CDK6) ja edaspidi toetab protsessi kompleks tsükliin E-CDK2 (joonis 77). 

 Selguse mõttes tuleb rõhutada, et transkriptsioonifaktori E2F puhul räägime me 

tegelikult lähedaste valkude perekonnast, mida ühendab omadus siduda sama 

konsensuselemendiga geene. pRb seondub mitmega neist valkudest. Samuti ei ole pRb 

taolise funktsiooni täitmiseks ainuke raku valk: on olemas ka pRb-le sarnase 

funktsiooniga valgud p107 ja p130. 

 

CDK inhibiitorid inaktiveerivad kinaase 

 

 Valk pRb on tsentraalne märklaud mitmetele geenidele, mis on seotud kasvu 

inhibeerimisega. Just selle valgu alafosforüleeritud olek on vajalik selleks, et rakud 

püsiksid G1 (või G0) faasis. Mõned valku pRb mõjutavatest geenidest, näiteks 

kasvufaktor TGFβ, toimivad läbi CDK-tsükliini kinaasse aktiivsuse inhibiitorite. CDK 
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inhibiitorid, mille üldnimetus on CKI, osalevad peamiselt mitmetes negatiivse 

regulatsiooni lingudes moduleerides rakutsükli progresseerumist vastavalt raku seest- ja 

väljastpoolt tulevatele signaalidele. Kuna nad seonduvad CDK-tsükliin kompleksidega ja 

inhibeerivad neid, mõjuvad nad üldiselt rakutsüklit pidurdavatena. 

Joonis 77. 

Restriktsioonipunkti kontroll imetaja rakkudes. pRb fosforüleerimine tsükliin F-sõltuvate kinaasidega 

vabastab pRb E2F-i küljest, mistõttu E2F hakkab aktiveerima oma märklaudgeene (DHFR – dihüdrofolaadi 

reduktaas, TK – tümidiini kinaas, TS – tümidülaadi süntetaas, POL – DNA polümeraas α, CDC2, tsükliin E 

ja E2F-1 ise) transkriptsiooni. Tekib positiivse tagasiside ling, mis põhjustab pRb fosforüleerimise tsükliin 

E-CDK2 kompleksi poolt. Seetõttu on restriktsioonipunkti sündmused pöördumatud ning edaspidi 

mitogeenist sõltumatud. Samal ajal võib tsükliin E-CDK2 kompleks ka fosforüleerida inhibeeriva valgu 

p27
KIP1 

, mistõttu viimane inaktiveerub. See võimaldab tsükliin A-CDK2 ja tsükliin E-CDK2 kompleksidel 

alustada rakutsükli S faasi. Võimalikeks CDK substraatideks on siin replikatsiooni alguspunkti äratundev 

kompleks ORC, minikromosoome säilitav valgukompleks MCM ja CDC6, mis on kõik osalised DNA 

replikatsiooni initsieerimisel. Kui rakk on kord sisenenud S faasi, siis tsükliin A-CDK2 fosforüleerib valgu 

DP-1 ja inhibeerib E2F seondumise DNA-ga. Sarnaselt valgusle p27
KIP1 

võib ka valgu p53 poolt 

indutseeritav p21
CIP1 

indutseerida G1 aresti inhibeerides tsükliin D-, E- ja A-sõltuvaid kinaase. INK4 

valgud aga inhibeerivad ainult tsükliin D-sõltuvaid kinaase. Nooled, mis tähistavad inhibeerivaid 

fosforüleerimisi või muid inaktivatsioone, on kujutatud punasega,aktiverivad sündmused aga mustana. 
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 CKI valkude hulka kuuluvad kahe erineva valguperekonna esindajad. 

 INK4 valkude perekonda ehk anküriini perekonda kuuluvad valgud seonduvad 

spetsiifiliselt G1 faasi cdk-tsükliin kompleksidega ning ei lase CDK4(CDK6)-tsükliin D 

kompleksil fosforüleerida valku pRb. Kuna see põhjustab rakkude püsimise G1 või G0 

faasis ning ei lase alata DNA replikatsioonil, siis on selle perekonna valgud kõik 

kasvajate supressorvalgud. Siia kuuluvad näiteks lookuselt INK4a/ARF produtseeritavad 

valgud p16INK4a ja p19ARF, mida käsitlesime alternatiivse splaisingu huvitava 

erijuhtumina(vt. joonis 42). Paljudes inimese kasvajates on see lookus muteeritud, mida 

võibki oodata kasvajate supressorgeenide puhul. 

 p21 valkude perekond sisaldab sarnase aminoterminusega valke p21, p27 ja p57. 

Need tsükliinsõltuvate kinaaside inhibiitorid suudavad inhibeerida kõiki G1 

tsükliinide/CDK komplekse ning ka CDK1(CDC2)-tsükliin B (mitootilist) kompleksi. 

 p21 (sünonüümid ka WAF1 ja CIP1) oli esimene tsükliinsõltuvate kinaaside 

inhibiitor, mida õnnestus identifitseerida. Rakkudes etendab see valk vähemalt kahte 

rolli. Ta on universaalne tsükliinsõltuvate kinaaside inhibiitor ja  samuti inhibeerib ta 

valku PCNA (prolifereeruva raku tuumaantigeen), mille aktiivsus on hädavajalik DNA 

replikatsiooniks. Nende kahe aktiivsuse, CDK ja PCNA inhibitsiooni eest vastutavad 

valgu p21 erinevad aminohappelised järjestused. Geeni p21 transkriptsiooni aktiveerib 

tuntud kasvajate supressorvalk p53 (vt. edaspidi), selleks on p21 geeni promootoralal 

nukleotiidne järjestus, millega valk p53 seondub. Sama geeni aktiveerivad aga ka p53-st 

sõltumatult teised aktivaatorid - näiteks MyoD ja TGFβ. Seega tekib geeni p21 

aktivatsioon kahel juhul: kui rakk eksogeensete signaalide mõjul diferentseerub või 

reageerib genotoksilisele stressile, mida vahendab valk p53. Igal juhul inaktiveerib p21 

tsükliin D-ga seotud kinaasse aktiivsuse, põhjustades sellega G1 faasi seiskumise ning 

PCNA inaktivatsioon omakorda takistab igasuguse DNA replikatsiooni alguse. 

 p21 perekonda kuuluvad ka temaga aminoterminaalses osas sarnased valgud 

p27KIP1 ja p57KIP2, mis mõlemad osalevad rakutsükli peatamises G1 faasis. Selle 

perekonna valgud on ilmselt vähemalt osaliselt redundantsed, suutes üksteist rakutsükli 

blokeerimisel asendada. Erinevalt INK4 perekonna valkudest ei toimi nad aga läbi valgu 

pRb fosforüleerimise, sest nende üleekspressioon suudab peatada ka neid rakke, millel 

RB geen on kahjustatud. 
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Apoptoos 

 

Kogu hulkrakse organismi arenemise kestel on üheks loomulikuks protsessiks 

rakkude suremine. Soovimatud rakud eemaldatakse nii embrüogeneesis, 

metamorfoosis(moondel) kui ka kudede diferentseerumisel. Samamoodi aga surevad 

rakud näiteks päikesepõletuse (liiga kõrge ultraviolettkiirguse doosi) tõttu ja "kooruvad 

maha".  Kõigil neil juhtudel on tegu spetsiifilise programmeeritud rakkude suremise - 

apoptoosiga. Apoptoos on programmeeritud rakkude suremine, millega kaasneb raku 

tuumade ja DNA fragmenteerumine ning raku lagunemine membraaniga ümbritsetud 

vesiikuliteks. 

 Apoptoos kontrollib keha rakkude koguarvu. Pinnases elavas umbes 1 mm 

pikkuses ussis Caenorhabditis elegans on väga täpselt teada keharakkude kujunemine. 

Tema 1090-st somaatilisest rakust 131 surevad organismi arengu jooksul apoptoosi teel 

kindlal ajahetkel ja kindlas kohas. Täiskasvanud uss koosneb 959-st rakust, mis on läbi 

kutiikuli hästi nähtavad. Sellel organismil on identifitseeritud 2 geeni, mis on olulised 

rakkudes apoptoosi käivitamiseks. Neid geene tähistatakse ced-3 ja ced-4. Geen ced-3 

kodeerib valku, mis kuulub proteaaside hulka. Imetajatel on leitud terve perekond geeni 

ced-3 homolooge, mis kõik kodeerivad proteaase. Neid proteaase on hakatud nimetama 

kaspaasideks. Selline nimi (ingl. k. caspase) tuleneb asjaolust, et need ensüümid on 

tsüsteiinproteaasid (cysteine),  mis lõikavad valke ainult asparagiinhappe (Asp) järelt. 

C. elegans'i geen ced-9 aga omab vastupidist efekti - ta on apoptoosi supressor. 

ced-9 üleekspresseerimine takistab raku apoptoosi, geeni väljalülitamisel aga toimub 

apoptoos ka nendes rakkudes, kus see ei tohiks toimuda. 

Ka geenil ced-9 on teada homoloog imetaja rakkudes, selleks on onkogeen Bcl-2. 

Onkogeen Bcl-2 avastati lümfoomidest, kus ta oli üleekspresseeritud tänu kromosoomide 

translokatsioonile. Ilmselt ongi nende kasvajate tekke põhjuseks apoptoosi blokeerumine. 

Geeni produkt on valk bcl-2, millel on C-terminaalne membraanidele kinnitumise 

järjestus ning valku leidub mitokondrite välismembraanis, tuuma ja endoplasmaatilise 

retiikulumi membraanides. Kuna kõigis neis membraanides toimub hapnikuradikaalide 

teke, siis arvatakse, et valgul bcl-2 on antioksüdantne aktiivsus. 
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bcl-2 kuulub omavahel homo- ja heterodimeriseeruvate valkude perekonda. 

Teised selle perekonna liikmed on bcl-x (algselt kirjeldatud kana rakkudes) ja Bax 

(inimese rakkudes). Geenilt bcl-x toodetakse mRNA-d kahe alternatiivse 

splaisinguvormina, mis annavad erinevate omadustega valgud: bcl-xL sarnaneb valguga 

bcl-2 ning inhibeerib apoptoosi. Teine valk, bcl-xS aga takistab bcl-2 võimet apoptoosi 

maha suruda. Sarnaselt valguga bcl-xS käitub veel üks valguperekonna liige, valk Bax. 

Võib arvata, et raku võime apoptoosi suunduda sõltub Bax (bcl-xS) ja bcl-2 valkude 

suhtest. Kui rakus on palju valku bcl-2, siis see homodimeriseerub ning takistab rakkude 

minekut apoptoosi. Kui aga rakus on ka sama palju valku Bax või bcl-xS, siis 

moodustuvad inaktiveeritud heterodimeerid Bax/bcl-2 või bcl-xS/bcl-2, mistõttu rakud 

suunduvad apoptoosi.  

Apoptoos erineb teist tüüpi rakkude surmast - nekroosist. Apoptoos on 

geneetiliselt kodeeritud ning tema mehhanism on evolutsiooniliselt konserveerunud, olles 

omane enamikule hulkraksetele organismidele. Apoptootilises rakus toimuvad kindlad 

biokeemilised ja morfoloogilised muutused, mis lõpevad raku lagunemisega väikesteks 

membraaniga ümbritsetud vesiikuliteks, mis makrofaagide poolt kiiresti 

fagotsüteeritakse. Seetõttu apoptootiline rakk ei "leki", s.t. tema tsütoplasma 

komponendid ei satu ekstratsellularsesse ruumi. Seevastu aga nekrootilise suremise 

puhul, mis on tingitud rakku ümbritsevas keskkonnas toimunud kahjulikest muutustest, 

kaotab raku membraan oma terviklikkuse, ta laguneb ning raku komponendid satuvad 

ekstratsellulaarsesse ruumi, kus nad võivad kahjustada teisi rakke ning põhjustada 

põletikulisi reaktsioone. 

Apoptoos võib toimuda ka vastuseks kindlatele väliskeskkonna signaalidele: 

kasvufaktorite kadumisele, teatud glükokortikoidide tekkele, ultraviolett- ja γ-kiirgusele 

ning mitmete retseptorite aktiveerumisele. Näiteks tüümuse rakkude apoptoos on 

indutseeritav glükokortikoidide poolt. Apoptoosi võib käivitada aga ka kasvufaktorite 

NGF (närvi kasvufaktor) või CSF(makrofaagide kolooniate kasvu stimuleeriv faktor) 

kadumine rakkude kasvukeskkonnast. Nende faktorite ülesanne pole mitte ainult rakku 

jagunema stimuleerida või raku väljakasve õiges suunas juhtida, vaid ka vastavaid rakke 

elus hoida. Kui kasvufaktor kaob, käivitub rakus automaatselt apoptoosi programm. 
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Imetajates leiti apoptoosi põhiline toimumistee tänu Fas retseptori avastamisele. 

Selle valgu vastu suunatud antikeha tapab rakud, mis oma pinnal Fas retseptorit 

ekspresseerivad, kuna antikehaga seondumise järel aktiveerub Fas retseptor ning annab 

signaali edasi teistele valkudele. Fas on lähedane teise rakkude suremisega seotud 

membraanse valguga, TNF retseptoriga (kasvajate nekroosifaktori retseptor). Ka vastav 

Fas retseptoriga seonduv ligand on sarnaselt TNF-le transmembraanne valk. Apoptoosi 

vahendamiseks oluline Fas retseptori aminohappeline järjestus on umbes 80 aminohappe 

pikkune ala valgu karboksüterminuse lähedal - nn. surmadomään (death domain). See 

järjestus ulatub membraanist rakku sisse ning temaga seonduvad vabalt tsütoplasmas 

asuvad samasugust surmadomääni sisaldavad valgud, mis kannavad signaali edasi 

kaspaasidele. 

Muutused Fas retseptoris ja tema ligandis tekitavad raskeid immuunsüsteemi 

haigusi. Näiteks hiirtel, kel on  mutatsioon geenis lpr (mis kodeerib Fas retseptorit) 

esineb lümfotsüütide kontrollimatu proliferatsioon, millega kaasnevad tõsised nii B- kui 

T-rakke hõlmavad immuunsüsteemi häired. Muutused Fas ligandi kodeerivas geenis gld 

tekitavad samuti immuunsüsteemi häire - üldise lümfoproliferatiivse tõve. 

Apoptoos on hulkraksele organismile sama oluline kui rakkude jagunemine. 

Apoptoos on tähtis nii kudede õigeks arenemiseks, immuunsüsteemi funktsioneerimiseks 

kui ka kasvajarakkude detekteerimiseks ja hävitamiseks.  

  Morfoloogiliselt iseloomustab apoptootilist rakku nende tuumade kootumine 

(kokkutõmbumine), fragmenteerumine ning kromatiini kondenseerumine, mis on nähtav 

valgusmikroskoobis (joonis 78). Protsessiga kaasneb endonukleaasi aktiveerumine, mis 

lõikab läbi kromatiini (DNA) nukleosoomide vahelise nn. linker DNA, mistõttu tekivad 

apoptoosile iseloomulikud 200 bp pikkused DNA fragmendid.  
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Joonis 78. 

Raku muutused apoptoosi käigus. Ülemisel 

joonisel on normaalne rakk, alumisel aga sama 

rakk apoptoosi käigus. Nooltega on näidatud 

kondenseerunud tuumaine tükid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoptoosil eristatakse mitut faasi: 

1.faas: morfoloogilisi muutusi pole näha, suureneb transglutaminaasi 

transkriptsioon ning aktiveeritakse kaspaasid. Esimesena aktiveerub kaspaas-9, mis 

omakorda aktiveerib proteolüütiliselt järgmisi kaspaase. 

2.faas: hakkab kondenseeruma kromatiin, aktiveeritakse nukleaasid, mis 

lagundavad kromatiini nukleosoomi suurusteks fragmentideks; 

3.faas: kondenseerub tsütoplasma, kuna desmosoomsed kontaktid ja 

intermediaarsed filamendid lagundatakse. Raku membraanis toimuvad muutused, mis 

märgistavad apoptootilise raku ära fagotsüütide jaoks: näiteks liigub fosfatidüülseriin, 

mis normaalselt paikneb ainult plasmamembraani tsütoplasmapoolel, plasmamembraani 

välisküljele. Seal on aga fosfatidüülseriin äratundmissignaaliks makrofaagidele, mis 

asuvad rakku omakorda hävitama.  

Kogu apoptoositsükkel toimub väga kiiresti, 30 - 60 minuti jooksul. 



169 

 

 

Apoptoos võib toimuda ka vales kohas, soovimatult. Tõenäoliselt kasutavad 

viirused ja teised patogeenid strateegiaid, mis viivad kas apoptoosi indutseerimisele või 

pidurdamisele. On andmeid, mis näitavad, et AIDS-i (omandatud immuunpuudulikkuse 

sündroom) tekitav viirus HIV põhjustab näiteks T-helperite apoptoosi. Et need on rakud, 

mis osalevad nii rakuliste kui humoraalsete immuunreaktsioonide käivitamisel, siis nende 

hävimisel kaob organismilt ka immunoloogiline kaitse. 
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ONKOGENEES 
 

Onkogeenid ja kasvajate teke 

 

 Kõigi eukarüootsete rakkude ühiseks omaduseks on nende piiratud võimalike 

pooldumiste arv, mistõttu rakud annavad ainult teatud hulga järglasi. Näiteks inimese 

embrüonaalsed fibroblastid poolduvad rakukultuuris kasvatades umbes 50 korda. Selle 

aja jooksul nende proliferatsioon järk-järgult aeglustub ja lõpuks peatub ning mõne aja 

pärast rakud surevad. Mida vanemalt inimeselt on rakukultuur pärit, seda vähem 

pooldumisi suudab ta kultuuris läbida. 

 Erandiks on aga vähirakud, mis on kaotanud oma normaalse kasvukontrolli. 

Nende võime kasvada "vales" kohas ja paljuneda lõpmatult võib osutuda hävitavaks 

tervele organismile. 

 Raku muutumisele tumorigeenseks e. kasvajat tekitavaks on iseloomulikud kolme 

tüüpi protsessid: 

 - immortalisatsioon tähendab raku omadust lõpmatult poolduda. 

 -transformatsioon tähendab allumatust raku kasvu piiravatele faktoritele. Näiteks 

ei vaja transformeerunud rakud normaalseks kasvuks vajalikke kasvufaktoreid ning 

paljunevad edukalt ilma nende juuresolekuta. 

 -metastaas tähistab vähiraku arengustaadiumi, mil ta on omandanud võime 

tungida läbi normaalse koe, liikuda algsest päritolukohast mujale ja anda alguse uutele 

kolooniatele organismi teistes osades.  

 Tänu sellele. et normaalsetel rakkudel on lõplik eluiga, on ka nende uurimine 

raskendatud - isoleeritud rakud surevad enamasti paarikümne põlvkonna pärast ning 

järele jäävad püsiliini rakud, mis on läbinud spontaanse immortalisatsiooni ja ei vasta 

enam täpselt algsetele, organismist võetud primaarsetele rakkudele.  
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 Ometigi on püsiliinide  rakkude uurimine andnud palju väärtuslikku materjali  

rakkude kasvu ja jagunemise põhiliste mehhanismide tundmaõppimiseks ning kasvajate 

tekkeprotsesside mõistmiseks. Püsiliini rakud on oma omadustelt normaalsete ja 

kasvajarakkude vahepealsed. Ehkki nad on immortaliseerunud, ei ole nad 

katseloomadesse süstitult tumorigeensed. Sarnased primaarsetele rakkudele on ka nende 

muud kasvuomadused: 

 - kasv sõltub tavaliselt kinnitumisest substraadile,  

 - kasv sõltub kasvufaktorite olemasolust (selleks lisatakse kasvukeskkonda 

vereseerumit), 

 - kasvu piirab rakkude tihedus. Rakud kasvavad ainult teatud tiheduseni, kuna 

ilmselt rakkudevahelised kontaktid inhibeerivad üksteise edasikasvamist. 

Kontaktinhibitsiooni tõttu kasvab püsiliini rakk ühekihilise kultuurina. 

 - tsütoskelett on organiseeritud sarnaselt normaalsele rakule. Rakud on 

lamestunud ja jätketega ning neil on tüüpiline mikrofilamentidest stressikiudude 

võrgustik. 

 Ei tohi aga unustada, et tegelikke primaarse raku omadusi peegeldab püsiliini rakk 

ikkagi vaid ligikaudselt. Näiteks on püsiliini rakk tüüpiliselt aneuploidne, sisaldades 

mitmesuguseid erinevusi normaalsest diploidsest kromosoomistikust. 

 Rakud, mis on pärit kasvajatest, on aga hoopis teistsuguste omadustega. Nad on 

transformeeritud rakud, mille kasv allub piirangutele tunduvalt vähem. Nii ei vaja nad 

kasvamiseks kinnitumist pinnale ja seetõttu ei ole rakud mitte lamestunud, vaid pigem 

ümmargused. Rakkude kasv vajab vähem seerumit (kasvufaktoreid) ning tekitab üle 

pinna laotunud üherakulise kihi asemel kihistunud struktuure(nn. fookuseid) (joonis 79). 

Transformeerunud rakkude süstimine sobilikesse katseloomadesse  tekitab neis kasvajaid. 

 Kasvajate tekkepõhjusi, mis rikuvad raku normaalse kasvu ja proliferatsiooni 

kontrolli, võib olla väga erinevaid. Ometigi on neile kõigile ühisteks  immortalistasioon 

ja transformatsioon, mistõttu just nende nähtuste uurimine võimaldab saada 

informatsiooni kasvajate tekke üldistest seaduspärasustest. 
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Joonis 79. 

Normaalsed fibroblastid on lamestunud ja kasvavad ühe rakukihina (vasempoolsed pildid). 

Transformeerunud fibroblastid aga on ümardunud ning tekitavad kasvades kihistunud struktuure 

(parempoolsed pildid). Ülemised pildid on saadud tavalise valgusmikroskoobiga, alumised aga skaneeriva 

elektronmikroskoobiga.  

 

 

Kasvaja tekkeks ei piisa ühest sündmusest, mis rikub rakusisese regulatsiooni. 

Inimeste kasvajate tekke dünaamika viitab sellele, et ühe kasvaja tekkeks on vaja 

keskmiselt 6-7 muutust rakus (nn. elementaarsündmust), mis leiavad aset 20-40 aasta 

pikkuse perioodi vältel. Mõnedel (harvadel) juhtudel on tegu ka päriliku kasvajaga, ent ka 

sel puhul on pärilik mitte kasvaja ise vaid soodumus kasvajate tekkeks - tegelik kasvaja 

realiseerumine sõltub ikkagi ka täiendavatest sündmustest. 

 On palju erinevaid mõjureid, mis suurendavad kasvajate tekkimise riski. Taolised 

kartsinogeenid võivad olla näiteks ioniseeriv kiirgus, ultraviolettkiirgus ja DNA-d 

kahjustavad kemikaalid. Kõik need mõjurid tekitavad raku DNA-s mutatsioone, muutusi, 

mille tagajärjel teatud geenid normaalselt enam ei funktsioneeri. Geene, mille muutused 

tingivad rakkude transformatsiooni, on kahesuguseid: 

 - onkogeenid, mis avastati algselt rakkude transformatsiooni põhjustavatest 

viirustest. Enamusel viiruslikest onkogeenidest on olemas rakuline partner, mis on vajalik 
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normaalsete raku funktsioonide tagamiseks mõnel eluetapil. Selliste proto-onkogeenide 

mutatsioon või valesti ajastatud aktivatsioon ongi seotud kasvajate tekkega. Praeguseks 

on teada üle saja onkogeeni. Nad kodeerivad erinevaid valke, mis funktsioneerivad 

transmembraansete valkudena, transkriptsioonifaktoritena ja teiste raku elu oluliste 

regulaatoritena. Onkogeeni teke on nn. "funktsiooni omandamise" sündmus, mille käigus 

valel ajal (või kohas) aktiveeritakse muidu inaktiivne proto-onkogeen. Aktiveerimine 

võib olla tingitud mutatsioonist geenis, valgu üleekspressioonist või hoopiski raku 

võimetusest õigel ajal proto-onkogeeni ekspressiooni välja lülitada. 

 - kasvajate supressorgeenid, vastupidi, avastati selle järgi, et nende 

inaktiveerumine põhjustas kasvajaid. Eelkõige aitas neid leida pärilike kasvajate 

uurimine, mille puhul patsiendid kaotavad mõlemad alleelid ning seetõttu ka aktiivsed 

geenid. Kasvajate supressorgeene on teada kümmekond. Nende produktid on tavaliselt 

rakkude kasvu või proliferatsiooni piiravad ning kasvajate teke on seotud "funktsiooni 

kadumise" sündmusega. 

 

 

Transformeerivad viirused sisaldavad onkogeene 

 

 Rakkude transformatsioon võib toimuda spontaanselt, olla põhjustatud 

kemikaalidest või kiirgusest ning tekkida mõnede viiruste tagajärjel. Kasvajaid 

põhjustavaid viiruseid on nii RNA-d kui DNA-d sisaldavate viiruste hulgas ning neid 

esineb erinevates linnu-  ja loomaliikides. 

 Kasvajat tekitava viiruse transformeeriv aktiivsus on seotud viiruse genoomis 

sisalduva geeni või geenide komplektiga. Onkogeenid ongi saanud nime oma võime järgi 

muuta rakke tumorigeense(ma)ks. Tabel V annab ülevaate erinevate transformeerivate 

viiruste klassidest. Polüoomi- ja adenoviiruste onkogeenid kodeerivad valke, mis 

inaktiveerivad rakus sisalduvaid kasvajate supressorvalke, seega sarnaneb nende 

transformatsioonimehhanism "funktsiooni kadumisele". Retroviiruste onkogeenid aga on 

pärit rakkude proto-onkogeenidest, mistõttu nad jäljendavad raku geenide "funktsiooni 

omandamisest" põhjustatud tumorigeneesi mehhanismi.  
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Tabel V 

 

Mõned transformeerivad viirused ja nende onkogeenid 

_____________________________________________________________________ 

Viiruse klass Viiruse tüüp  Genoomi Onkogeenid Onkogeeni  

suurus     päritolu 

_____________________________________________________________________ 

 

Polüoomi- 2-ahelaline DNA  5-6 kbp  T antigeenid Varajane viiruse             

viirus         geen 

 

HPV  2-ahelaline DNA  ca 8 kbp  E6 ja E7  Varajane viiruse  

         geen 

 

Adenoviirus 2-ahelaline DNA  ca 37 kbp E1A ja E1B Varajane viiruse  

         geen 

 

Retroviirus 1-ahelaline RNA  6-9 kb  Erinevad Rakuline 

(akuutne) 

_____________________________________________________________________ 

 

 Polüoomi- ja adenoviiruseid leidub paljudes imetajates ning neid on võimalik ka 

koekultuurirakkudes paljundada. Erinevate rakkude reaktsioon viirusinfektsioonile sõltub 

raku päritoluliigist ning raku tüübist. Permissiivsetes rakkudes toimub viiruse 

produktiivne infektsioon, mille jooksul viirus läbib lüütilise tsükli. Tsükkel lõppeb viiruse 

järglaspartiklite vabanemisega rakust ning raku surmaga. Mittepermissiivsetes rakkudes 

ei suuda viirus kogu oma tsüklit lõpuni viia. Mõnikord võib tekkida taolise raku 

transformatsioon koos raku fenotüübi muutuse ja rakkude piiramatu kasvuga. 

 Enamiku DNA-d sisaldavate viiruste rakke transformeeriv mehhanism on 

sarnane. Nende tumorigeenne potentsiaal sisaldub viiruse lüütilise tsükli alguses 

ekspresseeritavas (varajases) geenis või geenides. Kui transformatsioon toimub, siis 

vastavad geenid integreeruvad peremeesraku genoomi ja ekspresseeruvad konstitutiivselt 

(joonis 80). Produtseeritav onkovalk (näiteks SV40 suur T antigeen, inimese 
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papilloomiviiruse HPV E6 ja E7, adenoviiruse E1A ja E1B) seonduvad kasvajate 

supressorvalkudega (pRb, p53 jt.), mis reguleerivad rakkude normaalset arengut, ning 

inaktiveerivad need.  

 Teistsugune on retroviiruste transformeeriv mehhanism. Nemad kannavad 

geneetilist informatsiooni nii horisontaalselt (nakatades uusi peremeesrakke ja -

organisme) kui vertikaalselt, integreerudes peremehe genoomi ning kandudes järglastele 

sugurakkude kaudu edasi. Retroviiruse elutsükkel sisaldab RNA pöördtranskribeerimist 

üheahelaliseks DNA-ks, mis seejärel sünteesitakse kaheahelaliseks DNA-ks. 

Pöördtranskriptsiooni viib läbi on viiruse spetsiifiline ensüüm revertaas, millest on ka 

kogu viiruste klass oma nime saanud. Retroviiruse genoomi DNA-koopia integreerub 

peremeesraku genoomi, kust temal saab toota uusi infektsioosseid RNA molekule. Just 

integreerumine genoomi võimaldab viiruse horisontaalset edasikandumist. Proviiruse 

(viiruse genoomi koosseisus oleva DNA-koopia) ekspressioon aga võib tekitada 

retroviiruse partikleid, mis levivad horisontaalselt. 

 

Joonis 80. 

Polüoomiviiruste (näit. SV40) 

või adenoviirustega 

transformeeritud rakkude DNA 

sisaldab viirustest pärit varajase 

piirkonna DNA-d, mis on 

integreerunud peremeesraku 

genoomi. Integreerumise kohad 

on juhuslikud. Interatsiooni 

tulemusena võib peremeesrakk 

hakata tootma vastavaid 

viiruselisi onkovalke.  
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Kasvajaid tekitavad retroviirused jagunevad nende poolt tekitatava tumorigeneesi 

mehhanismi järgi kaheks. Mittedefektsed retroviirused tekitavad kasvajaid, eelkõige 

leukeemiaid, pärast pikka latentsiaega. Nende tumorigeensus ei ole seotud  konkreetse 

viiruselise onkogeeniga, vaid eelkõige viiruse võimega aktiveerida raku enda 

protoonkogeene. Mittedefektsed retroviirused on näiteks kassi leukeemiaviirus FeLV ja 

hiire piimanäärmekasvaja viirus MMTV. 

Joonis 81. 

Transformeeriv retroviirus kannab koopiat rakulise päritoluga DNA järjestusest, mis on asendanud 

mõne viiruse geeni. 

 

Akuutselt transformeerivad viirused on aga omandanud onkogeeni - uue tüki 

geneetilist informatsiooni. Onkogeeni ei esine viiruste ajaloolistel eellastel 

(mittetransformeerivatel viirustel) ning see on rakust pärit geneetiline informatsioon, mis 

on kaasa haaratud viiruse elutsüklis toimunud geneetilise materjali rekombinatsiooni 
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tulemusena (joonis 81). Taolised viirused tekitavad püsiliinirakkudes transformatsiooni 

ning katseloomades kiiresti erinevaid kasvajaid - leukeemiaid, sarkoome, kartsinoome 

jm. 

Rekombinatsiooni tulemusena tekkinud akuutne transformeeriv viirus on 

tavaliselt võimetu iseennast replitseerima (välja arvatud mõni erand), sest 

ümberkorralduse tulemusena on tal osa vajalikke geene kaduma läinud. Taolised 

replikatsioonivõimetud viirused saavad aga rakkudes paljuneda tänu teiste samatüübiliste 

"abiviiruste" olemasolule, mis võivad sama rakku nakatada ja kodeerivad vajalikke valke. 

Replikatsiooniks vajalike geenide "arvel" kaasa saadud onkogeen aga, mis tänu 

mutatsioonidele on aktiveerunud ning soodustab peremeesrakkude kiiret ja kontrollimatut 

kasvu, annab viirusele tema genoomi paljundamisel olulise evolutsioonilise eelise. 

Praeguseks on teada üle kolmekümne retroviirustes esineva onkogeeni, mida 

tähistatakse üldkujul v-onc. Raku genoomis asuvaid partnereid (proto-onkogeene) 

tähistatakse aga c-onc. Nii on näiteks Rousi sarkoomiviiruses sialduv geen v-src, sellega 

sarnane proto-onkogeen raku genoomis aga c-src.  

Raku proto-onkogeenid täidavad kõige erinevamaid funktsioone, kodeerides 

sekreteeritavaid kasvufaktoreid, transmembraanseid signaalide ülekandevalke, 

tsütoplasmavalke ja tuuma transkriptsioonifaktoreid (Tabel VI).  

 

Tabel VI 

Mõned proto-onkogeenide poolt kodeeritavad valgud   

A. Kasvufaktorid. 

 c-sis  Vereliistaku päritoluga kasvufaktori (PDGF) B-ahel. 

 KS/HST  Fibroblastide kasvufaktori (FGF) analoog 

 wnt1  valgu wingless analoog 

 int2  FGF analoog 

 

B. Kasvufaktorite retseptorid. 

c-erbB  Epidermaalse kasvufaktori (EGF)kinaas    

erbB2,3  EGF-taoliste retseptorite kinaasid 

c-fms  Kolooniaid stimuleeriva faktori CSF-I retseptori kinaas 

c-kit  retseptori steel kinaas 

mas  angiotensiini retseptor 
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C. Signaali ülekandes osalevad G valgud. 

 c-ras  GTP-d siduv valk 

 gsp/gip  Adenülaattsüklaasi stimuleeriva ja inhibeeriva G valgu   

   subühikud  Gαs ja Gαi 

D. Rakusisesed türosiinkinaasid 

 c-src  membraaniseoseline kinaas 

 c-abl  tsütoplasma kinaas 

 c-fps  tsütoplasma kinaas 

 

E. Seriin/treoniinkinaasid. 

 c-raf  tsütoplasma kinaas 

 c-mos  tsütoplasma kinaas 

 

F. Signaalvalgud 

 crk  SH2/SH3 regulaator 

 vav  SH2 regulaator 

 

G. Transkriptsioonifaktorid 

 c-myc  HLH valk 

 c-myb  transkriptsioonifaktor 

 c-fos  leutsiinsõrme sisaldav valk 

 c-jun  leutsiinsõrme sisaldav valk 

 c-rel  NF-κB perekonna valk 

 c-erbA  türoidhormooni retseptor 

 

Onkogeenide aktiveerumine 

 

Geneetilise informatsiooni vahetus retroviiruse elutsüklis seletab küll, mil viisil c-

onc järjestused retroviirusesse sattusid, ent mitte seda, miks onc järjestustel on viiruste 

koosseisus onkogeenne efekt, normaalses raku DNA-s aga mitte. Onkogeenide 

aktiveerumisele retroviiruses on kaks seletust. Esiteks, on mõned v-onc onkogeenid, mille 

poolt kodeeritav valkprodukt on funktsionaalselt samasugune kui c-onc poolt kodeeritav, 

ent valku ekspresseeritakse tunduvalt rohkem kui normaalsetes rakkudes. Siia kuulub 
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näiteks onkogeen myc, mille üleekspressioon lindude müelotsütomatoosiviiruse MC29 

poolt tekitab kanade kartsinoome, sarkoome ja müelotsütoome. 

 
Joonis 82. 

Signaali ülekande rada, mis kulgeb retseptorilt 

(türosiini kinaas) vahemolekuide kaudu valgu ras 

aktiviseerimisele. Aktiveeritud ras vallandab 

Ser/Thr fosforüleerimiste kaskaadi, mille lõpus 

sisenevad aktiveeritud MAP kinaasid rakutuuma 

ning fosforüleerivad (aktiveerivad) erinevad 

transkriptsioonifaktorid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teise rühma moodustavad onkogeenid, mis aktiveeruvad punktmutatsioonide 

tõttu nende nukleotiidses järjestuses - valgu ekspressioon on küll samal tasemel  kui c-

onc oma, ent funktsioon on muutunud. Siia kuuluvad näiteks ras perekonna geenid. 

Võrreldes c-ras geenidega esinevad vastavates retroviirustes (näiteks Harvey hiirte 

sarkoomiviirus, mis tekitab rottides sarkoome ja erütroleukeemiat) punktmutatsioonid. 

Kõige sagedamini on muudetud valgu ras aminohapped 12 ja 61. On oluline märkida, et 

ka mitmetest mitte-viiruspäritoluga kasvajatest eraldatud ras geenid sisaldasid 

samasuguseid mutatsioone. Järelikult muudab mõne üksiku aminohappe vahetus proto-

onkogeeni onkogeeniks, kusjuures see võib toimuda spontaanselt mitmesuguste 

kartsinogeenide toimel. Retroviirus vaid kannab muutunud järjestust hiljem edasi, saades 

kasu aktiveerunud onkogeeni võimest muuta rakkude proliferatsiooni kiiremaks ja 

kontrollimatuks. 
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 Tõsi, geeni ras puhul on võimalik saavutada rakkude transformatsioon ka 

üleekspressiooniga. Mitmetes kasvajates ongi leitud, et üleekspressioon ja mutatsioon 

täiendavad teineteist: näiteks on mutantse c-ras geeni puhul kasvajates nähtud ka ühe 

introni sisest mutatsiooni, mis intensiivistab mRNA protsessingut umbes 10 korda. On 

teada ka kasvajaliine amplifitseerunud ras geeniga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 83. 

Valgu ras poolt vahendatavaid 

signaali ülekandeid kontrollivad 

guaniinnukleotiidi 

vabastamisfaktor (GNRF) ja 

GTPaasi aktiveeriv valk (GAP). 

Onkogeensed valgu ras mutandid 

ei allu sellele kontrollile, sest nad 

jäävad pidevalt (konstitutiivselt) 

seotuks TP-ga ning seetõttu 

aktiivseks. 
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 Valk ras asub raku membraani siseküljel ning tema ülesandeks on kanda 

rakumembraanilt tulevaid signaale üle raku sisemusse. Imetajarakus algab taoline rada 

membraani välispinnal asuva türosiinkinaasi retseptori (näiteks epidermaalse 

kasvufaktori EGF retseptori või vereliistakust pärit kasvufaktori PDGF retseptori) 

aktiveerimisega vastava ligandi poolt. Retseptor omakorda aktiveerib vahendavate 

valkude kaudu valgu ras, see aga põhjustab rakusisese kinaaside kaskaadi käivitumise, 

mille lõpptulemusena aktiveeruvad mitmed tuumas asuvad  transkriptsioonifaktorid 

(joonis 82). Valk ras on GTPaas, mis on aktiivne GTP-ga seotud vormis  ja inaktiivne, 

kui seondunud on GDP. Kahe vormi ülemineku eest vastutavad teised valgud: ras'i 

aktiivsust inhibeerib valk GAP (GTPaasi aktiveeriv valk) ja aktiveerib valk GNRF 

(guaniinnukleotiidi vabastamisfaktor) (joonis 83). Mutatsioonid valgus ras viivad aga 

tema GTPaasse aktiivsuse kadumisele. Seetõttu ei suuda valk GAP valku ras välja 

lülitada ning ta jääb konstitutiivselt aktiivseks, signaliseerides tuumas asuvatele 

transkriptsioonifaktoritele pidevalt proliferatsiooni korraldusi sõltumata sellest, kas 

sobilikke kasvufaktoreid keskkonnas on või mitte. Tulemuseks on kontrollimatult 

paljunev rakk, mis võib tekitada kasvaja. 

 

Ka genoomi ümberkorraldused võivad  

proto-onkogeene aktiveerida 

 

Sarnaselt püsiliini rakkudele on ka transformeerunud rakkudele iseloomulikud 

aneuploidia ja mitmesugused kromosoomide ümberkorraldused. Ümberkorralduste 

käigus tekkivad DNA insertsioonid, translokatsioonid ja amplifikatsioonid võivad aga 

omakorda olla põhjuseks proto-onkogeenide aktiveerumisele. 

 Üheks hästi iseloomustatud näiteks proto-onkogeeni aktiveerumisele selliste 

sündmuste mõjul, mis ei muuda kodeerivat järjestust, on geen c-myc. Retroviiruste võime 

põhjustada mõnikord rakkude transformatsiooni ilma v-onc geeni ekspressioonita 

kirjeldati kõigepealt lindude leukeemiaviirusega tekitatud lümfoomides, mis tekkisid B 

lümfotsüütide transfromatsiooni tulemusena. Sama leiti ka T-raku lümfoomide 

indutseerimisel hiirte leukeemiaviirusega. Mõlemal juhul seondus retroviiruse 
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transfromeerimisvõime sellega, et tema järjestus LTR (pikk otsmine kordus) põhjustas 

raku enda geenide üleekspressiooni. 

 Osutus, et viiruse DNA integreerus genoomi geeni c-myc sees või tema vahetus 

läheduses. Geen c-myc koosneb kolmest eksonist, neist esimene on mittetransleeritav, 

teised kaks aga kodeerivad valku c-Myc. Retroviirus võib integreeruda c-myc lookusesse 

mitmel viisil (joonis 84).  

 Üks võimalik viiruse integratsiooni koht on esimese introni piirkond. LTR 

järjestus sisaldab tugevat promootorit, mis põhjustab kahe kodeeriva eksoni 

transkriptsiooni. Taoline c-myc geeni ekspressioon erineb aga tavalisest raku kontrolli all 

olevast ekspressioonist selle poolest, et ta on tugeva promootori tõttu intensiivsem ja ei 

ole B- ja T- rakkudele omaste  diferentseerumissignaalide poolt välja lülitatav. Samuti 

puudub transkriptis ekspressiooni limiteeriv mittetransleeritav 5'-liiderjärjestus. Kõigi 

nende põhjuste tõttu toimub palju aktiivsem c-myc geeni ekspressioon ja vastava valgu 

kogunemine, kui see on omane normaalsetele rakkudele. 

 Retroviirus võib aga aktiveerida geeni c-myc ka teistiti. Viirus võib näiteks küll 

integreeruda esimesse intronisse, ent vastupidises orientatsioonis, mistõttu tema 

promootor on suunatud teisele poole. Samuti võib retroviirus olla integreeritud c-myc 

geenist 3'-suunas (tagapool). Neil juhtudel aktiveerib geeni c-myc transkriptsiooni hoopis 

LTR järjestuses asuv enhanserjärjestus, kasutades selleks kas geeni enda promootorit või 

mõnda teist mõjupiirkonnas olevat promootorit. 

 Ühelgi neist juhtudest ei toimu c-myc geeni kodeeriva järjestuse muutumist, 

mistõttu onkogeensus on seotud ainult normaalse geeni üle kontrolli kadumise ja geeni 

üleekspressiooniga.  

 Lisaks viiruse sisenemisele genoomi võib onkogeeni aktiveerumise tagada ka 

teistsugune kromosoomne ümberkorraldus, translokatsioon.  Teatud kromosoomsete 

rekombinatsioonide puhul vahetavad kaks kromosoomi omavahel mõningaid geneetilise  
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 Joonis 84. 

Lindude leukeemiaviirus ALV võib c-myc lookusesse sisenedes aktiveerida geeni mitmel erineval 

viisil.  
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materjali lõike (joonis 85). Taoliste translokatsioonidega seotud kasvajad tekivad tihti 

diferentseerumata B-lümfotsüütidest ning nende ühiseks jooneks on see, et ühel 

kromosoomil asuv proto-onkogeen viiakse teisel kromosoomil asuva Ig lookuse lähedale. 

Sarnased sündmused toimuvad ka T-rakkudes, mille tulemusena võivad proto-

onkogeenid sattuda TcR lookuse lähedale. 

 Inimese B-rakkude kasvajates hõlmavad translokatsioonid tavaliselt kormosoomi 

8, millel asub geen c-myc ning kromosoomi 14, mille asub IgH lookus. Vaid kümnel 

protsendil juhtudest on tegu translokatsiooniga  8. kromosoomi ja 2. kromosoomi lookuse 

κ või 22. kromosoomi lookuse λ vahel. Analoogilised translokatsioonid T-rakkudes 

hõlmavad 8. kromosoomi ja 14. kromosoomi (kus teisel pool Ig lookust asub lookus TcR 

α) või 7.kromosoomi (kus asub lookus TcR β). T-raku retseptorid TcR α ja TcR β 

meenutavad oma ehituselt B-rakkude immunoglobuliine, kusjuures ka vastavate geenide 

ülesehitus on väga sarnane. 

 B-rakkudes toimuvaid translokatsioone lookusesse IgH on kahte tüüpi. Ühed neist 

on sarnased translokatsioonidele, mis toimuvad nii teistes Ig lookustes kui lookuses TcR 

ning vajavad aktiivsete Ig geenide V-D-J somaatilise rekombinatsiooni 

konsensusjärjestusi (vt. eespool). Teised translokatsioonid toimuvad aga antikehade 

klassi "ümberlülitumiskohtades", seega on neil juhtudel kaasa haaratud süsteem, mis 

hoolitseb ekspressiooni ümberlülitumise eest ühtedelt CH geenidelt teistele. 

 Kui geen c-myc liigub translokatsiooni tulemusena Ig lookusesse, siis tema 

ekspressioon suureneb olenevalt kasvajast 2-10 korda. Mil viisil aktiveerib 

translokatsioon seda geeni? Geen c-myc osutub olevat uues piirkonnas, kus toimub Ig või 

TcR geenide väga aktiivne ekspressioon, mis võib haarata ka geeni c-myc ekspressiooni. 

Samuti võib translokatsiooni käigus võib muutuda ka c-myc geeni enda järjestus 

(tavaliselt küll väljaspool kodeerivat piirkonda). 

 Korrelatsioon tumorigeense fenotüübi ja retroviiruse insertsiooni või 

kromosoomse translokatsiooni tagajärjel toimuva geeni c-myc aktivatsiooni vahel viitab 

sellele, et pidev c-Myc valgu ekspressioon tekitab kasvajaid. Geeni c-myc ekspressioon 

tuleb välja lülitada siis, kui ebaküpsed lümfotsüüdid diferentseeruvad küpseteks B- ja T-

rakkudeks.  Kui taoline väljalülitumine ei õnnestu, siis c-Myc'i ekspressioon hoiab rakke 

diferentseerumata (jagunevas) olekus. 
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 Joonis 85. 

Kormosoomide translokatsioonil vahetatakse DNA järjestusi  erinevate kromosoomide vahel. 

Translokatsioonid, mis aktiveerivad inimese c-myc proto-onkogeeni, hõlmavad ka Ig  lookusi B-

rakkudes ning TcR lookusi T-rakkudes.  

 

 

Ülalöeldut on kinnitatud ka transgeense hiire mudelil. Hiirel, mis kannab B-

lümfotsüüdile spetsiifilise enhanseriga (IgH enhanseriga) seotud geeni c-myc, arenevad 

välja lümfoomid. Seejuures on esindatud nii ebaküpsete kui küpsete B-lümfotsüütide 

kasvajad, mistõttu võib arvata, et c-Myc üleekspressioon on tumorigeenne erinevates B-

raku arenguastmetes. 
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 Mõnel juhul võib aga translokatsioon tekitada ka hübriidse onkogeeni, mis 

koosneb erinevatest genoomis asuvatest järjestustest. Üks paremini iseloomustatud 

näiteid siin on nn. Philadelphia kromosoom, mis esineb kroonilise müelogeense 

leukeemia (CML) patsientidel. Tegu on suhteliselt väikese kromosoomide piirkondade 

vahetusega, mille tulemusena umbes 5000 kbp pikkune DNA lõik 9. kromosoomist, mis 

kodeerib c-abl proto-onkogeeni, ühendatakse 22. kromosoomi geeniga bcr. Geen bcr 

(breakpoint cluster gene, katkemiste klastri geen) iseloomustatigi algselt kui ca 5,8 kbp 

pikkune piirkond, kus toimub tihti 22. kromosoomi katkemisi. Hiljem leiti, et see 

piirkond asub suure (enam kui 90 kbp pikkuse) geeni bcr sees. 

 Taolise translokatsiooni tulemused on kujutatud joonis 86. CML patsientidel on 

tavaliselt tegu bcr geeni katkemistega geeni keskel asuvas ühes või kahes intornis. Sama 

geen on osaline ka teistsuguse haiguse, akuutse lümfoblastilise leukeemia (ALL) tekkel. 

Sel juhul katkeb geen bcr esimeses intronis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 86. 

22. ja 9. kromosoomi vahelised trasnlokatsioonid tekitavad Philadelphia kromosoomid, millelt 

toodetakse kahte tüüpi laukeemiaid tekitavaid bcr-abl liitvalke. CML – krooniline müelogeenne 

leukeemia ja ABL – akuutne lümfoblastiline leukeemia.  

  

 

Geen c-abl puhul on võimalikud kaks splaisinguvarianti, mis kasutavad ühte 

kahest esimesest eksonist. Nii CML kui ALL puhul toimuvad katkemised intronis, mis 

eelneb esimesele, mõlemale splaisinguvariandile ühisele, eksonile. Ehkki üksikjuhtudel 

on täpsed katkemiskohad kromosoomidel 9 ja 22 veidi erinevad, on ühine see, et tekib 
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liitvalgu Bcr-Abl mRNA, milles geenist bcr pärit aminoterminaalsed aminohapped on 

kokku liidetud c-abl järjestustega. ALL puhul on liitvalgus ca 45 kD pikkune valgu Bcr 

tükk, CML puhul aga ca 70 kDa pikkune valgu Bcr tükk. c-Abl järjestusest on mõlemal 

puhul alles ca 140 kDa, seega on liitvalgus puudu vaid umbes 5 kDa jagu valgu c-Abl 

aminoterminaalseid aminohappeid. 

 Bcr-Abl liitvalk on onkogeenne seetõttu, et ta aktiveerib valgust ras sõltuvat 

transformatsiooni, aktiveerides ras-i aktiveerivaid adaptorvalke Grb2 ja Shc (vt. ka joonis 

82). Oluline on ka proto-onkogeeni c-abl aktiveerumine aminoterminaalsete aminohapete 

kadumise tõttu. Valk c-Abl on türosiinkinaas, mille aktiivsust rakus reguleeritakse tema 

aminoterminaalse osa kaudu. Kui N-terminaalsed aminohapped on puudu, ei õnnestu 

kinaasi välja lülitada ning ta on kogu aeg aktiivne. 

 

Kasvajate supressorgeenid pRb ja p53 kontrollivad raku- 

tsükli toimumist, selle peatumist ja apoptoosi 

 

 Nagu juba eespool mainitud, on kasvajate tekkega seotud geene kahte tüüpi. On 

onkogeenid, mille aktiivsuse tõus või muutus ekspressioonitasemes viib kasvajate 

tekkele. Nende aktiveerumist põhjustavad viirused või mutatsioonid, nad on dominantsed 

rakuliste partnergeenide protoonkogeenide suhtes ning vastavad kasvajad tekivad 

"funktsiooni omandamise" mutatsiooni tagajärjel. 

 Paljud kasvajad aga tekivad teistmoodi - tänu mõne geeni mõlema alleeli 

kadumisele või inaktiveerumisele. Taoliste kasvajate teke võib olla kas pärilik või ka 

indiviidi eluajal saadud mutatsiooni(de) tulemus. Selliseid geene, mille aktiivsust on vaja 

raku normaalseks elutegevuseks ja mille funktsiooni kadumine põhjustab kasvajaid, 

nimetatakse kasvajate supressorgeenideks. Neist enim iseloomustatud on geenid, mis 

kodeerivad valke pRb ja p53. 

 Retinoblastoom on lapseeas esinev silma võrkkesta (retina) kasvaja. Seda esineb 

nii päriliku vormina kui ka elu jooksul omandatud somaatiliste mutatsioonide tagajärjel 

(sporaadiliselt). Retinoblastoomiga kaasneb tihti 13. kromosoomi vöödi q14 deletsioon - 

just seal asub ka geen RB. Retinoblastoom tekib siis, kui geeni RB mõlemad koopiad on  
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Joonis 87. 

Retinoblastoomi põhjustab mülema RB 

geeni koopia kahjustumine 

kromosoomivööndis 13q14. Haiguse 

päriliku vormi puhul on tegu selle 

piirkonna deletsiooniga ühel 

kromosoomil, teisel kromosoomil asuv RB 

kahjutub indiviidi somaatlise mutatsiooni 

käigus. Sporaadilise vormi puhul 

kahjustuvad mõlemad RB koopiad 

individuaalsete somaatiliste sündmuste 

tagajärjel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inaktiveeritud (muteeritud või deleteeritud) (joonis 87). Haiguse päriliku vormi puhul 

kannab üks vanematelt pärit kromosoom selles piirkonnas muteeritud alleeli. Somaatiline 

sündmus, mis põhjustab teise RB koopia kadumise või inaktiveerumise, põhjustab 

kasvaja tekke. Haiguse sporaadilise vormi puhul on vanemate kromosoomid normaalsed 

ja mõlemad RB alleelid inaktiveeruvad individuaalsete somaatiliste sündmuste tõttu. 

 Seega on retinoblastoomi põhjuseks valgu funktsiooni kadu, mis on tingitud 

normaalse geeni ekspressiooni takistavatest mutatsioonidest. RB kadu esineb ka teistes 

kasvajate vormides, näiteks osteosarkoomides (luukoe kasvaja) ja väikeserakulises 

kopsukasvajas. 

 Nagu eespool nägime, on valk pRb tuumas asuv fosfovalk, mis mõjutab 

rakutsüklit (vt. joonis 77). Rakutsükli G1 faasis on pRb enamuse ajast 

hüpofosforüleeritud ning ta seob E2F perekonna transkriptsioonifaktoreid. Sellega  

takistab ta E2F valkude aktiivsust mõnedel promootoritel ning represseerib ka aktiivselt 
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transkriptsiooni teistelt promootoritelt. G1 faasi kesk- ja lõpuosas toimub pRb 

fosforüleerimine tsükliinsõltuvate kinaaside poolt, mille tagajärjel E2F vabaneb pRb 

küljest ning suudab aktiveerida mitmete S faasi toimumiseks vajalike geenide 

transkriptsiooni (joonis 88). Tsükliin D-ga seonduvad kinaasid CDK4 ja CDK6 alustavad 

pRb fosforüleerimist ning G1 faasi lõpus võtab selle rolli üle CDK2-tsükliin E kompleks. 

INK4 valkude perekonna valgud takistavad rakkude suundumist  S faasi, inhibeerides 

kinaasi CDK4(CDK6) - sellest aktiivsusest on pärit ka valguperekonna nimi.  Raja 

p16INK4a tsükliin D1/CDK4 pRb katkemine on inimese kasvajates tavaline sündmus, 

mida põhjustab kas ühe kasvaja supressorgeeni (p16INK4a  või pRb) inaktiveerumine või 

onkogeenide (tsükliin D1 või CDK4) üleekspressioon. 

 
Joonis 88. 

ARF kontrollpunkt. ARF reageerib proliferatsioonisignaalidele, mida on vaja raku paljunemiseks. Kui 

nende signaalide hulk ületab kriitilise piiri, siis aktiveerub ARF kontrollpunkt (K) ning ARF vallandab p53-

sõltuva mehhanismi, mis tekitab rakkudes kasvu aresti ja/või apoptoosi. Myc, E1A ja E2F indutseerivad 

ARF-p53 sõltuva raja. Ka teised onkovalgud, nagu näiteks muteeritud Ras, konsitutiivselt aktiivsed 

retseptorid või tsütoplasmas signaali ülekandvad onkovalgud, võivad vallandada ARF aktiivsuse kas 

tsükliin D-cdk3-pRb-E2F või Myc-sõltuvat rada mööda, mis on mõlemad vajalikud rakkude sisenemiseks S 

faasi. Inhibeerides tsükliin-sõltuvaid kinaase, võib p16
INK4a 

vähendada mitogeensete signaalide toimet. 

Adenoviiruse onkovalk E1A inhibeerib pRb funktsiooni ja soodustab seetõttu rakkude peatumist ja 

apoptoosi.   
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Ka mitmed viiruselised valgud seonduvad pRb alafosforüleeritud vormiga. 

Tuntuimad neist on viiruse SV40 valk T-antigeen (suur T antigeen) ja adenoviiruse valk 

E1A. Kui viiruseline kasvajavalk seob alafosforüleeritud pRb, siis ei seondu pRb enam 

E2F transkriptsioonifaktoritega ning rakutsükkel suundub S faasi ehk rakkude 

proliferatsiooni. Nii tekitavad mitmed viirused potentsiaalseid kasvajaid, samal ajal ise 

võites sellest, et kiirem rakkude paljunemine aitab kaasa ka kiiremale viiruse 

paljunemisele. 

 Teine tuntuim kasvajate supressorvalk p53, on saanud oma nime valgu näivast 

molekulmassist 53 kDa. Enam kui pooltes erinevates inimese kasvajates on see valk kas 

puudu või on tema geen p53 muteeritud. Valgu p53 mitmete biokeemiliste omaduste 

juures on olulisim see, et ta võib transkriptsioonifaktorina inhibeerida rakutsüklit ja 

indutseerida apoptoosi sellistes rakkudes, mis on mõjutatud genotoksiliste DNA-d 

kahjustavate  stressifaktorite poolt (ioniseeriv kiirgus, keemilised mutageenid, 

hapnikupuudus, DNA sünteesiks vajalike komponentide puudus). Paljudes kasvajates 

esinev valgu p53 inaktivatsioon  põhjustab selle, et stressifaktorite poolt mõjutatud 

rakkude tsükkel ei peatu, apoptoosi ei toimu ning nad prolifereeruvad edasi, andes 

massiliselt kahjustatud DNA-ga järglasrakke. 

 Valku p53 on normaalsetes tingimustes rakus väga vähe: tema sünteesitase on 

madal ning eluiga väga lühike (paarkümmend minutit). Genotoksilise stressi tagajärjel 

aga tõuseb rakkudes oluliselt valgu tase ning tema aktiivsus. Valgu taseme tõus 

saavutatakse valgu kiirema translatsiooni ja aeglasema degradatsiooni tõttu (s.t. valgu 

eluiga rakus pikeneb mitme tunnini). Valgu aktiivsust reguleeritakse aga 

posttranslatsiooniliste modifikatsioonidega (joonis 89). p53 sisaldab mitmeid seriinijääke, 

mis on fosforüleeritavad erinevate kinaaside poolt. Genotoksilisele stressile reageerimisel 

osaleb aktiivselt kinaas nimega ATM. Kinaasi nimi tuleneb sellest, et teatud haiguse, 

Ataxia telangiectasia puhul on see geen muteerunud. Vastuseks rakkude kiiritamisele 

ioniseeriva kiirgusega fosforüleerib ATM valgu p53 aminohappe Ser-15 ning sellega 

kaasneb Ser-376 defosforüleerimine. Ka ultraviolettkiirgus põhjustab Ser-15 

fosforüleerimise, ent see toimub mingi teise kinaasi abil. Aktivatsioonis on olulised ka 

valgu p53 atsetüleerimised, mille eest hoolitseb histoonide atsetülaasi perekonna liige 

valkkompleks p300/CBP. Selle tulemusena atsetüleeruvad nii ioniseeriva kiirguse kui 
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ultraviolettkiirguse tagajärjel valgu p53 lüsiinid 382 ja 320. UV-kiirguse mõjul 

fosforüleeritakse ka Ser-392. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Joonis 89. 

Posttranslatsioonilised modifikatsioonid, mis toimuvad valguga p53 vastuseks raku DNA 

kahjustumisele. Ioniseeriv kiirgus (IR) tekitab Ser-15 fosforüleerimise ja Ser-376 

defosforüleerimise. Mõlemad protsessid sõltuvad kinaasist ATM. Ultraviolettkiirus (UV) 

indutseerib samuti Ser-15 fosforüleerimise, kuid see ei sõltu kinaasist ATM, vaid toimub mingi 

teise kinaasi abil. Nii IR kui UV tekitavad Lys-382 ja Lys-320 atsetüleerimise 

atsetüültransferaaside p300 ja pCAF poolt. Lisaks sellele põhjutab UV er-392 fosforüleerimise. 

Modifikatsioonide tulemusena tekib rakus latentses olekus inaktiivsest valgust p53 tema aktiivne 

vorm – aktiivne p53 tetrameer.  

 

Valgu p53 hulga ja aktiivsuse tõusu tulemusena aktiveeritakse rida geene, mille 

promootorid sisaldavad seondumissaiti transkriptsiooni aktivaatorile p53. Üks sellistest 

geenidest kodeerib valku p21WAF1,CIP1, mis kuulub tsükliinkinaaside inhibiitorite CKI 

hulka ning põhjustab rakutsükli peatumise ning DNA replikatsiooni blokeerimise (vt. 

eespool). Teine geen on Mdm2, mis reguleerib tagasiside printsiibil p53 enda aktiivsust, 

tehes seda nii valgu p53 transkriptsioonilist aktiivsuse inhibeerimisega  kui tema 

lagundamist rakkudes soodustades.   

Valgu p53 võime reguleerida apoptoosi on seotud, vähemalt osaliselt, tema 

omadusega stimuleerida geeni Bax ekspressiooni ning vähendada geeni bcl-2 

ekspressiooni. Nagu eelpool mainitud, mõjutab nende kahe heterodimeriseeruva valgu 
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suhe rakus tema apoptoosi. Valk Bax on apoptoosi blokeeriva valgu bcl-2 antagonist, mis 

seondub valguga bcl-2 ning inaktiveerib selle nii, et rakud saavad suunduda apoptoosi. 

Ülalöeldule toetudes võib arvata, et valgu p53 roll rakus on olla nn. "genoomi 

valvur", mis reageerib kahjustustele raku DNA-s. Kui ioniseeriva kiirguse, UV või mõnel 

muul põhjusel on raku DNA kannatada saanud, siis lülitab aktiveerunud p53 sisse geenid, 

mis sunnivad rakutsükli peatuma. Kui kahjustus on nii tõsine, et raku 

reparatsioonimehhanismid ei saa DNA parandamisega hakkama, siis suunab p53 raku 

apoptoosi. Taoline regulatsioon ei lase kahjustatud DNA-l edasi kanduda 

tütarrakkudesse.  

 Geene, mille transkriptsiooni reguleerib p53, on iseloomustatud kümneid. 

Sarnaselt pRb-le võib valgu p53 aktiivsus rikutud olla nii pärilikel põhjustel kui 

sporaadiliste mutatsioonide tõttu. Pärilike geeni p53 muutuste näiteks on nn. Li-Fraumeni 

sündroom, mille puhul esineb suguvõsas pärilikult sagedasti mimesuguste kudede 

kasvajaid ning sellega kaasneb muutus p53 geenis.  

Geeni p53 rikkumise tulemuseks on rakkude võimetus rakutsüklis peatuda ja  

võimetus suunduda DNA vigastamisest põhjustatud apoptoosi. Selliste  rakkude 

kromosoomid on ebastabiilsed ning rakutsükli jooksul tekib rohkesti tsentrosoome. 

Taolise genoomi ebastabiilsuse tagajärjel muutuvad rakud suure tõenäosusega 

kasvajarakkudeks. 

 Seega võime üldiselt väita, et rakkude proliferatsiooni vastuseks mitogeensetele 

signaalidele reguleerib valgu pRb poolt kontrollitav rada, DNA kahjustumisele vastuseks 

tekkivat rakkude kasvu peatumist ja apoptoosi reguleerib aga valgu p53 poolt kontrollitav 

rada).  

Nende kahe raja vahel on olemas ka seoseid ja koostööd (joonis 88). Nagu 

eespool nägime, takistavad kasvajaid tekitavate DNA-viiruste (SV40, adenoviirus jt.) 

onkovalgud alafosforüleeritud pRb funktsiooni hoida rakke G1 faasis ning inaktiveerivad 

valgu p53, et ära hoida peremeesraku apoptootilist "enesetappu". Osutub, et 

proliferatsiooni tekitava pRB raja ja pidurdava p53 raja vahel eksisteerib aga 

regulatsioonirada, mida kontrollib geeni ARF produkt. (Seda geeni käsitlesime eespool 

seoses alternatiivse splaisinguga). Normaalse mitogeensete signaalide taseme juures (kui 

kasvufaktoreid on keskkonnas parasjagu) prolifereerub rakk mõõdukalt, pRb on 
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inaktiivne ja E2F transkriptsioonifaktorid vabad. Kui mitogeensete signaalide hulk läheb 

üle teatud piiri (näiteks kasvufaktoreid kodeerivate onkogeenide aktiveerumise tõttu), siis 

aktiveerub valk ARF ning lülitab sisse p53-sõltuva kontrolliraja, mis viib rakutsükli 

peatamisele või rakkude apoptoosile . Seega kuulub ka valk ARF kasvajate 

supressorvalkude hulka. Tõepoolest on INK4a lookuses (kust transkribeeritakse 

p16INK4a/ARF mRNA) leitud mutatsioone väga erinevate inimese kasvajate puhul - 

melanoomides, pankrease ja söögitoru kartsinoomides ja mujal. Lümfoblastilistes 

leukeemiates, põie ja nina-neelu kartsinoomides, mesotelioomides ja mujal on aga 

iseloomustatud sagedasi INK4a lookuse deletsioone. 
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RAKKUDE JA ORGANISMI  

VANANEMINE 
 

Organismi vananemise käigus toimub palju muutusi. Valgud muutuvad üha 

modifitseeritumaks ja omavahel kovalentselt seotuks, kogunevad somaatilised 

mutatsioonid, langeb rakkude vastupanuvõime stressile ja suureneb nende suremise 

tõenäosus. Nende muutuste üheks ühiseks põhjuseks on oksüdatiivne makromolekulide ja 

lipiididmembraanide kahjustumine, mida tekitavad superoksiidid ja teised aeroobsest 

metabolismist tekkivad vabad radikaalid.  

Rakud on varustatud mehhanismidega, mis peavad taoliste mõjude tagajärgi 

parandama. Teatud protsesside abil elimineeritakse vabad radikaalid ning taastatakse 

kahjustatud makromolekulid nii uute sünteesi kui olemasolevate parandamise teel. Need 

mehhanismid ei ole aga iial täiuslikud ning seetõttu akumuleeruvad organismis elu 

jooksul uued ja uued muutused. 

Selliste muutuste kogunemise kiirus - ja sellest tulenevalt ka organismide eluiga - 

võib aga  olla väga erinev ning on ka geneetiliselt kontrollitav. Erinevate liikide eluiga ja 

vananemise kiirus on erinevad. Näiteks nahkhiired, kelle eluiga on umbes 30 aastat, 

vananevad palju aeglasemalt kui hiired, kelle keskmine eluiga on vaid 2 aastat. Mõlemad 

loomad on aga sarnase kehakaalu ja ainevahetuse kiirusega imetajad - seega ei ole erinev 

eluiga tingitud pelgalt neist erinevustest. 

Geenimutatsioone, mis mõjutavad eluiga, on leitud paljudes liikides. Et eluiga 

vähendavad mutatsioonid võivad toimida väga kaudseid teid pidi, on uurijatele palju 

huvitavamad need mutatsioonid ja geneetilised manipulatsioonid (näiteks mingi geeni 

üleekspressioon), mis tekitavad  eluea pikenemise. Just taolised mutatsioonid peaksid 

osutama geenidele, mis osalevad normaalses vananemise regulatsioonis. 

Vananemise kiirust mõjutavaid geene on kahte tüüpi. Ühed neist mõjutavad 

otseselt individuaalses rakus toimuvaid makromolekulide ja rakumembraanide kaitse, 

metabolismi (sünteesi ja degradatsiooni) ja parandamise protsesse. Sellised on näiteks 
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vabu radikaale hävitavate ensüümide superoksiidi dismutaasi (SOD) ja katalaasi (CAT) 

geenid ning samuti DNA reparatsioonis osalevate valkude geenid. 

Teist tüüpi geenid on aga need, mille produktid kontrollivad süsteemselt kogu 

organismi metabolismikiirust või reaktsiooni keskkonna stressifaktoritele. Siia kuulub 

näiteks nematoodist C. elegans eraldatud geen daf-2. 

Taoline geenide eristamine kahte rühma peegeldab tegelikult olulist vananemise 

bioloogias seni vastuseta jäänud küsimust. Kas organismi vananemise kiirus sõltub ainult 

raku autonoomsetest, teistest rakkudest sõltumatutest protsessidest, mille tulemusena 

tekib organismis üha rohkem ja rohkem mittefunktsionaalseid vanu rakke? Või on olemas 

mingi süstemaatiline "bioloogiline kell", mis reguleerib organismi kui terviku (ja seega 

kõikide rakkude) üheaegset vananemist? Või on tegu paralleelselt mõlema protsessiga? 

Üksiku raku vananemise põhjuseid on mitu ning nende mehhanismid ei ole 

kaugeltki selged. Lisaks oksüdatiivsele kahjustumisele on palju tähelepanu köitnud 

hüpotees telomeeride lühenemise osast raku vananemisel, ehkki selle protsessi ja 

vananemise põhjuslikku seost on ka korduvalt kahtluse alla seatud. 

Telomeerid on kõikide kromosoomide otstes paiknevad DNA spetsiifilised 

kordusjärjestused (näiteks järjestused TG1-3 pärmis ja T2AG3 enamuses kõrgemates 

eukarüootides), mis suudavad moodustada "juuksenõelastruktuure" ning mida DNA 

kahekordistumise (replikatsiooni) korral sünteesib spetsiifiline pöördtranskriptaasi 

aktiivsusega ensüüm - telomeraas (joonis 90). Telomeerid on hädavajalikud selleks, et 

raku DNA kanduks järglastele edasi täies pikkuses. Vajadus spetsiaalsete struktuuride 

järgi kromosoomide otstes saab selgeks, kui meenutada, et kõik tuntud DNA  

polümeraasid sünteesivad ahelat suunas 5'--> 3' ning nad vajavad praimerit. 

Replikatsioonikahvel koosneb kahest sünteesitavast ahelast: nn. "juhtahel", mida 

sünteesitakse pidevalt ning "mahajääv" ahel, mida sünteesitakse Okazaki fragmentidena. 

Kui replikatsioonikahvel jõuab kromosoomi otsa, siis ei saa mahajäävat ahelat sünteesida 

sama pikalt kui matriits, sest normaalse DNA polümeraasi jaoks oleks vaja RNA 

praimerit, mis kovalentselt DNA-le kinnituks ja seetõttu oleks iga järgmise põlvkonna 

mahajääv ahel vähemalt praimeri võrra eelmisest lühem. Telomeraas aga suudab 

mahajääva ahela 3'-otsa pikendada, kuna lisaks polümeraassele aktiivsusele sisaldab ta ka 



196 

 

RNA-d, mis võib toimida matriitsina (seetõttu ongi tegemist pöördtranskriptaasiga - 

ensüümiga, mis sünteesib RNA ahelat kasutades matriitsina DNA ahelat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Joonis 90. 

Telomeraas seondub RNA ahela ja üheahelalise DNA praimeri aluspaaridele ning lisab G- ja T-

nukleotiide praimerile vastavalt RNA ahela järjestusele. Tsükkel algab taas, kui üks 

kordusjärjestus on DNA-le lisatud.  
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Telomeerid on vajalikud ka kromosoomide otste terviklikkuse säilitamiseks. 

Rakus on mitmed erinevad mehhanismid, mis pidevalt kontrollivad DNA terviklikkust 

ning hoolitsevad võimalike katkemiste kohese parandamise eest. Sellised mehhanismid 

aga võivad "eksida" ja kromosoomide otsad "ära vahetada"  parandamist vajavate DNA 

katkemistega, mis viiks raku jaoks katastroofilistele karüotüübi muutustele. 

Ühe mudeli järgi raku telomeerid lühenevad iga kord, kui rakk pooldub. Teatud 

arvu pooldumiste järel muutuvad telomeerid nii lühikeseks, et rakutsükkel peatub või - 

kui rakul õnnestub taoline blokaad ületada - rakk suundub kriisi, mille käigus karüotüüp 

destabiliseerub ning saabub rakkude surm. Telomeraasi üleekspressioon rakkudes 

võimaldab neil aga oma telomeere pidevalt taastada. Just telomeraasi üle ekspresseerides 

hoiduvad mõned vähirakud normaalsest kontrollist, mis peaks nad teatud arvu 

generatsioonide järel hävitama.  

Lisaks telomeeride ja oksüdatiivse kahjustumise mehhanismidele on hiljuti 

osutatud veel ühele võimalikult rakkude vananemise mehhanismile. Pärmirakkudes on 

näidatud, et vananemine võib olla tingitud kromosoomiväliste tsirkulaarsete 

(rõngakujuliste) DNA-de kogunemisest, mis tavaliselt tekivad rDNA lookuse 

rekombinatsiooni tõttu. Üks sellist rekombinatsiooni põhjustav geen on SGS1, mille 

mutatsioonid põhjustavad nii kiiremat rõngas-DNA-de kogunemist kui kiiremat 

vananemist. Selle leiu olulisust rõhutas ka avastus, et geen SGS1 kodeerib RecQ klassi 

DNA helikaasi, mis on homoloogiline inimese geeniga WRN. Geeni WRN mutatsioonid 

on aga teada kui inimese enneaegse vananemise  tõve, nn. Werneri sündroomi 

põhjustajad. 

Äädikakärbse Drosophila selektiivse aretamisega on õnnestunud luua kärbseliine, 

mille esindajad elavad 40-60% kauem kui tavaline äädikakärbes. Kauem elavaid kärbseid 

iseloomustab parem vastupanuvõime sellistele stressifaktoritele nagu kuumašokk või 

vabu radikaale tekitavad kemikaalid. Samuti on neil kõrgem SOD, CAT ja teiste 

antioksüdatiivsete ensüümide tase. Seost stressitaluvuse, antioksüdatiivsete ensüümide 

taseme ja eluea pikkuse vahel on näidatud ka transgeensete äädikakärbestega, kes 

ekspresseerivad palju nimetatud ensüüme. Ka need kärbsed olid parema stressitaluvuse ja 

pikema elueaga. Samasuguseid andmeid on ka C. elegans'i kohta. 
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Seega on selge, et pikem eluiga seostub parema stressitaluvusega, mis on 

seletatav individuaalse raku tasemel toimuva vabade radikaalide eemaldamise ja 

kahjustatud makromolekulide parandamisega. 

On olemas ka andmeid seose kohta vananemise ja üldise metabolismikiiruse vahel 

(mis omakorda tekitab vabu radikaale). Paljude loomade eluiga pikendab toidu hulga 

vähendamine, kusjuures see on omane mitmetele erinevatele liikidele. Taolist efekti 

kirjeldati hiirte puhul juba 1930-ndatel aastatel, kusjuures eluiga sõltus ainult 

omastatavast kalorite hulgast ning mitte mingist erilisest toiduainest. Toidu hulga 

vähendamine põhjustab imetajates insuliini taseme langust ja üldist metabolismi 

aeglustumist, mis omakorda võib põhjustada nii süstemaatilise "kella" aeglustumist kui 

ka individuaalsete rakkude tasemel eluea pikenemist. 

Hiljutised katsed ussiga C. elegans viitavad sellele, et vähemalt selle organismi 

vananemise kontroll toimub tõepoolest kahel erineval tasandil - nii üksikraku kui terve 

organismi tasemel. Süstemaatilised (kõigile rakkudele toimivad) kontrollimehhanismid 

reguleerivad rakusiseste ensümaatiliste protsesside kiirust, mis kaitsevad rakku näiteks 

oksüdatiivse kahjustumise eest. Nende ensümaatiliste protsesside tõhusus omakorda 

määrab aga ära vananemise kiiruse. 

C. elegans on mitmel põhjusel hea mudel vananemise uurimiseks. Tema 

keskmine eluiga laboritingimustes on kaks nädalat. Lisaks normaalsele elutsüklile on tal 

aga võimalus ka alternatiivseks arenguteeks, moodustades larvi 3. staadiumis nn. dauer 

larvi, mis on tegelikult arenguseisak, nn. diapaus. Taoline seisund tekib reaktsioonina 

feromoonile, mis hakkab erituma, kui ümbruses ei ole piisavalt toitaineid või on tegemist 

liiga tiheda populatsiooniga. Dauer larv on resistentne stressifaktoritele, ta ei toitu ning 

võib elada mitmeid kuid - seega vähemalt kümme korda kauem kui ussid, kes läbivad 

tavalise arenguskeemi. Kui keskkonnatingimused paranevad, võib dauer larv väljuda 

diapausist, kestuda 4. arenguastme larviks ning areneda tavaliseks kahe nädala pikkuse 

elueaga ussiks. Seega on C. elegans'il võime vastusena keskkonnatingimuste muutustele 

muuta oma eluea pikkust. Tänu intensiivsetele geneetilistele uuringutele on sellises 

regulatsioonis osalevatest geenidest teada üsna palju. 

Üks olulisemaid dauer larvi seisu ülemineku eest vastutavaid gene on daf-2. Selle 

geeni temperatuuritundlik funktsiooni kadu ts mutatsiooni tõttu põhjustab alati larvide 
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suundumise puhkeolekusse - isegi siis, kui keskkonnas on piisavalt toitu. Kui aga areng 

on juba jõudnud 4. larvi staadiumini (s.t. kaugemale dauer arengutee lahknemisest), siis 

areneb daf-2 (ts) mutant ka  mittepermissiivsel temperatuuril normaalse välimusega, ent 

kaks korda pikema elueaga täiskasvanuks. Järelikult on geen daf-2 seotud mitte 

morfoloogiliste muutustega, mis kaasnevad dauer larvi tekkega, vaid just eluea 

pikkusega. 

Ka esimene C. elegans'il leitud eluiga kontrolliv geen, age-1, on seotud diapausi 

olekuga. Selle geeni funktsiooni kadumist  leiti mutantide hulgast, kelle eluiga oli ca 60% 

pikem tavaliste usside omast. Topeltmutandid, millel oli kadunud nii daf-2 kui age-1 

funktsioon, ei elanud kauem kui ainult ühe geeni mutatsiooniga isendid. Seega toimivad 

mõlemad geenid samal regulatsioonirajal.  

Nende kahe geeni poolt põhjustatud eluea pikenemist saab aga ära hoida 

mutatsioonidega kolmandas geenis, daf-16, mis blokeerib diapausi sisenemise. Järelikult 

on geenide daf-2 ja age-1 normaalne funktsiooniks eluea lühendamine piisava toiduhulga 

olemasolu korral, geeni daf-16 funktsiooniks aga eluea pikendamine halbades 

keskkonnatingimustes. Tuleb ka mainida, et kahjustunud daf-2 ja age-1 geenidega 

pikaealistel isenditel oli suurem stressi taluvuse võime. 

Geenide uurimine näitas, et daf-2 on insuliini retseptori homoloog, daf-16 aga 

transkriptsioonifaktor ning age-1 on proteiinkinaas. Just need kolm valku mängivad 

olulist rolli ka imetajate insuliini signaaliülekanderajas, mistõttu võib arvata, et sarnasus 

ei ole mitte juhuslik. Seetõttu võib arvata, et vananemise mehhanismid on 

konserveerunud evolutsioonis ning sarnaseid regulatsiooniradasid kasutavad ka inimese 

rakud.  

Geeni daf-2 produkt, valk DAF-2 võib olla kas individuaalse raku iseseisev 

ainevahetuse regulaator või osa organismi üldisest eluea kontrollisüsteemist. Et nende 

kahe variandi vahel vahet teha, on kasutatud geneetilist mosaiikanalüüsi. Uuriti indiviide, 

millel mõnedel  rakkudel daf-2 puudub (nn. daf-2- rakud, taoline muutus tekib teatud 

tingimustel), teistel aga on daf-2 olemas (daf-2+ rakud). Kuna C. elegans'i puhul on 

täpselt teada rakkude pärinemisliinid arengu käigus, siis on võimalik uurida, kas daf-2 

muutusest tingitud minek diapausi on individuaalselt määrav vaid sellele rakule, kus daf-

2 on muteerunud, või on sel mõju ka teistele rakkudele, kus daf-2 on normaalne. Teiste 
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sõnadega, kui kõigil daf-2- rakkude järglastel on dauer fenotüüp ja daf-2+ rakkude 

järglastel normaalne fenotüüp, siis on tegu iga raku autonoomse 

regulatsioonimehhanismiga. Kui aga daf-2- rakud näevad mõnikord välja normaalsed ja 

daf-2+ rakud dauer välimusega, siis on tegu mingi süstemaatilise efektiga. Apfeld ja 

Kenyon näitasid, et daf-2 funktsioneerib tõepoolest mitteautonoomselt - tema 

funktsioneerimine ühes organismi osas suudab ära hoida ka teiste kehaosade muutused, 

mis kaasnevad sisenemisega diapausi. 

Kuna DAF-2 algne produktsioon toimub raku sees ja on seetõttu autonoomnne, 

siis peavad olemas olema mingid sekundaarsed rakkudevahelised signaalid, mis 

käivituvad DAF-2 toimel ning mõjutavad vananemist ja sisenemist diapausi. Seega, 

lisaks üksiku raku vananemisele mõjutavad organismi vananemist ka mehhanismid, mis 

koordineerivad erinevate rakkude eluiga. 
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Mõistete seletusi 

 

Aktiin - kõigis eukarüootsetes rakkudes hulgaliselt esinev valk, mis moodustab 

polümeriseerudes tsütoskeleti mikrofilamente. 

Aktiivtsenter - ensüümi osa,  millega seondub katalüüsitava reaktsiooni substraat. 

Alleel - geeni üks alternatiivsetest vormidest, mis asub kromosoomi teatud lookuses. 

Alleelne välistamine - kirjeldab fakti, et iga lümfotsüüt  ekspresseerib vaid ühte 

immunoglobuliini alleeli. 

Allosteeriline valk - valk, mis eksisteerib kahes või enamas konformatsioonis vastavalt 

mõne molekuli (ligandi) seondumisele mingisse aktiivtsentrist erinevasse piirkonda. 

Aluspaar (bp)  - kaks nukleotiidi RNA või DNA molekulis, mis on paardunud 

vesiniksidemetega. Näiteks G-C, A-T, A-U. 

-Amanitiin - bitsükliline oktapeptiid rohelisest kärbseseenest Amanita phalloides, mis 

inhibeerib eukarüootsete RNA polümeraaside, eriti RNA Pol II aktiivsust. 

Amber koodon - nukleotiidide triplett UAG, mis on üks kolmest valgusünteesi 

terminatsiooni põhjustavast koodonist. 

Amber supressorid - mutantsed geenid, mille poolt kodeeritud tRNA-d on muudetud 

niiviisi, et nad tunnevad UAG koodoneid ära aminohapet kodeerivatena. 

Aminoatsüül-tRNA - transport - RNA, mis kannab kovalentselt seotud aminohapet. 

Aminohape on seotud NH2 rühma kaudu tRNA viimase lämmastikaluse 2'- või 3'- OH 

rühmaga. 

Aminoterminus (N terminus)  - polüpeptiidahela ots, kus asub vaba  α-aminorühm. 

Amplifikatsioon - mingi kromosoomse DNA järjestuse lisakoopiate loomine, mis võivad 

esineda intra- või ekstrakromosoomsetena. 

Anafaas - mitoosi või meioosi etapp, mille vältel kaks kromosoomikomplekti 

(õdekromatiidid) eralduvad üksteisest. 
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Aneuploidia – nähtus, mil kromosoomide koosseis erineb tavalisest diploidsest 

koosseisust tänu kromosoomide või nende osade kaotamisele või kordistumisele 

(duplikatsioonile). 

Animaalpoolus - reburikkais munarakkudes see ots, mis ei sisalda rebu ning lõigustub 

kiiremini kui vastas asuv vegetaalpoolus. 

Anterioorne - eespoolne 

Antikeha - B- lümfotsüütide poolt toodetav valk (immunoglobuliin), mis tunneb ära 

immuunvastuse esilekutsunud võõra antigeeni. 

Antigeen – kehavõõras molekul, mille sisenemine organismi põhjustab 

immuunreaktsiooni. 

Antigeenne determinant (epitoop) - antigeeni spetsiifiline piirkond, mis seondub 

antikeha või T-raku retseptoriga. 

Antisense RNA - mingi RNA transkriptiga komplementaarne RNA, mis võib  

transkriptiga hübridiseeruda ning selle funktsiooni blokeerida. 

Antikoodon - tRNA-s asuv kolmest nukleotiidist koosnev järjestus, mis on 

komplementaarne mRNA-l asuva kolmest nukleotiidist koosneva koodoniga.  

Antiparalleelsus - kirjeldab asjaolu, et erinevate DNA ahelate orientatsioon 

kaksikheeliksis on vastassuunaline, nii et ühe ahela 3'-ots on koos teise ahela 5'-otsaga. 

Apoptoos - raku programmeeritud surm. 

Astrotsüüt - kesknärvisüsteemi gliiarakkude hulka kuuluvad pikkade radiaalsete 

jätketega rakud, mis toetavad närvirakke ning aitavad kontrollida nende keemilist ja 

ioonset ekstratsellulaarset keskkonda. 

Autogeenne kontroll - kirjeldab mõne geeni produkti võimet inhibeerida (negatiivne 

autogeenne kontroll) või aktiveerida (positiivne autogeenne kontroll) teda ennast 

kodeeriva geeni ekspressiooni. 

Autoradiograafia - tehnika, mille puhul radioaktiivne objekt tekitab fotograafilisele 

filmile kujutise. Kujutist kutsutakse autoradiogrammiks. 

Autosoomid - kõik kromosoomid, välja arvatud sugukromosoomid; diploidses rakus on 

iga autosoom esindatud kahe koopiana. 

B-lümfotsüüdid (B-rakud) - Valged vererakud, mis küpsevad luuüdis ning 

ekspresseerivad membraaniga seotud antikehasid. Pärast B-lümfotsüüdi kokkupuudet 
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antigeeniga moodustuvad neist antikehi skreteerivad plasmarakud ning pikaealised 

mälurakud. Vahendavad humoraalset immuunsust. 

Balbiani rõngas - suur polüteense kromosoomi puff. 

Blastoderm - Ühe- või mitmekihiline blastomeeridest kate, mis ümbritseb embrüo 

blastulastaadiumis blastotsööli. Staadium putuka embrüogenesis, kus tuumade või 

rakkude kiht ümbritseb embrüo sees asuvat rebu. 

Blastomeer - üks rakkudest, mis moodustub viljastatud munaraku lõigustumisel. 

Blastotsööl - õõnsus balstulastaadiumi embrüo sees, mida ümbritseb blastoderm. 

Blastula - embrüo staadium enne gastrulatsiooni, mil embrüo tavaliselt koosneb 

rakkudest moodustunud õõnsast kerast. 

C geenid - kodeerivad immunoglobuliinide konstantse regiooni aminohappelisi järjestusi. 

C terminus (karboksüülterminus, karboksüülots) - valguahela (polüpeptiidi) ots, kus 

asub vaba α-karbonüülrühm. 

CAAT järjestus - Eukarüootsete transkriptsiooniühikute ees asuvad konserveerunud 

järjestused, mida tunnevad ära paljud transkriptsioonifaktorid. 

Cap-struktuur - eukarüootse mRNA 5'-otsas asuv struktuur, mis lisatakse pärast 

transkriptsiooni ühendades GTP 5'- terminaalse fosfaatrühma mRNA otsmise 

lämmastikalusega. Lisatud G metüleeritakse, mille tulemusena moodustub mRNA otsa 

struktuur 7MeG5'ppp5'Np... 

cdc geen - geen, mis kontrollib rakutsükli mõnd spetsiifilist etappi. 

cdk valk - tsükliinsõltuv proteiinkinaas. Proteiinkinaas, mis vajab aktiivsuseks ühinemist 

tsükliiniga. Erinevad tsükliin-cdk kompleksid vallandavad rakutsükli erinevaid sündmusi 

fosforüleerides spetsiifilisi märklaudvalke. 

cDNA - DNA molekul, mis on tehtud mingi mRNA koopiana ning seetõttu ei sisalda ta 

genoomses DNA-s olemas olevaid introneid.  

cis konfiguratsioon - kirjeldab ühel DNA molekulis asuvat kahte DNA järjestust (saiti). 

Dalton(Da) - molekulmassi ühik. Võrdne umbes vesiniku atomi massiga (1,66x10-24 g). 

Denaturatsioon - oluline muutus valgu või nukleiinhappe konformatsioonis, mida 

põhjustab kuumutamine või erinevad kemikaalid. Põhjustab tavaliselt bioloogilise 

funktsiooni kadumise. 

Desoksüribonukleiinhape - vt. DNA. 
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Diferentseerumine - protsess, mille jooksul rakk kujuneb spetsialiseeritud rakuks. 

Diploidne – 1) rakk, mis sisaldab kahte homoloogsete kromosoomide komplekti ning 

seega iga geeni või geneetilise lookuse kahte koopiat. 2) organism, mille somaatilised 

rakud sisaldavad kahte homoloogsete kromosoomide (2n) komplekti. 

Disulfiidsild (-S-S-) - kahe tsüsteiini sulfhüdrüülrühmade vahel tekkinud kovalentne 

side. Tavaline viis kahe eri valgumolekuli või sama molekuli eri osade ühendamiseks. 

DNA - desoksüribonukleiinhape. Polünukleotiid, mis on moodustunud omavahel 

kovalentselt seotud desoksüribonukleotiididest; geneetilise informatsiooni kandja. 

DNA ahelate paardumine - komplementaarsete üheahelaliste DNA järjestuste 

ühinemine vesiniksidemete abil, mille käigus moodustub kaksikhelikaalne struktuur. 

DNA raamatukogu - kogum kloneeritud cDNA molekule, kus on esindatud kõik 

genoomis esinevad  järjestused (genoomne raamatukogu) või kõigi raku poolt toodetud 

mRNA-de järjestused (cDNA raamatukogu). 

Domään - piirkond valgus, millel on iseseisev tertsiaarstruktuur. Suuremates valkudes on 

iga domään seotud teistega lühikeste paindlike polüpeptiidjärjestuste kaudu. 

Dorsaalne - organismi seljapoolne; samuti tiiva või lehe ülemine pind. 

Ekson - eukarüootse geeni segment, mis sisaldab mRNA järjestust kodeerivat DNA-d. 

Asub tavaliselt mittekodeerivate DNA järjestuste (intronite) kõrval. 

Eksotsütoos - põhiline eukarüootse raku sekretsioonimehhanism. Molekulid pakitakse 

membraaniga ümbritsetud vesiikulitesse, mis sulavad ühte raku välismembraaniga, 

vabastades oma sisu väliskeskkonda. 

Ekspressioon - nähtava fenotüübi põhjustamine geeni poolt, enamasti tänu vastava 

mRNA ja valgu sünteesile. 

Ekstratsellulaarne maatriks (ECM) - erinevate polüsahhariidide 

(glükoosaminoglükaanid, tselluloos) ja valkude (kollageen jt.) võrgustik, mida rakud 

sekreteerivad. Funktsioneerib kudede struktuurielemendina ning mõjutab nende arengut. 

Elongatsioonifaktor - valk, mis on ribosoomides vajalik uute aminohapete lisamiseks 

toodetavasse(kasvavasse) peptiidahelasse. 

Embrüogenees - embrüo areng viljastatud munarakust (sügoodist) kuni vabanemiseni 

muna- või lootekestadest. 
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Endotsütoos - aine transport rakku sel teel, et rakumembraan koos ainega sopistub sisse 

ning moodustab seal membraaniga ümbritsetud vesiikli. 

Endoplasmaatiline retiikulum - labürindikujuline membraaniga ümbritsetud 

kompartment eukarüootses rakus,  mis seob teatud osa vastsünteesitud valkudest; kus 

toimub rakus vajaminevate lipiidide süntees; kus salvestatakse Ca
2+

-ioone; kus 

kontrollitakse sinna sattunud valkude konformatsiooni; kus detoksifitseeritakse 

kahjulikke aineid.  

Endoteel - lamedate rakkude (endoteelirakkude) kiht, mis vooderdab seestpoolt kõigi 

veresoonte seinu. 

Enhanser - regulatoorne DNA järjestus, millele seonduvad regulaatorvalgud, mis 

mõjutavad transkriptsiooni kiirust. Enhanser võib mõjutatavast struktuurgeenist asuda 

tuhandete nukleotiidide kaugusel. 

Epiteel - ühe või mitme raku paksune rakukiht, mis katab organismi välispinda või 

vooderdab õõnsust. 

Epitoop - vt. antigeenne determinant, 

ER - vt. endoplasmaatiline retiikulum. 

Erütrotsüüt - hemoglobiini sisaldav selgroogsete vererakk, mis transpordib kudedesse 

hapnikku ning toob sealt tagasi süsihappegaasi. 

Eukarüoot - elusorganism, mille rakkudes (rakus) on päriliku informatsiooni kandja 

(DNA) ruumiliselt eraldatud eraldi kompartmenti – rakutuuma. Siia kuuluvad kõik 

eluvormid peale viiruste ja bakterite (prokarüoodid). 

Eukromatiin - interfaasi kromosoomi piirkond, mis interfaasi tuumades paikneb hajusalt 

ning kondenseerub mitoosis; vastand interfaasis palju kondenseerunumale 

heterokromatiinile. 

Fenotüüp - raku või organismi jälgitav tunnus. 

Fibroblast - sidekoes leiduv rakutüüp. Sekreteerib kollageeni ja teisi ekstratsellulaarse 

maatriksi komponente. Migreerub ja paljuneb efektiivselt haavakoes ja koekultuuris. 

Folliikulirakk - üks arenevat ootsüüti e. viljastamata munarakku ümbritsevatest 

rakkudest. 

G0 faas - eukarüootsest rakutsüklist kõrvaletõmbunud  olek (mittejagunev rakk). Esineb 

tihti diferentseerunud rakkude puhul. 



206 

 

G1 faas - eukarüootse rakutsükli faas tsütokineesi lõpust kuni DNA sünteesi alguseni. 

G2 faas - eukarüootse rakutsükli faas DNA sünteesi lõpust kuni mitoosi alguseni. 

G valk - heterotrimeersete GTP-d siduvate valkude perekonda kuuluv rakusiseses 

signaaliülekandes osalev valk. Esineb rakumembraanide sisepinnal ja aktiveeritakse 

tavaliselt hormooni või mõne teise signaalligandi seondumisega transmembraansele 

retseptorvalgule. 

Gameet - spetsialiseeritud haploidne rakk, seemne- või munarakk, mis on vajalik 

suguliseks paljunemiseks. 

Gastrula - looma embrüo arengujärk, mis järgneb blastula järgule. Gastrula järgus 

sopistuvad rakud sisse ja moodustavad sooleõõne rudimendi ning tekivad kolm 

lootelehte. 

Geen - DNA piirkond, mis kontrollib selgepiirilist pärilikku omadust, vastab tavaliselt 

ühele valgule või RNA-le. Definitsioon sisaldab kogu funktsionaalset ühikut: kodeerivat 

DNA järjestust, mittekodeerivaid regulaatorjärjestusi ja introneid. 

Geeni regulaatorvalk - üldnimetus valgule, mis seondub spetsiifilise DNA järjestusega 

ning mõjutab geeni ekspressiooni. 

Geeniklaster - identsete või lähedaste genoomis kõrvuti asetsevate geenide rühm. 

Geneetiline kood - reeglite kogum, mis määratleb vastavuse DNA või RNA 

nukleotiidtriplettide (koodonite) ja valkudes asuvate aminohapete vahel. 

Genoom - kogu raku või organismi poolt kantav geneetiline informatsioon. 

Genoomne DNA - DNA, mis moodustab raku või organismi genoomi. Kasutatakse 

eristamaks cDNA-st (DNA , mis on toodetud mRNA-st pöördtranskriptsiooniga). 

Genotüüp - üksiku raku või organismi geneetiline ülesehitus. 

Glükoproteiin - ühe või mitme oligosahhariidahelaga kovalentselt seotud valk. Siia 

kuulub enamus sekreteeritavaid rakke ning valgud, mis on eksponeeritud rakumembraani 

välispinnale. 

Golgi kompleks - membraanide süsteem eukarüootses rakus, kus endoplasmaatilises 

retiikulumis toodetud valgud modifitseeritakse ja sorteeritakse. 

GNRP - guaniinnukleotiidi vabastav valk. Seondub valguga Ras või Ras-taoliste GTP-d 

siduvate teiste valkudega ning aktiveerib neid soodustades seotud (inaktiveeriva) GDP 

vabastamist ning asendamist GTP-ga. 
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Haploidne –rakk, mis omab vaid üht kromosoomikomplekti, näiteks gameedid või 

bakterirakud. Vastand diploidsele rakule. 

Hematopoees - vererakkude teke, mis hõlmab tüvirakkude proliferatsiooni ja 

diferentseerumist. Toimub täiskasvanud imetajatel enamasti luuüdis. 

Heterokromatiin - interfaasi ajal tavaliselt kondenseerunuks ja transkriptsiooniliselt 

inaktiivseks jääv kromatiiniosa. 

Heterodimeer - valgukompleks, mis koosneb kahest erinevast polüpeptiidahelast. 

Heterosügoot - diploidne rakk või indiviid, kellel on vaadeldava geeni kaks erinevat 

alleeli. 

Histoonid - arginiini- ja lüsiinirikkad valgud, mis on eukarüootsete kromosoomide DNA-

ga seondunud ning moodustavad nukleosoome. 

Homeobox - lühike (180 bp pikkune) konserveerunud DNA järjestus, mis kodeerib 

paljude organismide arengut juhtivate valkude DNA-d siduvat aminohappejärjestust. 

Homeodomään - 60 aminohappe pikkune homeobox järjestuse poolt kodeeritav 

järjestus. 

Homeootiline mutatsioon - mutatsioon, mis põhjustab keha ühe osa rakkude käitumist 

teise kehaosa rakkudena. 

Homosügoot - diploidne rakk või organism, kellel on vaadeldava geeni kaks identset 

alleeli. 

Hübridisatsioon - protsess, mille käigus kaks komplementaarset nukleotiidahelat 

moodustavad kaksikheeliksi. 

Hübridoom - rakuliin, mis on saadud antikehasid tootva B-lümfotsüüdi ja 

lümfotsütaarsest kasvajast pärineva raku ühendamisel. Kasutatakse monoklonaalsete 

antikehade tootmiseks. 

Idurakud  - sugurakud. Rakud, mis on spetsialiseerunud haploidsete gameetide tekkeks. 

Immortalisatsioon - rakuliini tekkimine, mis on võimeline piiramatuks arvuks rakkude 

jagunemiseks. Võib tekkida näiteks keemilise või viirustransformatsiooni tagajärjel. 

in vitro – 1) termin, mis kirjeldab rakuvabades ekstraktides toimuvaid protsesse 

(vastandina rakus toimuvatele). 2) termin kirjeldab ka kultuuris kasvavates rakkudes 

toimuvaid protsesse vastandina tervikorganismis toimuvatele. 

in vivo - terviklikus rakus või organismis toimuvad protsessid. 
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Initsiatsioonifaktor - valk, mis põhjustab ribosoomide õige seondumise mRNA-ga ning 

on vajalik valgusünteesi alustamiseks. 

Interfaas - pikk periood rakutsüklis ühest mitoosist teiseni. Sisaldab faase G1, S ja G2. 

Intron - eukarüootse geeni mittekodeeriv piirkond, mis transkribeeritakse RNA 

molekuliks, ent seejärel lõigatakse sealt splaisingu tulemusena välja. 

Karboksüülterminus ( karboksüülots), vaata C terminus. 

Kartsinogeen - Mingi mõjur (näiteks kemikaal või kiirgus), mis põhjustab kasvaja tekke. 

Kartsinoom - epiteelrakkude vähkkasvaja. 

Karüotüüp - kromosoomikomplekti kirjeldav parameeter, mis sisaldab kromosoomide 

arvu, kuju ja suuruse kirjeldust. 

Kasvufaktor - rakuväline polüpeptiidne signaalmolekul, mis põhjustab raku kasvu või 

proliferatsiooni. 

Kloon - suur hulk rakke või molekule, mis on identsed üheainsa eellasraku või  

-molekuliga. 

Kloneerimisvektor - plasmiid või bakteriofaag, mida kasutatakse sellesse sisestatud 

võõra DNA järjestuse paljundamiseks või sellelt valgu tootmiseks. 

Kloroplast - spetsialiseeritud organell rohevetikates ja taimedes, mis sisaldab klorofülli 

ning on fotosünteesi toimumise kohaks. Spetsialiseeritud plastiid. 

Kodeeriv ahel - DNA ahel, mille järjestus on samasugune mRNA järjestusega 

"Koduhoidvad" geenid - geenid, mille poolt kodeeritav funktsioon on vajalik organismi 

kõikides rakutüüpides sõltumata nende spetsiifilistest funktsioonidest. 

Koensüüm - väike ensüümiga seotud molekul, mis osaleb katalüüsitavas reaktsioonis, 

moodustades substraadiga tihti kovalentse sideme. Näiteks biotiin, NAD+ ja koensüüm 

A. 

Kofaktor - anorgaaniline ioon või koensüüm, mis on vajalik ensüümi aktiivsuseks. 

Komplementaarne DNA  - vt. cDNA. 

Komplementaarne nukleotiidne järjestus - kaks üheahelalist nukleotiidset järjestust on 

komplementaarsed siis, kui nad on võimelised moodustama omavahel perfektselt 

paardunud kaksikheeliksi. 

Konformatsioon - molekuli aatomite ruumiline jaotus, näiteks valgu või mõne muu 

makromolekuli täpne kolmemõõtmeline kuju. 
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Konsensusjärjestus - kõige tavalisem või kõige tüüpilisem järjestus, mis esineb väheste 

modifikatsioonidega lähedaste DNA, RNA või valkude rühmades. Konsensusjärjestus 

fikseerib nukleotiidi või aminohappe, mis antud positsioonis kõige sagedamini esineb. 

Konstitutiivne - püsivas hulgas toodetav; vastand reguleeritavale tootmisele. Näiteks 

konstitutiivne sekretsioon toimub pidevalt ilma väliste stiimulite vajaduseta.  

Kontrollpunkt - etapp eukarüootse rakku tsüklis, kus on võimalik peatada rakutsüklit 

kuni rakutsükli toimumiseks soodsate tingimuste tekkeni. 

Kooperatiivsus - nähtus, mille puhul ühe ligandi seondumine märklaudmolekulile 

parandab järgmiste ligandide seondumist. Esineb näiteks suurte valkkomplekside 

moodustumisel, samuti paljudest allosteerilistest subühikutest koosnevate ensüümide ja 

retseptorite moodustumisel. 

Kosmiid - bakteriofaag lambdast loodud kloneerimisvektor, mida kasutatakse eriti 

pikkade DNA järjestuste rakku viimiseks ja sealt väljutamiseks.  

Kromatiidid - replikatsiooni tulemusena moodustunud kromosoomide koopiad, mis on 

veel tsentromeeri kaudu seotud. Nimetust kasutatakse nende tähistamiseks enne 

lahknemist ja sellele järgnevat tütarrakkude eraldumist. 

Kromatiin - DNA-st ja valkudest koosnev kompleks interfaasi rakutuumas. Selles olekus  

ei ole üksikud kromosoomid eristatavad. 

Kromosoom - Genoomi piiritletud ühik, mis kannab paljusid geene. Iga kromosoom 

koosneb pikast kaheahelalise DNA molekulist ning umbes samasuurest valgumassist. 

Kromosoomid on morfoloogilise ühikuna nähtavad ainult rakkude jagunemise ajal. 

Kromosoomivöödid  - kromosoomide piirkonnad, mis seovad erinevaid (värvilisi) 

kemikaale. 

Kvaternaarstruktuur - erinevate polüpeptiidide kolmemõõtmeline asetus 

valgukompleksis. 

Leukotsüüt - tuuma sisaldavad vererakud, milles ei ole hemoglobiini. Siia kuuluvad 

lümfotsüüdid, neutrofiilid, eosinofiilid, basofiilid ja monotsüüdid. 

Ligand - molekul, mis seondub valgu või muu molekuli spetsiifilise alaga. 

Ligaas - ensüüm, mis seob kokku (ligeerib) kaks molekuli energiat tarbiva protsessi 

käigus. Näiteks DNA ligaas ühendab kaks DNA ahelat fosfodiestersidemega. 
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Lookus - geeni asukoht kromosoomil. Sama geeni erinevad alleelid asuvad samas 

lookuses. 

Lugemisraam - faas, milles valku kodeerivaid nukleotiide kolmekaupa (triplettidena) 

loetakse. mRNA molekuli võib põhimõtteliselt lugeda kõigis kolmes lugemisraamis. 

Lümfotsüüt - antigeenile vastuseks immuunreaktsiooni põhjustav vererakk. T 

lümfotsüüdid küpsevad tüümuses ning vastutavad rakulise immuunsuse eest. B-

lümfotsüüdid küpsevad aga (imetajate) luuüdis ning vastutavad tsirkuleerivate antikehade 

tootmise eest. 

Lüsosoom - membraaniga ümbritsetud organell eukarüootses rakus, mis sisaldab 

mitmesuguseid lagundavaid ensüüme. 

Lüüs - rakumembraani lagunemine, mis viib tsütoplasma vabanemisele ja raku surmale. 

M faas - eukarüootse rakutsükli ajavahemik, mille jooksul tuum ja tsütoplasma 

jagunevad tütarrakkude vahel. 

M faasi tekitav faktor - vt. MPF 

Meioos - eriline rakkude jagunemise viis, mille käigus tekivad muna- ja seemnerakud. 

Meioosi käigus väheneb geneetilise materjali hulk rakus kaks korda. See saavutatakse 

rakutuuma kahe järjestikuse jagunemisega, millega kaasneb vaid üks DNA replikatsioon. 

Protsessi tulemusena tekib algsest diploidsest rakust neli haploidset rakku. 

Melanotsüüt - rakk, mis toodab tumedat pigmenti melaniini. Membraan - lipiidide 

kaksikkiht koos assotsieerunud valkudega, mis ümbritseb kõiki rakke ja eukarüootsetes 

rakkudes paljusid organelle. 

Mitokonder – kahekordse membraaniga ümbritsetud umbes bakterisuurune organell. 

Mitokondris toimub oksüdatiivne fosforüleerimine ning seal toodetakse enamus raku 

ATP-d. 

Mitogeen - rakuvälised ained, mis põhjustavad raku proliferatsiooni (näit. kasvufaktorid). 

Mitoos - eukarüootse raku jagunemine, mis sisaldab DNA kondenseerumist nähtavateks 

kromosoomideks, nende jaotamist tütartuumade vahel ning lõpuks kogu raku tsütoplasma 

jaotamist kahe tütarraku vahel. 

Mitoosikääv - mikrotuubulite ja nendega seotud molekulide ühendus, mis moodustub 

eukarüootse raku vastaspoolte vahel mitoosi ajal ning viib kahekordistunud kromosoomid 

lahku. 
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Monokloonne antikeha - hübridoomi poolt toodetud antikeha. Kuna iga hübridoom on 

valmistatud ühestainsast B-rakust, siis toodab hübridoom ainult identseid 

antikehamolekule. 

Monomeer - väike molekulaarne "ehitusplokk", mida saab ühendada teiste 

samatüübilistega, moodustades suuremaid molekule (polümeere). 

MPF (Mitoosi tekitav faktor) - tsükliini ja proteiinkinaasi sisaldav kompleks, mis 

põhjustab raku sisenemise M faasi. 

mRNA - RNA molekul, mis määrab ära mingi valgu aminohappelise järjestuse. 

eukarüootides luuakse mRNA pikemast eellastranskriptist splaisingu teel. Translatsiooni 

valguks katalüüsivad ribosoomid. 

Mutatsioon - muutus kromosoomi nukleotiidses järjestuses. 

Müoblast - ühetuumaline diferentseerumata lihaste eellasrakk. Skeletilihase lihaskiud 

moodustub paljude müoblastide ühinemise tulemusena. 

N terminus - vt. aminoterminus. 

Neuron - närvisüsteemi rakk, millel on pikad signaali vastuvõtuks, juhtimiseks ja 

ülekandeks spetsialiseerunud jätked. 

Nukleiinhape - RNA või DNA; koosneb omavahel fosfodiestersidemetega ühendatud 

nukleotiidide ahelatest. 

Nukleosiid - ühend, mis koosneb puriin- või pürimidiinalusest, mis on seotud kas riboosi 

või desoksüriboosiga. 

Nukleosoom - eukarüootse kromosoomi osa, mis koosneb histoonidest ja nende  ümber 

mähitud DNA lõigust. 

Nukleotiid - nukleosiid, mille riboosi või desoksüriboosiga  on estersideme kaudu seotud 

üks või mitu fosfaatrühma. DNA ja RNA on nukleotiididest koosnevad polümeerid. 

Oligomeer - lühike polümeer, mis koosneb rakus tavaliselt aminohapetest 

(oligopeptiidid), suhkrutest (oligosahhariidid) või nukleotiididest (oligonukleotiidid). 

Onkogeen - üks paljudest geenidest, mis muudavad raku kasvajarakuks. Tüüpiliselt raku 

kasvu või jagunemise kontrollis osaleva normaalse geeni (proto-onkogeeni) mutantne 

vorm. 

Ootsüüt – meiootilist jagunemist alustanud arenev munarakk, tavaliselt suur ja 

väheliikuv rakk. Ootsüüdi arengustaadium lõpeb viljastamisega. 
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Oogenees - ootsüütide teke ja küpsemine munasarjas. 

Pahaloomuline - kirjeldab kasvajaid ja kasvajarakke, mis on invasiivsed ja/või 

võimelised tekitama metastaase. 

Peroksüsoom - membraaniga ümbritsetud organell, mis kasutab orgaaniliste molekulide 

oksüdeerimiseks molekulaarset hapnikku. Sisaldab vesinikperoksiidi tootvaid ja 

lagundavaid ensüüme. 

Plasmiid - väike rõngasjas (tsirkulaarne) DNA molekul, mis replitseerub genoomist 

sõltumatult. Kasutatakse laialt DNA kloneerimisvektoritena. 

Polüploidne - rakk või organism, millel on rohkem kui kaks komplekti homoloogseid 

kromosoome. 

Posterioorne - tagumine. 

Posttranslatsiooniline modifikatsioon - ensüümide poolt katalüüsitav valgu muutmine 

pärast tema sünteesi või sünteesi ajal. 

Punktmutatsioon - ühe nukleotiidi muutus DNA ahelas või ühe aminohappe muutus 

valguahelas. 

Primaarstruktuur - ühikute järjestus lineaarses polümeeris, näiteks aminohapete 

järjestus valgus. 

Prokarüoot - organism, mis koosneb ühest või mitmest lihtsamast rakust, millel ei ole 

membraaniga eraldatud tuuma. 

Promootor - nukleotiidne järjestus DNA ahelas, millega seondub transkriptsiooni 

alustamiseks RNA polümeraas 

Profaas - mitoosi esimene etapp, mille jooksul kromosoomid kondenseeruvad, ent ei 

kinnitu veel mitoosikäävile. 

Proteasoom - tsütoplasmas olev suur valkkompleks, mis vastutab ubikvitiiniga või muul 

moel märgistatud valkude lagundamise eest. 

Proteiinkinaas - ensüüm, mis kannab ATP terminaalse fosfaatrühma üle märklaudvalgu 

spetsiifilisele aminohappejäägile 

Proteolüüs - valgu lagundamine tavaliselt tema ühe või mitme peptiidsideme hüdrolüüsi 

teel. 

Proto-onkogeen - tavaliselt raku proliferatsiooni reguleeriv normaalne geen, mis on 

mutatsiooniga muudetav kasvajatekkes osalevaks  onkogeeniks. 
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Puriinid - rühm lämmastikku sisaldavaid tsüklilisi ühendeid, mis esinevad RNA ja DNA 

koostises. Näit. adeniin ja guaniin. 

Pürimidiinid - rühm lämmastikku sisaldavaid tsüklilisi ühendeid, mis esinevad RNA ja 

DNA koostises. Näit. tsütosiin. 

Raku jagunemine - kahe tütarraku teke ühest rakust. Eukarüootides sisaldab raku 

jagunemine tuuma jagunemist (mitoos) ning selle järgset tsütoplasma jagunemist 

(tsütokinees). 

Rakuliin - looma- või taimerakkude populatsioon, mis on kultuuris võimeline lõpmatult 

jagunema. 

Rakutsükkel - raku reproduktiivtsükkel: sündmuste korrastatud jada, mille käigus rakk 

paljundab oma komponendid ning jaguneb kaheks tütarrakuks. 

Rekombinantne DNA - mistahes DNA molekul, mis on loodud erineva päritoluga DNA 

segmentidest. 

Replikatsioonikahvel - Y-kujuline replitseeruva DNA piirkond, kus tekivad kaks 

tütarahelat ning need lahknevad. 

Repressor - valk, mis seondub spetsiifilise DNA piirkonnaga ning takistab kõrvalasuva 

geeni transkriptsiooni. 

Retroviirus - RNA-d sisaldav viirus, mis replitseerub rakus läbi kaheahelalise DNA 

vahevormi. 

Retseptor - valk, mis seondub spetsiifilise rakuvälise signaalmolekuliga (ligandiga) ning 

initsieerib raku reaktsiooni. Rakupinna retseptorid (näit. atsetüülkoliini retseptor, insuliini 

retseptor) asuvad rakumembraanis, kusjuures nende ligandi siduv ala on eksponeeritud 

välispinnale. Rakusisesed retseptorid (näit. steroidhormoonide retseptorid) seovad 

ligande, mis difundeeruvad rakku läbi rakumembraani. 

Revertaas (pöördtranskriptaas) - retroviiruse ensüüm, mis kasutab matriitsina viiruse 

üheahelalist RNA-d ja toodab selle kaheahelalise DNA koopia. 

Ribonukleaas - ensüüm, mis lagundab RNA molekuli hüdrolüüsides tema ühe või mitu 

fosfodiestersidet. 

Ribosoom - ribosomaalsest RNA-st ja valkudest koosnev kompleks rakus, mis seondub 

mRNA-ga ning katalüüsib valgusünteesi. 
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RNA polümeraas - ensüüm, mis katalüüsib RNA sünteesi, kasutades selleks 

nukleosiidtrifosfaate. 

RNA splaising - protsess, mille käigus lõigatakse rakutuumas asuvast RNA molekulist 

välja intronjärjestused ning allesjäänud eksonite otsad ühendatakse. Splaisingu  

tulemusena tekib mRNA. 

S faas - eukarüootse rakutsükli faas, mille jooksul sünteesitakse DNA. 

Sarkoom - sidekoe kasvaja 

Sekundaarstruktuur - korrapärane polümeeri kokkuvoltimise viis; valkudes näiteks α-

heeliksid ja β-struktuurid. 

Signaalpeptiid - lühike aminohappeline järjestus, mis määrab ära valgu lõpliku asukoha 

rakus. 

Somaatiline rakk - mistahes taime- või loomarakk, mis ei ole sugurakk ega tema 

eellasrakk. 

Splaising - vt. RNA splaising 

START - oluline kontrollpunkt eukarüootses rakutsüklis. Selle punkti läbimine tingib 

raku sisenemise S faasi. 

Steroid - kolesteroolile sarnane hüdrofoobne molekul, näit. östrogeen, testosteroon. 

Struktuurgeen - geen, mis kodeerib struktuuri või ensüümi tekitavat valku või RNA-d. 

Erineb geenidest, mis reguleerivad teiste geenide ekspressiooni. 

Subühik - mitmekomponendilise kompleksi üks osa; näiteks erinevate valkude 

kompleksi üks valk. 

Sugukromosoom - kromosoom, mis vastavalt indiviidi soole puudub või esineb ühes või 

ka mitmes koopias; imetajates X- ja Y-kromosoomid. 

Sõltuvus kinnitumisest  - kirjeldab normaalsete eukarüootsete rakkude vajadust 

kinnituda normaalseks kultuuris kasvamiseks mingile pinnale (näit. plastik, klaas). 

Sügoot - diploidne rakk, mis on tekkinud isas- ja emasgameedi ühinemisel. Viljastatud 

munarakk. 

T lümfotsüüt (T rakk) - valge vererakk, mis küpseb tüümuses (harkelundis)ja 

ekspresseerib antigeenispetsiifilisi T-raku retseptoreid. T-lümfotsüütide hulka kuuluvad 

tsütotoksilised T- lümfotsüüdid (vastutavad rakulise immuunsuse eest) ja helper- T rakud 

(toodavad erinevaid tsütokiine, mis mõjutavad mitmeid teisi immuunsüsteemi rakke). 
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TATA järjestus (TATA box) - paljude eukarüootsete geenide promootoralas olev 

konsensusjärjestus, mis seob üldist transkriptsioonifaktorit ning seega määrab ära 

transkriptsiooni alguskoha. 

Telomeer - kromosoomi ots, kus asub erilisel viisil replitseeritav DNA.  

Telofaas - mitoosi viimane faas, mille jooksul kaks eraldunud kromosoomikomplekti 

dekondenseeruvad ning ümbritsetakse tuumaümbristega. 

Temperatuurišoki valgud (stressile reageerivad valgud) - valgud, mida toodetakse 

vastuseks kõrgele temperatuurile või stressifaktorite mõjule. 

Temperatuuritundlik (ts) mutant - organsim või rakk, mis kannab geneetiliselt 

muutnud valku (või RNA-d), mis funktsioneerib normaalselt ühel temperatuuril, ent on 

mittefunktsionaalne teisel (tavaliselt kõrgemal) temperatuuril. 

Tertsiaarstruktuur - makromolekuli kolmemõõtmeline kuju. 

Topoisomeraas (DNA topoisomeraas) - ensüüm, mis teeb lõikeid DNA molekuli ja 

taasühendab otsi, et likvideerida sõlmi või liigseid DNA molekuli pöördeid. 

Transkript - DNA transkriptsioonil tekkiv RNA- produkt. 

Transkriptsioon (DNA transkriptsioon) - ühest DNA ahelast RNA polümeraasi abil 

komplementaarse RNA- koopia süntees. 

Transkriptsioonifaktor - mistahes valk, mida on vaja transkriptsiooni alustamiseks 

eukarüootides. Sisaldab nii regulaatorvalke kui üldiseid transkriptsioonifaktoreid. 

Transfektsioon - võõra DNA molekuli sisseviimine eukarüootsesse rakku. 

Transformatsioon - pärilik muutus eukarüootse raku omadustes. Kultuuris kasvatatavate 

loomarakkude puhul tähistab tavaliselt viiruste või kartsinogeenide toimel tekkivaid 

kasvajaraku taolisi omadusi. 

Transgeenne - taim või loom, millesse on püsivalt sisse viidud järgnevatele 

põlvkondadele edasi antavaid  geene teisest organismist või on muudetud tema enda 

geenide ekspressiooni taset. 

Translatsioon (RNA translatsioon) - protsess, mille käigus mRNA nukleotiidide 

järjestuse alusel lülitatakse valmistatavasse valku aminohapped; toimub ribosoomides. 

Tsentriool - üks kahest silindrikujulisest struktuurist loomaraku tsentrosoomi sees, mis 

sisaldab üheksat mikrotuubulite tripletti. Mitoosi vältel liiguvad tsentrioolid raku 
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erinevatele poolustele. Raku põhiliseks mikrotuubuleid organiseerivaks keskuseks on 

tsentrioole ümbritsev materjal. 

Tsentromeer – kromosoomi piirkond, mis hoiab koos kromatiide ning sisaldab mitoosi- 

või meioosikäävile kinnitumise kohta. 

Tsentrosoom - organell, mis asub loomaraku tuuma lähedal ning on primaarne 

mikrotuubuleid organiseeriv keskus. Ümbritseb tsentrioolide paari ning jaguneb mitoosi 

ajal, tekitades mitoosikäävi kaks poolust. 

Tsükliin - valk, mille kontsentratsioon rakutsükli vältel muutub perioodiliselt. Tsükliinid 

aktiveerivad kriitilisi proteiinkinaase (tsükliinsõltuvaid proteiinkinaase) ning kontrollivad 

sellega üleminekut rakutsükli ühest etapist teise. 

Tsükliinsõltuvad proteiinkinaasid - vt. cdk valk. 

Tsütokroom - värviline heemi sisaldav valk, mis transpordib raku hingamisahelas ja 

fotosünteesil elektrone. 

Tsütokeratiinid – vahelmisi (intermediaarseid) filamente moodustav valkude perekond, 

eriti levinud epiteelirakkudes. Neist on moodustunud mimed naha tekised, näiteks küüned 

ja juuksed.  

Tsütoplasma - eukarüootse raku sisu, mis asub tuumast väljaspool rakumembraani sees. 

Tsütoplasma sisaldab erinevaid organelle ja sisemisi mebraansüsteeme ning tsütosooli. 

Tsütoskelett - eukarüootse raku tsütoplasmas asuv valguliste filamentide süsteem, mis 

annab rakule kuju ning võime suunatud liikumiseks. Põhilised komponendid on 

mikrofilamendid, mikrotuubulid ja vahelmised filamendid. 

Tšaperonid - valgud, mis on vajalikud teiste valkude õigeks kokkupakkimiseks või 

valkkomplekside moodustumiseks. Tšaperon ise ei kuulu aga moodustunud 

valkkompleksi koosseisu. 

Tuumapoor - tuumaümbrist läbiv kanal, mis võimaldab teatud molekulidel liikuda 

tuuma ja tsütoplasma vahel. 

Tuumaümbris - rakutuuma ümbritsev topeltmembraan. Koosneb seesmisest ja 

välimisest membraanist, mida läbivad tuumapoorid. 

Tuumake - struktuur rakutuumas, kus transkribeeritakse ribosomaalne RNA ning 

pakitakse kokku ribosoomid.  
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Tuumakese organisaator - kromosoomipiirkond, mis sisaldab tuumakest moodustavate 

ribosomaalsete RNA-de geenide klastreid.  

Tülakoid - lame membraanne kott kloroplastis, kloroplasti sees asuv subkompartment,  

mis sisaldab pigmenti (klorofüll) ning viib läbi fotosünteesi valgusreaktsioone. 

Türosiinkinaas - ensüüm, mis kannab ATP terminaalse fosfaatrühma üle 

märklaudvalgus asuvale spetsiifilisele türosiinijäägile. 

Tüvirakk - jagunemisvõimeline rakk, mille järglasteks on kahesugused tütarrakud: ühed 

asendavad algset tüvirakku (tüviraku taastootmine), teised aga diferentseeruvad 

erinevateks rakutüüpideks (näiteks naha basaalkihi, hemtopoeesi ja meristeemkoe 

tüvirakud). 

Ubikvitiin - väike väga konserveerunud valk kõigis eukarüootsetes rakkudes, mis võib 

kovalentselt seonduda teiste valkude lüsiinijääkidega. Ubikvitiiniga seondumine 

märgistab valgu proteolüütiliseks lagundamiseks proteasoomis. 

Vegetaalpoolus - looma munaraku ots, kus on koondunud enamus rebu. Vastand 

animaalpoolusele. 

Vektor - Viirus või plasmiid, mida kasutatakse geneetilise materjali viimiseks rakku või 

organismi. 

Ventraalne - kõhtmine 

Vesiikul - membraaniga ümbritsetud sfääriline organell eukarüootse raku tsütoplasmas. 

Viljastamine - haploidse isas- ja emasgameedi ühinemine, mille käigus moodustuv 

diploidne sügoot võib areneda uueks indiviidiks 

Üldine transkriptsioonifaktor - mistahes valk, mille seondumine TATA järjestusele on 

vajalik enamuse eukarüootsete geenide transkriptsiooni alustamiseks. 

 


