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Inimesed on 99.9% DNA järjestuse poolest

samasugused

Kõik inimesed on
geneetiliselt 99,9%
identsed

Inimese ja hiire
geneetiline
identsus on
97,5%

GEENID JA SAATUS
Geneetiliselt oleme me kõik 99.9% identsed.
Saatus viitab üleüldiselt mingile teatud hulgale sündmustele, mida usutakse, et
need on ette määratud.
Ø Kas ka meie saatused on 99.9% identsed?
Ø Me sünnime erinevatena (poisid, tüdrukud, pikkus, kaal, nahavärv,
juuksevärv, silmavärv), samas väga sarnastena, kuna:
Ø kuulume kõik sama liigi Homo sapiens ('tark inimene') alamliiki
Homo
sapiens sapiens ('nüüdisinimene')
Ø oleme kõik eukarüoodid, st koosneme tuumaga rakkudest
Ø paljuneme kõik sugulisel teel
Ø meil kõigil on geenid
Ø meie kõigi elu algab ja lõpeb täpselt ühtemoodi:
…sünd
surm…
Kas liigi mõttes on saatus olemas?
Ø Liigi saatuseks on säilitada (või mitte säilitada) oma liigi geneetiline info.
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GEEN – DNA – KROMOSOOM - TUUM - RAKK - ORGANISM

Rakuteooria. Põhipostulaadid:
Ø
Ø
Ø
Ø

kõik organismid on ehitatud rakkudest
rakk on lihtsaim iseseisvalt elav süsteem
rakk on elu põhiühik
rakk tekib ainult rakust

Kuidas rakust tekib samasugune rakk?
Mitoos – kõik tütarrakud on geneetiliselt identsed
Miks kõik järglased ei ole vanemate koopiad?
Meioos – geneetiline materjal kombineerub suguliselt sigivatel
organismidel meioosi käigus ümber, tütarrakud ei ole geneetiliselt identsed

KUIDAS RAKUD UUENEVAD?
Rakud läbivad rakutsükleid (e. mitoositsükleid).
Mitoos - rakujagunemine
o
organismide vegetatiivne sigimine
o
hulkrakse organismi kasv, areng ja kudede uuendumine
Mitoos on rakkude jagunemise põhiviis, mille tulemusel tekib emarakust kaks
tütarrakku.
Tulemuseks on geneetiliselt identne järglaskond – kloonid.
Meioos – kahekordne rakujagunemine
o sugulise sigimise tsüklis
o kahekordne rakujagunemine
Vanematelt päritud kromosoomid (sh geenid) kombineeruvad ümber uuteks
kombinatsioonideks (so. geneetiline rekombinatsioon).
Järglased on vanematest ja üksteisest erinevate genotüüpidega.

MITOOS IGAPÄEVAELUS
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Me oleme mitoosi abil suureks kasvanud.
Meie keharakud uuenevad mitoosi teel pidevalt.
Me ei ole üleni nii vana kui pass ütleb.
Meie organismide erinevate osade uuenemine toimub
erineva kiirusega, mistõttu on organismi erinevad osad
erinevas vanuses.
Igaühega ühevanused on vaid 2 organit: tema aju ja tema
silmad.

Ø Aju on sinuga ühevanune.
Sündides on meil olemas kõik vajalikud ajurakud ehk umbes 100
miljardit ajurakku. Suurem osa ajust vananedes ei uuene.
Dementsuse ja ajukahjustuste tekkepõhjuseks ongi kaotatud
ajurakud.
Ajus leidub 2 piirkonda, mis uuenevad pidevalt : maitsmise reservuaar
ja hippokampus (seotud juurdeõppimisega).
Ø Silmad on sinuga ühevanused.
Silmad on üks väheseid kehaosi, mis elu jooksul ei muutu.
Ainus, mis pidevalt uueneb, on kornea (silma läbipaistev väliskiht).
Kornea pind peab olema sile, et silm fokuseeriks paremini, seepärast
on ka vajalik rakkude kiire uuenemine. Kornea taastub kahjustumise
korral 24 tunni jooksul.
Paraku ei kehti see ülejäänud silmaosade kohta – vananedes kaotab
silmalääts elastsust, mistõttu on eakatel raskem pilku fokuseerida.
Ø Kulmukarvad ja ripsmed ˇuuenevad 6 – 8 nädalaga.
Ø Maitsmisnäsade eluiga - 10-14 päeva
(keelel on ca 9000 maitsmisnäsa, igaüks sisaldab 50 maitsmisrakku)

Ø Veri on väga kiiresti uuenev kude.
Erütrotsüütide eluiga on 4 kuud.
Punased verelibled kannavad kudedesse hapnikku ja viivad sealt
välja jääkaineid. Igas sekundis sureb 3 miljonit erütrotsüüti.
Leukotsüütide eluiga on väga erinev, sõltub nende funktsioonist:
hävitajarakud elavad vaid mõne päeva, mälurakud, mille ülesanne on
talletada informatsiooni kõigist elu jooksul toimunud kokkupuudetest
haigustega, võivad elada terve inimese eluea.
Ø Maksa vanus - umbes 5 kuud.
Maksarakkude eluiga on umbes 150 päeva. Maksarakkude
uuenemisele aitab kaasa vereringe. (Isegi palju alkoholi tarbivate
inimeste maks taastub küllaltki kiiresti, kui alkoholist loobutakse.)
Ø Süda uueneb 20 aastaga.
Südames olevad tüvirakud uuenevad pidevalt – vähemalt kaks-kolm
korda inimese eluea jooksul. Infarkt – südame verevarustus on
häiritud. Kui südamelihas ei saa teatud aja jooksul verd, tekivad
lihasekärbused ja neid korvata pole enam võimalik.

Ø Luude vanus: 10 aastat.
Skeleti täielikuks uuenemiseks kulub 10 aastat. Inimese kehas on
uute ja vanade luude segu, sest luude taastekke tase on erinev.
Keskeas see protsess siiski aeglustub ja luud muutuvad hapramaks. Ka luu
vajab head vereringet – selleks tuleb rohkem liikuda.

Ø Kopsude vanus: 2–3 nädalat.
.Ka kopsude rakud uuenevad pidevalt. Alveoolid, mis on vajalikud
hapniku- ja gaasivahetuses, uuenevad stabiilselt aastaga. Kopsude
pinnal olevad rakud asenduvad aga kahe-kolme nädalaga. Viimased
on kopsude kaitseliinis esimesed, mistõttu on vajalik kiirem
uuenemisprotsess.

Ø Naha vanus: 2–4 nädalat .
Naha pealmine kiht epidermis uueneb iga kahe kuni nelja nädala
tagant, see on tarvilik keha väliseks kaitsmiseks.
Olenemata pidevast uuenemisest kortsud siiski tulemata ei jää. Selle
põhjuseks on naha kollageeni- ja elastsuskadu vanuse suurenedes.
Naha uuenemisel on oluline hea vereringe, mida pärsib näiteks suitsetamine.

Ø Soolestiku vanus: 2–5 päeva.
Soolestik on vooderdatud rakkudega, mis aitavad toitainetel
imenduda. Suudavad uueneda väga kiiresti, kahe-kolme päevaga,
kuna on pidevalt ligipääsetavad kemikaalidele, nagu söövitav
maohape, mis toitu lagundab. Ülejäänud soolestik kaitseb end limakihiga,
kuid ka see barjäär ei suuda maohappele pikalt vastu panna. Seal uuenevad
rakud iga kolme kuni viie päeva tagant.

Ø Juuste vanus: 3–6 aastat .
Juuste vanus sõltub nende pikkusest, keskmiselt kasvavad juuksed
umbes sentimeetri kuus. Juuksekarva eluiga: naisel 6 aastat, mehe
juuksekarval aga poole lühem – 3 aastat.
Kui juuksejuure nääps vananeb, muutub juus hapramaks ega pruugi enam
pigmenti toota, mistõttu vanaduses juuksed hõrenevad ja hallinevad.

Ø Küünte vanus: 6–10 kuud.
Sõrmeküüned kasvavad iga kuu 3–4 mm, peaaegu kaks korda
kiiremini kui varbaküüned. Kui varbaküüne asendamiseks läheb 10
kuud, siis sõrmeküüs võib kasvada uueks 6 kuuga, seda tänu
paremale vereringele. Noorte inimeste ja meeste küüned kasvavad
kiiremini, võimalik, et samuti parema verevarustuse pärast.

GENEETIKA
genetikos (kr.) – sünnisse või tekkesse puutuv
Geneetika - organismide pärilikkust ja selle muutlikkust käsitlev teadus
Ø pärilikkuse sisuks on biostruktuure ja –funktsioone
määrava informatsiooni säilitamine, edastamine ja avaldumine
Ø Pärilike eelduste ilmnemine sõltub arenemiskeskkonnast
Ø Eeldused on salvestunud sugurakkude geneetilises koodis, mille
kandja on DNA - rakutuuma kromosoomides paiknev aine
Ø Kromosoom - organismi (tuuma) genoomi struktuurselt
individuaalne element, niitjas moodustis rakutuumas, milles asuvad
lineaarses järgnevuses ja kindla paiknevusega geenid.
Kromosoom sisaldab ühe DNA molekuli, samuti valke ja vähesel hulgal
RNAd.

KROMOSOOM
Kromosoomid läbivad
Ø mitoosi (46= 46) ja
Ø meioosi (46=23(X) +23(naisel 22 ning X ja X, mehel 22 ning X või Y)
eel ning ajal keerukaid protsesse.
Ø Inimese kromosoomide täielik komplekt on igas rakutuumas pakitud
23 kromosoomipaari, neist
• 22 paari autosoome ja
• 1 paar sugukromosoome (X ja Y).
Ø Laps pärib kummaltki vanemalt 23 kromosoomi
(emalt 22 + X ja isalt 22 + X või Y)
XX – tüdruk; XY – poiss
2 kromosoomikomplekti ühinemine toimub viljastumise ajal, kui ühinevad
ema munarakk ja isa seemnerakk.

DNA
Ø DNA (desoksüribonukleiinhape) on nukleiinhape.
Nukleiinhapped on nukleotiididest koosnevad ühendid, mida sisaldavad kõik
rakud, millel on rakutuum. Nukleiinhapped juhivad raku ja organismi
elutalitlusi.
Nukleiinhappeid on 2 põhitüüpi – RNA ja DNA.
Ø DNA on raku ja organismi pärilikkusaine
Ø ehituselt on DNA kaksikahel, mille mõlemas ahelas lineaarselt asuvad
nukleotiidid on järjestatud teatud kombinatsioonides.
Ø Nukleotiide on 4 :
Ø A - adeniin, T – tümiin, G - guanidiin ja C - tsütosiin (lämmastikalused
nukleotiidi koostises)
Ø 2 ahelas vastastikku asuvad nukleotiidid on seondunud alati
kindlaksmääratud viisil: A – T ja G – C.
DNA teatud pikkusega lõigud on geenid.

GEEN
Geen on pärilikkuse algüksus, DNA-ahela funktsionaalne lõik, mis
tavaliselt sisaldab informatsiooni ühe valgu sünteesiks
Ø 1 geen määrab 1 tunnuse arengu või juhib 1 valgu sünteesi
Enamasti keerulisem – 1 tunnuse kujundab mitu geeni või 1 geen osaleb
mitme tunnuse kujundamises (inimese naha värvus polügeenne – 4 geeni
alleelipaarid, silma värvuse kujunemises osaleb 8 geeni)
Ø

Ø

Iga geen paikneb kindlas kromosoomis kindlal kohal

Igas rakutuumas on organismiomane täiskomplekt geene.
Organismi erinevates kudedes kasutatakse nö. erinevaid alamprogramme.
Aktiivsed on neist ainult geenid, mis seostuvad nimelt selle raku ülesannetega,
ülejäänud geenid on passiivses olekus (näiteks luude kasvu geenid ei ole
aktiivsed maksarakkudes)
Ø

Ø

1 ja samal geenil on looduses mitu eri vormi - alleeli

GEENI KAKS ÜLESANNET
Iga geen peab olema võimeline täitma kahte ülesannet.
Ø Selleks, et geen võiks päranduda uutesse tekkivatesse
rakkudesse ja järglastesse, peab ta tootma täpseid
endasarnaseid koopiaid. Säärast koopiakirjutamist nimetatakse
replikatsiooniks.
Ø Et iga raku genoom saaks anda eri rakkudele eri kuju ja
funktsiooni, on neis rakkudes vajalik mingite kindlate
geenikomplektide avaldumine ehk ekspressioon.
Geenid ise ei ole rakus tavaliselt mingite konkreetsete ülesannete
täideviijad. Nad on vaid informatsiooni panipaigad, mille
põhiülesanne on hoida neis peituvat miljardite aastate jooksul
tekkinud sõnumit ning seda veatult järglastele edasi anda.
GEENI AVALDUMISE VÕTMETEKS on valgud.

GENOOM
Ø
Ø

Ø

Genoom – rakutuuma haploidses kromosoomistikus sisalduv geneetiline
materjal
Genoomis on informatsioon kogu organismi arengu ja talitluse kohta
Inimene on diploidne organism, st. tal on 2 komplekti kromosoome (23
kromosoomipaari igas rakutuumas), st. igas rakus 2 genoomi

Inimese Genoomi moodustavad 24 kromosoomi:
22 autosoomi ja 2 gonosoomi, X ja Y (selles sisaldub ca 3 miljardit
nukleotiidipaari DNAd).
Ø Inimese genoomis sisaldub umbes 23000 geeni, mis kodeerivad valke
(kokku ca1,5% genoomi kogupikkusest).
Ø Regulatoorsed alad, valdav osa genoomist mittekodeerivad järjestused.
Ø

Inimese Genoomi Projekt: nimese genoomi kaardistamine lõpetati 13.aprillil 2003 a.

KUIDAS GEEN TÖÖTAB
Ø
Ø

Geenid avalduvad (ekspresseeruvad) RNA ja valkude kaudu.
Reeglina määrab 1 geen 1 valgu sünteesi.

Ø

Molekulaarbioloogia põhidogma:
DNA - RNA - valk

Ø

Geneetilise koodi alusel “tõlgitakse”
desoksüribonukleiinhappest (DNA)
ribonukleiinhappesse (RNA) kandunud geneetiline informatsioon
nukleotiidide lineaarsest järjestusest
peptiidahela aminohapete lineaarseks järjestuseks.

Ø
Ø
Ø

MOLEKULAARBIOLOOGIA PÕHIDOGMA

KOODIPÄIKE

MEIOOS IGAPÄEVAELUS
Meioos toimub sugurakkudes. Meioos on raku
jagunemine, mille käigus kromosoomide arv
väheneb 2 korda (tekivad haploidsed rakud).
Meeste munandite seemnetorukestes on 46 kromosoomiga rakud spermatogoonid, mis teevad läbi meioosi ja tekivad spermid.
SPERMATOGENEES on spermide küpsemine. See algab puberteedi saabumisel
ja lõpeb hea tervise juures alles väga kõrges eas. Meioosis tekkinud rakud
Ø

vähendavad suurust ja kasvab vibur - sperm on valmis.

Spermatogoonist küpse spermi valmimiseni kulub 3 kuud. Spermid ei saa
küpseda 37oC juures, vajalik on 34oC. Spermid on kehale võõrad rakud - oma verega
kokkupuutel hakkavad valged vererakud neid hävitama.

OVOGENEES on munarakkude küpsemine. Ovogoonide paljunemine toimub
munasarjades juba tütarlapse looteeas ja ovogenees lõpeb naise 50 - 55
vanuses. Ovogoonid on 46 kromosoomiga rakud munasarjades. Sündimisest
alates on tütarlapse kummaski munasarjas ootamas umbes 200 000
ovogooni. Naise elu jooksul valmib neist umbes 400.
Spermatosoidide eluiga on 3-5 päeva, küpse munaraku eluiga on 24-48

MUTATSIOONID
Muutused on toimunud raku geneetilises materjalis.
Ø geenmutatsioonid - muutused DNA nukleotiidses järjestuses kahjustatud on üks geen
Ø kromosoommutatsioonid - muutused kromosoomide struktuuris
Ø genoommutatsioonid - muutused kromosoomide arvus
Mutatsioonid toimuvad iseeneslikult ehk on spontaansed
mutatsioonid või on mingite tegurite poolt esilekutsutud ehk
indutseeritud mutatsioonid.
Kui mutatsioonid toimuvad sugurakkudes, on tegemist
generatiivsete mutatsioonidega ning nagu nimigi ütleb,
päranduvad need mutatsioonid järgmistele põlvkondadele.

MUTAGEENID
bioloogilised mutageenid - haigustekitajad (bakterid, viirused);
hallitusseente eosed; taimsed alkaloidid
Ø keemilised mutageenid - mõningane olmekeemia; mõned ravimid
Ø füüsikalised mutageenid - kiirgused (röntgen-, UV- ja radioaktiivne
kiirgus)
Tekkinud mutatsioonid ei pruugi alati avalduda. Mutatsioonid ei
avaldu siis, kui teised geenid puuduva valgu kompenseerivad; kui
mutatsioon toimub rämps - DNA-s; kui aminohape jääb geneetilisel
kodeerimisel samaks; kui valgu funktsioon ei ole häirunud; kui
muteerunud geen jääb retsessiivsesse seisu.
Ø

GEENIHAIGUSED
Geenmutatsioonist põhjustatud haigused:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

albinism - organismis ei toodeta piisavalt nahapigmenti melaniin;
Huntingtoni tõbi - kiiresti süvenev kontrolli kadumine kehaliigutuste üle
ning dementsus;
fenüülketonuuria - organism ei lagunda aminohapet fenüülalaniin ning
see kuhjub organismi, põhjustades arenguhäireid;
hemokromatoos - raua liigne kuhjumine organismi;
daltonism - X-kromosoomiga päranduv värvipimedus;
hemofiilia - X-kromosoomiga päranduv verehüübimatus;

Geenihaiguste alla kuuluvad ka päriliku eelsoodumusega haigused nagu
kõrgvererõhutõbi, suhkruhaigus, rasvtõbi, lühinägelikkus, skisofreenia.
Päriliku eelsoodumusega haigus kujuneb pärilikkuse ja keskkonnategurite
koostoimel ning haiguste ennetamisel on tähtsal kohal tervislikud eluviisid.

KROMOSOOMHAIGUSED
Põhjustatud kromosoommutatsioonist, mõjutavad organismi suuremal
määral kui geenmutatsioonid.
Ø

Kassikisa sündroom - muutus on toimunud 5. kromosoomis, millega
kaasneb hääleaparaadi anomaalia (kassi näugumist meenutav nutt),
vaimne mahajäämus, kõõrdsilmsus, varakult hallinevad juuksed, väike
pea ning madalal asetsevad kõrvad.

Ø

Martin-Bell sündroom - muutus on toimunud X kromosoomis, millega
kaasneb vaimne mahajäämus, väike pea, näo anomaaliad, poistel
suurenenud munandid. Haigus avaldub sagedamini poistel.

PÄRILIKE HAIGUSTE ENNETAMINE
Enamasti ei ole võimalik pärilikke haigusi ennetada.
Kuidas neist saaks siiski hoiduda?
Soovitatakse:
Ò sugulusabieludest hoidumine;
Ò mutageenide vältimine;
Ò sündide vähendamine riskigruppi kuuluvates peredes ning üle
40 aastastel naistel;
Ò sünnieelne diagnostika (double- ja triple-test verest; ultraheli
uuring; platsenta biopsia; lootevee analüüs).

PÄRILIKE HAIGUSTE RAVI
Pärilikke haigusi ei saa (tänapäeval veel) ravida. Mõned viisid,
kuidas neid leevendada:
Ø

Asendusravi - organismis puuduvate ensüümide/hormoonide

viimine organismi (suhkruhaigus - insuliin)
Ø

Dieetravi - eluaegne dieet (fenüülketonuuria - välditakse

fenüülalaniini sisaldavaid toite)
Ø

Eriõpetus - lapse võimeid arvestav õpetus (Downi sündroom,

kassikisa sündroom)
Ø

Kirurgiline ravi - defekt eemaldatakse kirurgiliselt (jänesemokk)

Ø

Geeniteraapia - tulevikuravi, kus haige geen on võimalik asendada

tervega, nt. sugurakke või varast embrüot mõjustav geeniteraapia
võimaldaks mõnda pärilikku haigust ennetada.

MIS ELUST SAAB?
Inimene sünnib, kasvab täiskavanuks, vananeb ja lõpuks sureb.
Ø Kui kaua võiks inimene üldse elada?
Viimase saja tuhande aasta jooksul ei ole maksimaalne võimalik eluiga eriti
muutunud, see võiks olla ~125 aastat.
Küll aga on muutunud keskmine oodatav eluiga: tänu nakkushaiguste
vähenemisele, paremale hügieenile ning antibiootikumide ja vaktsiinide
leiutamisele on see viimase saja aasta jooksul pikenenud umbes 27 aasta
võrra.
Ø Miks me vanaks jääme? Kuidas me vanaks jääme?
Rakkudel on oma kindel eluiga – võimalik maksimaalne pooldumiste arv.
Inimese embrüonaalseid rakke kultuuris kasvatades poolduvad need umbes 50
korda, seejärel aga pooldumine peatub ning rakud surevad. 40-aastasel inimesel on
samad rakud võimelised poolduma 40 korda ning 80-aastasel vaid 30 korda.

MIKS ME VANAKS JÄÄME?
Organismi vananedes toimub rakkudes palju muutusi.
Ø valgud muutuvad üha modifitseeritumaks
Ø kogunevad DNA muutused, mutatsioonid
Ø pidevalt väheneb rakkude vastupanuvõime stressile – näiteks
temperatuurikõikumisele, kemikaalidele või kiirgusele – ning
Ø suureneb rakkude suremise tõenäosus
Selliste muutuste ühiseks põhjuseks on rakus olevate makromolekulide
kahjustumine superoksiidide ja teiste vabade radikaalidega, mis tekivad raku
enda ainevahetuse käigus. Rakud on varustatud mehhanismidega, mis peavad
selliste mõjude vastu võitlema, hävitades vabu radikaale ja parandades
kahjustatud makromolekule. Aja jooksul hakkavad erinevad muutused
kuhjuma, nende hulk saab teatud hetkel kriitiliseks ning põhjustab raku
hävimise.
On selge, et mida aktiivsemad on vabu radikaale hävitavad ning vigastusi
parandavad geenid, seda pikem on ka raku eluiga. «Pika eluea geenidena» on
numetatud näiteks DNA parandamise eest vastutavaid valke kodeerivad geenid ning
vabu radikaale hävitavate ensüümide (näiteks superoksiidi dismutaas ja katalaas)

KUIDAS ME VANAKS JÄÄME?
Lisaks sellisele üldisele «muutuste kogunemise» mehhanismile on
tähelepanu juhitud spetsiaalsetele struktuuridele kromosoomide otstes –
telomeeridele, mis on seotud raku eluea kontrolliga.
Telomeerid - kindla järjestusega DNA alad, mida sünteesitakse raku
pooldumise käigus veidi teistsuguste mehhanismide abil kui raku ülejäänud DNAd.
Raku iga pooldumisega muutub telomeeride sünteesi eest vastutav ensüüm telomeraas
järjest vähem aktiivseks ning telomeerid jäävad järjest lühemaks. Võib arvata, et teatud
arvu pooldumiste järel on telomeerid nii lühikesed, et ei suuda enam kromosoomide
stabiilsust tagada, ning see põhjustabki raku hävingu.
Ø

Lisaks on põhjust arvata, et peale iga üksiku raku tasemel töötava,
eluea pikkust määrava mehhanismi on olemas ka «bioloogiline kell», mis
kontrollib organismi kui terviku eluea pikkust.
Ø

„Bioloogiline kell“ on laialt levinud ja evolutsioonis konserveerunud masinavärk.
Valgud, mis kontrollivad «bioloogilise kella» komponentidena organismi vanust. (ussil C.
Elegans leitud geen daf-2 kontrollib eluea lühenemist – kontrollib eluiga sel moel, et ei
lase rakke jääda väheaktiivsesse puhkeolekusse), on olemas väga sarnased analoogid
ka teistes loomades ning inimeseski.
Ø

KAS ELUEA PIKKUS ON LÕPLIK?
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Rakkude eluiga pikendada on tegelikult väga lihtne. On teada
mitukümmend geeni, mida nimetatakse onkogeenideks, kuna nad on eriti
aktiivsed paljudes kasvajates.
Onkogeenide aktiveerimine rakus likvideerib normaalsed kasvu ja
vananemise kontrollimehhanismid ning rakk muutubki surematuks.
Normaalsete rakkude surelikkus ja kasvajarakkude surematus väljendab
üht olulist vananemise paradoksi.
Surematud rakud tekitavad organismis vähkkasvajaid, mis põhjustavad
organismi kui terviku õige kiire surma.
Tervikliku organismi eelduseks on rakkude kooskõlastatud tegevus ja
paljunemine.
Kooskõla saavutamise hinnaks on aga rakkude surelikkus – seetõttu ka
kogu organismi eluea lõplik pikkus.

KAS SUREMATUS ON OLEMAS?
Sellest paradoksist (normaalsete rakkude surelikkus ja
kasvajarakkude surematus) on loodus leidnud väljapääsu:
Ø kogu geneetiline informatsioon antakse DNA kujul edasi
järglastele, kes ehkki ise pidevalt vananedes, hoolitsevad selle
informatsiooni püsimise eest ning kannavad seda edasi läbi uute
põlvkondade.
Vastuseks eespool esitatud küsimusele: kas geenid dikteerivad
meie saatust):
Ø Liigi mõttes jah – meie geneetilise info kandjaks on meie
lapsed.
Ø Indiviidi füüsilise ja tervise osas paljuski jah.
Ø Isiksustena on meil igaühel oma elusaatus J.

MIS SAAB EDASI?

