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SÕNASTIK

A (ingl. adenine, A), adeniin. Puriinalus adenosiinnukleotiidis, DNA-s ja RNA-s. Vt. C, 
G ja T.

Aafrikast-välja-hüpotees (ingl. Out-of-Afr ica hypothesis). Arvatakse, et nüüdisinimene 
on tekkinud Aafrikas ja rännanud sealt teistele kontinentidele. 

aberrantne Ds-element (ingl. Abberant Ds element). Maisi transposoon Ds, mille 
pöördkordusjärjestuste vahel asub võõr-DNA.

abifaag (ingl. Helper phage). Normaalne faag, mis täiendab defektset faagi, võimaldades 
selle paljunemist.

abiplasmiid (ingl. Helper plasmid). Konjugatiivne plasmiid, mis täiendab defektse 
mitt ekonjugatiivse plasmiidi tra-geenide toimet ja võimaldab selle ülekannet.

ABI Solid-sekveneerimistehnoloogia (ingl. Sequencing by oligonucleotide ligation 
and detec t ion). Uue põlvkon na sek veneer i m isteh noloog ia , m is põh i neb 
järjestusespetsiifilisel oligonukleotiidide ühendamisel ligaasiga ning andmete 
arvutitöötlusel.

abi-T-rakk (ingl. Helper T cell). T-rakud, mis reageerides makrofaagide poolt eks-
poneeritavale antigeenile, stimuleerivad B- ja T-lümfotsüüte, et neist areneksid 
vastavalt antikehasid moodustavad plasmarakud ja tapja-T-rakud.

AB0-veregrupid (ingl. AB0 blood groups). Kõige tähtsamad veretüübid inimese vere-
ülekandel. Selles süsteemis on põhilised A-, B-, AB- ja 0-grupp, mis on määratud ühe 
geeni kolme alleeliga.

abortiivne transduktsioon (ingl. Abortive transduction). Kui transduktsioonil 
ülekandunud DNA ei läbi bakteri DNA-ga homoloogset rekombinatsiooni, on 
rakk osaliselt diploidne. Sissetunginud DNA ei ole integreerunud kromosoomi ega 
replitseeru.

abortiivne transkriptsioon (ingl. Abortive transcription). Transkriptsiooni initsiatsioonil 
sünteesitakse lühikesi RNA-lõike (2–9 nukleotiidi), mis vabanevad ning lõpetavad 
transkriptsiooni.

abstsiss (ingl. Abscissa). Graafi ku horisontaaltelg.
adaptatsioon (ingl. Adaptation). Organismi kohanemine või populatsiooni kohastumine 

keskkonnatingimustega.
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adaptiivne immuunsüsteem (ingl. Adaptive immune system). A nnab tugevama 
immuunvastuse, antigeenispetsiifi lisuse ja immuunmälu. Spetsiifi line immuunsus 
tekib organismi eluajal, seega järglastele edasi ei kandu. 

adaptiivne mutatsioon (ingl. Adaptive mutation). Mutatsioon, mis annab muteerunud 
organismile selektiivse eelise keskkonnas, kust ta pärineb.

ADA-SCID (adenosiinidesaminaasipuudulikkusest põhjustatud äge immuun-
puudulikkuse haigus) (ingl. ADA-SCID (adenosine deaminase-deficient severe 
combined immunodefi ciency disease)). Adenosiinidesaminaasi puudumisest tingitud 
inimese autosoomretsessiivne defekt. Desoksüadenosiini mittelagunemise tõttu 
kogunevad rakku nukleosiidi toksilised derivaadid, mis tapavad immuunsüsteemi 
rakud, mis on olulised organismi normaalse immuunvastuse väljakujunemisel.

adeniin (ingl. Adenine), DNA ja RNA kooseisus olev puriinalus.
adenoom (ingl. Adenoma). Seedetrakti epiteelis moodustuvad healoomulised kasvajad.
adenülaadi tsüklaas (ingl. Adenylyl cyclase). Ensüüm, mille toimel tekib rakus ATP-st 

cAMP. Vt. cAMP.
adhesiinid (ingl. Adhesins). Tüüpilised virulentsusfaktorid. Bakterite pinnakompo-

nendid, mis soodustavad bakterite seondumist (adhesiooni) üksteisega ja muudele 
pindadele.

adhesioon (ingl. Cell adhesion). Rakkude seostumine pinnaretseptorite kaudu teiste 
rakkude või maatriksiga. 

adhesioonilised rakuretseptorid (ingl. Cell adhesion receptors). Spetsiifiliste raku-
pinnaretseptorite olemasolu soodustab adhesiooni. 

aditiivne geenitoime (ingl. Additive gene action). Geenide (või nende alleelide) sum-
maarne toime.

aditiivne geneetiline hajumus (ingl. Additive genetic variance). Kvantitatiivse tunnuse 
kogu fenoüübilise muutlikkuse dispersiooni e. hajumuse see osa, mis on tingitud 
geenide aditiivsest toimest.

A-DNA (ingl. A-DNA). Paremkeermega DNA kaksikheeliks, mille täispööre moodustub 
11 aluspaarist ja mis esineb DNA osalisel dehüdreerimisel.

afi insus (ingl. Affi  nity). Eri molekulide (nt. ensüümi ja substraadi, antikeha ja antigeeni) 
ning rakkude biokeemiline seostumisjõud. Vt. allosteeriline üleminek. 

afi insusküpsemine (ingl. Affi  nity maturation). Protsess, kus küpsed B-rakud tunnevad 
ära spetsiifilise antigeeni, aktiveeruvad ning suunduvad abi-T-rakkude kaasabil 
järgmisesse faasi, s.t. antikehade moodustamisele (immuunvastuse käigus). 

agaroosgeelelektroforees (ingl. Agarose gel electrophoresis). Meetod DNA, R NA ja 
valkude eraldamiseks laengu ja massi alusel: negatiivse laenguga molekulid liiguvad 
elektriväljas läbi agaroosi maatriksi.

aglutinatsioon (ingl. Agglutination). Rakuantigeeni ühinemisel (kokkuliimumine e. 
-kleepumine) antikehaga tekib reaktsioonikeskkonnas sade.

agressiivsus (ingl. Aggressive). Oluline käitumuslik kõrvalekalle, ründevalmidus.
Agrobacterium tumefaciens´i vahendatud transformatsioon (ingl. Agrobacterium 

tumefaciens-mediated transformation). DNA ülekande looduslik protsess bakterist A. 
tumefaciens taimerakku. 
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aguuti (ingl. Agouti). Karvavärvuse vöödilisust määrav dominantne aguutigeen, 
mille produktiks on aguuti signaalvalk. Geen põhjustab närilistel karvastiku 
kollakaspruunikat värvust (aguutivärvust). 

ahela terminaatorkoodon (ingl. Chain-termination codon). Koodon, mis määrab 
polüpeptiidahela sünteesi lõpetamise (terminatsiooni). Terminaatorkoodoneid 
on kolm (UA A, UAG ja UGA), mida tunnevad ära valgulised terminaatorfaktorid 
(vabastamisfaktorid), mitt e aga tRNA-d. Vt. stoppkoodon.

aheldus (ingl. Linkage). Geenide lineaarne asetus kromosoomis. Kaks geenilookust on 
aheldunud, kui nendevaheline rekombinatsioonisagedus on alla 50% (kaugus < 50 
cM).

aheldusfaas (ingl. Linkage phase). Kromosoomide vahele märgitav kaldkriips (/) tähistab 
geenide pärandumist erinevatelt vanematelt, näiteks A B / a b. Aheldusfaasiga eris-
tatakse heterosügootide erinevate alleelide omavahelisi aheldusviise. Vt. tõukeasend; 
tõmbeasend.

ahelduskaart (ingl. Linkage map). Lineaarne või ringjas diagramm, mis näitab geenide 
omavahelist suhtelist asetust kromosoomis (määratuna geneetilisel analüüsil).

aheldustasakaal (ingl. Linkage equilibrium). Olek, kus aheldunud lookuste alleelid 
re kom bineeruvad üksteise suhtes (koos populatsiooni kromosoomidega) juhuslikult, 
vastavalt nende aheldusfaasile.

aheldustasakaalutus (ingl. Linkage disequilibrium). Mingite alleelide või haplotüüpide 
esinemine aheldunud lookustes sagedamini, kui tõenäosuslikult saaks eeldada.

AIDS (omandatud immuunpuudulikkuse sündroom) (ingl. AIDS (Acquired immuno-
defi ciency syndrome)). Inimese raske haigus, põhjuseks immuunsüsteemi TH-rakkude 
hävitamine inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) poolt.

ajaline isolatsioon (ingl. Temporal isolation). Organismide ristumis- ja õitsemisajad on 
sesoonselt erinevad.

aju glioom (ingl. Brainstem glioma). Aju närvikoekasvaja. Vt. glioom.
akondroplaasia e. kondrodüstroofi a e. kääbuskasv (ingl. Achondroplasia; Dwarfi sm). 

Auto soomdominantne uudikmutatsioon, mis põhjustab toruluude kasvu häireid 
(suur pea, lühikesed jäsemed jms.).

akridiinvärvid (ingl. Acridine dyes). Klass positiivselt laetud polütsüklilisi molekule 
(akridiinoranž, profl aviin jt.), mis interkaleeruvad DNA-sse ja põhjustavad valdavalt 
raaminihkemutatsioone.

akrosoom (ingl. Acrosome). Spermi peas asetsev tipmine organell, mis sisaldab lüütilisi 
ensüüme.

akrotsentriline kromosoom (ingl. Acrocentric chromosome). Kromosoom või kromatiid, 
mille tsentromeer on peaaegu kromosoomi otsas. Kromosoomi p-õlg (lühike õlg) on 
väga lühike.

aktivaator (geeni ekspressioonil) (ingl. Activator (of gene exspression)). Regulaatorgeeni 
produkt, mis lülitab sisse e. aktiveerib geenide avaldumise. 

aktivaator (Ac) (ingl. Activator (Ac)). Maisi transposoon, mis kodeerib transaktiivse 
transposaasi sünteesi. Viimase abil toimub Ac ja teiste Ac/Ds perekonna elementide 
ümberpaiknemine DNA-s. 
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alalhoidjakromosoom (ingl. Balancer chromosome). Dominantse markeriga märgistatud 
inversiooniline kromosoom, mis pärsib homoloogidevahelise rekombinatsiooni 
(ristsiirde) toimumist.

alamliik (ingl. Subspecies). Üks kahest või enamast sama liigi morfoloogiliselt ja geograa-
fi liselt eristatavast populatsioonist, mille isendid võivad üksteisega ristuda.

alampopulatsioonid (ingl. Population subdivision). Suure populatsiooni alaosad, 
populatsiooni liigestatus.

alarmoonid (ingl. Alarmones). Stressivastusel tekkivad rakusisesed regulaatormolekulid. 
Vt. signaalmolekul. 

albinism (ingl. Albinism). Pigmendi puudumine loomade nahas, karvades ja silmades või 
klorofülli puudumine taimedel.

aleuroon (ingl. Aleurone). Seemne endospermi kõige välisem kiht.
algkude (ingl. Meristem). Diferentseerumata, mitootiliselt aktiivne taimekoe tüüp, 

millest moodustuvad kõik muud koed (võrreldav loomade tüvirakkudega). 
alkaptonuuria (ingl. Alkaptonuria). Pärilik, retsessiivne metaboolne defekt, mille puhul 

alkaptonuuriahaiged väljastavad organismist koos uriiniga suuremates kogustes 
homogentisiinhapet (alkaptooni).

alkoholism (ingl. Alcoholism). Alkoholisõltuvus, tugeva päritavusega haigus.
alküülivad ühendid (ingl. Alkylating agents). Keemilised ühendid, mis kannavad spet-

siifi liste ensüümide vahendusel DNA N-alustele alküülrühmi (metüül-, etüül- jne.).
alküülimine (ingl. Alkylating). Metüülgrupi (-CH3) spontaanne lisandumine tsütosiinile 

(C) koos järgneva desamiinimise ja tümiini (T) moodustumisega.
allavoolujärjestus (ingl. Downstream sequence). Transkriptsiooniühiku järjestus, mis 

järgneb transkriptsiooni 3´-algussaidile. DNA nukleotiidipaar, mis vastab RNA-
transkripti 5́ -otsale, märgitakse kui +1. Järgnev nukleotiidipaar on +2. Kõik järgne-
vad (+) nukleotiidid on parempoolsed e. allavoolujärjestused. Vt. ülesvoolujärjestus. 

alleel (allelomorf) (ingl. Allele (Allelomorph)). Kromosoomi lookuses olev üks kahest 
või mitmest alternatiivsest geeniteisendist, mis tähistatakse sama põhisümboliga (nt. 
alleelid a+ ja a).

alleelide lahknemisseadus (ingl. Th e Law of Segregation). Heterosügootide kaks erinevat 
alleeli lahknevad (segregeeruvad) gametogeneesis gameetidesse. 

alleelide summeeruv (aditiivne) toime (ingl. Additive allelic eff ects). Eri geenide alleelide 
kumulatiivne toime polügeense tunnuse avaldumisele. 

alleeli fi kseerumine (ingl. Allele fi xation). Sündmus, kus lookuse kõik alleelid peale ühe 
on populatsioonist elimineerunud. Järelejääva alleeli sagedus on seega 100%, ta on 
populatsioonis kinnistunud (fi kseerunud).

alleelisagedus (ingl. Allele fr equency). Uuritava geeni teatud alleeli suhtarv sama lookuse 
kõigi alleelide suhtes (isendite genotüüpides) populatsioonis.

alleelne heterogeensus (ingl. Allelic heterogenicity). Nähtus, kus erinevad mutatsioonid 
samas lookuses (geenis) määravad sama haiguse või tunnuse. 

alleelne välistamine (ingl. Allelic exclusion). Igas B-lümfotsüüdis toimub vaid üks 
produktiivne genoomne ümberkorraldus, teine alleel ei avaldu. Alleelide välistamine 
toimub immuunglobuliinide raskete ja kergete ahelate geenisegmentide puhul üks-
teisest sõltumatult. 



968

Sõ
na

st
ik

allolaktoos (ingl. Allolactose). Laktoosi operoni induktor. Tekib laktoosist ß-galakto-
sidaasi toimel. 

allopatriline liigiteke (ingl. Allopatric speciation). Liigiteke, mis on vähemalt osaliselt 
põhjustatud geograafi lisest isolatsioonist.

allopolüploid (ingl. Allopolyploid). Polüploid, millel on kahest või enamast liigist pärit 
geneetiliselt erinevad kromosoomikomplektid.

allosteeriline üleminek (transitsioon) (ingl. Allosteric transition). Väikeste molekulide 
pöörduv interaktsioon valgumolekuliga, mille tulemusel valgu kuju muutub, mis 
omakorda vähendab vastava valgu interaktsioonivõimet kolmanda molekuliga.

allosüüm e. alloensüüm (ingl. Allozyme; Alloenzyme). Sama geeni eri alleelidest kodee-
ritud ensüümivariandid. Võivad olla eristatavad ensümaatilise aktiivsuse alusel ja 
elektroforeesil. Vt. isosüümid.

allotetraploid (ingl. Allotetraploid). Nelja genoomiga organism, kes pärineb erinevate 
liikide ristamisest. Neljast genoomist tavaliselt kaks on pärit ühest ning ülejäänud 
kaks teisest liigist.

Alporti sündroom (ingl. Alport syndrome). X-liiteline dominantne pärilik haigus, mis 
väljendub verikusesusega juba väikelapsel ning on põhjustatud progresseeruvast nef-
riidist.

alternatiivne splaissing (ingl. Alternative splicing). Samalt geenilt kodeeritud pre-mRNA 
eriviisiline (alternatiivne) splaissing, mille tulemusel saadakse ühe geeni alusel valgu 
paljusid isovorme (nt. koespetsiifi lisi). 

alternatiivsed rekombinatsioonisaidid (ingl. Alternative recombination sites). Anti-
kehade V-J- geenisegmentide ühenduskohtades kasutatakse alternatiivseid rekombi-
natsioonisaite. 

Alu-järjestus (ingl. Alu sequence). Kordus-DNA-järjestused, mis sisaldavad restriktaas 
Alu saiti, mis on ca 280 bp pikkused lühikesed insertsioonilised elemendid. Vt. SINE.

aluse analoog (ingl. Base analog). Mitt elooduslik puriin- ja pürimidiinalus, mis erineb 
veidi normaalsetest alustest, kuid on ikkagi võimeline lülituma nukleiinhappesse. 

alusevahetus (ingl. Base substitution). Üksiku N-aluse vahetus DNA-molekulis. Vt. tran-
sit sioon; transversioon.

aluspaarid, bp (ingl. Base pairs, bp). DNA nukleotiidipaarid, kus N-alused on H-side-
metega paardunud. A:T-paaris on kaks ja G:C-paaris kolm H-sidet. Tuhat bp = 1 kb e. 
kbp (ingl. Kilobase, kb) ; miljon bp = 1 Mb (ingl. Megabase, Mb).

aluste ekstsisioonreparatsioon (ingl. Base excision reparation). Ebanormaalsete või 
keemiliselt modifi tseeritud N-aluste kõrvaldamine (väljalõikamine) DNA-st.

Alzheimeri tõbi (ingl. Alzheimer disease). Ajurakkude kohatine hukkumine, ajus moo-
dus tuvad seniilsuslaigud, areneb nõdrameelsus.

Alzheimeri tõve varane vorm (ingl. Early-onset familiar Alzheimer disease). Mutatsioonid 
21. kromosoomi amüloid-beeta-A4 eellasvalku (APP) kodeerivas geenis või selle val-
gu protsessinguvalkude geenides presenilliin 1 või 2 (PSEN1 14-das ja PSEN2 1-ses 
kromosoomis).

Amesi test (ingl. Ames test). Salmonella typhimurium’ i auksotroofsetel eritüübiliste 
mutatsioonidega (transitsioonid, transversioonid, raaminihkemutatsioonid) tüvedel 
vaadeldakse pöördmutatsioonide tekkesagedust keemiliste ühendite toimel.
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amfidiploid (ingl. Amphidiploid). Kahe teadaoleva liigi F1-hübriidi kromosoomistiku 
kordistumine. Teistel allopolüploididel ei pruugi liikide kromosoomistikud olla 
teada.

aminoatsüül-(A)-punkt (ingl. Aminoacyl (A) site). Ribosoomi seondumissait, millesse 
siseneb aminoatsüül-tRNA.

aminoatsüül-tRNA süntetaasid (ingl. Aminoacyl-tRNA synthetases). Ensüümid, mis 
katalüüsivad energiarikka sideme moodustamist aminohappe ja tRNA-molekuli 
vahele. 

aminogrupp (ingl. Amino group). Aminohappe N-terminaalses otsas asuv aluseline 
grupp (-NH2).

aminohape (ingl. Amino acid). Orgaaniline ühend, mis sisaldab amino- (NH2-) ja kar-
boksüül-(COOH-) rühma. Valgud koosnevad 20 standardsest aminohappest, millest 
tavalisemad on alaniin, arginiin, fenüülalaniin, glutamiin, histidiin, leutsiin, lüsiin, 
proliin, treoniin, trüptofaan, türosiin ja valiin. 

amino-iminovormid (ingl. Amino-imino forms). Stabiilsed A- ja C-aminovormid anna-
vad tautomeersetel üleminekutel ebastabiilseid iminovorme, mis tekitavad DNA 
replikatsioonil ebaharilikud N-aluste paarid (A paardub C- ja G T-ga). Mutatsioon 
kinnistub järgneval DNA replikatsioonil (A:T-paar asendub G:C- ja G:C-paar A:T-
paariga). 

2-aminopuriin, 2-AP (ingl. 2-Aminopurine, 2-AP). 2-aminopuriin on N-aluste analoog 
(2-AP), mis võib lülituda DNA-sse adeniini või guaniini kohale.

amnion (ingl. Amnion). Loote vesikest, amnionivedelikuga täidetud kotjas moodustis, 
mis ümbritseb roomajate, lindude ja imetajate loodet.

amnionivedelik (ingl. Amniotic fl uid). Kõrgemate selgroogsete lootekoti vedelik, mis 
sisaldab ka looterakke (embrüorakud). Nii vedelikku kui ka looterakke kasutatakse 
embrüo või loote geneetiliste puuete diagnoosimiseks.

amniotsentees (ingl. Amniocentesis). Protseduur amnionivedeliku saamiseks rasedalt 
naiselt. Võimalike haiguste diagnoosimiseks määratakse vedeliku keemiline koostis 
ja seal olevate rakkude kultiveerimisel karüotüübi anomaaliad (nt. trisoomiad).

amorfne alleel (e. nullmutatsioon) (ingl. Amorphic allele). Mutatsioon, mis kõrvaldab 
geeni funktsiooni (avaldub tavaliselt retsessiivselt).

amplifi katsioon (ingl. Amplifi cation). DNA- (või RNA-) molekulide paljundamine. Vt. 
DNA amplifi katsioon.

amüloplastid (ingl. Amyloplasts). Taimede tsütoplasmas olevad varuainet tärklist sisal-
davad plastiidid. 

anabolism (ingl. Anabolism). Metabolismi sünteetiliste ja talletavate protsesside kogum. 
anaboolne metabolismirada (ingl. Anabolic pathway). Biosünteetiline ainevahetusahel, 

mis viib kindlate ühendite moodustumisele.
anafaas (ingl. Anaphase). Mitoosi- või meioosifaas, kus tütarkromosoomid liiguvad 

kääviniitide abil ekvatoriaalplaadilt raku poolustele. Anafaas järgneb metafaasile ja 
eelneb telofaasile.

analoogsed järjestused (ingl. Analogical sequences). Järjestused, mis ei pärine ühiseel-
lasest, vaatamata sellele, et nad võivad olla ühiseellasega isegi väga sarnased. 

analüüsiv ristamine (ingl. Testcross). Analüüsitava dominants(et)e tunnus(t)ega isendi 
tagasiristamine retsessiivse vanemaga. Kui analüüsitav organism on homosügootne, 
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siis lahknemist ei toimu, kui heterosügootne, siis saame ühesugused geno- kui ka 
fenotüübiilised lahknemissuhted: (1 : 1)n.

andmeanalüüs (ingl. Database searching; Research in silico). Geneetika kontekstis 
füüsiliste molekulaarmudelite määramine bioloogiliste struktuuride uurimisel arvu-
tisimulatsiooni abil e. in silico. 

andmete kaevandamine (ingl. Data mining). Üks uutest bioinformaatikas kasutatavatest 
arvutiintensiivsetest andmetöötlusmeetoditest. 

androgeen (ingl. Androgene). Isashormoon, mis kontrollib selgroogsete loomade sugulist 
arengut ja aktiivsust. 

androgeenist sõltumatu eesnäärme vähkkasvaja (ingl. Androgen-independent prostate 
cancer). Pärilik vähk, mille tekkeahel on kompleksne. Väga sage.

aneemia (ingl. Anemia). Kehvveresus, hemoglobiini defektsusest või punaliblede vähe-
susest tingitud haiguslik seisund, millega kaasnevad nõrkus, hingeldus ja kahvatus.

aneuploidsus (ingl. Aneuploidy). Organism või rakk, mille kromosoomistik ei korda täp-
selt genoomi haploidset kromosoomiarvu. Hüperploididel on see suurem (nt. 2n + 1), 
hüpoploididel aga väiksem (nt. 2n   – 1). Mõistet kasutatakse ka juhul, kui kromosoomi 
mingi osa on duplitseerunud või puudujäägiga.

ankurgeen (ingl. Anchor gene). Geen, mis on positsioneeritud nii kromosoomi füüsilisel 
kui ka geneetilisel kaardil.

ankurjärjestus (ingl. Anchor marker). Lühikesed unikaalsed järjestused, mille kaudu 
ankurdatakse füüsilised kaardid geneetiliste kaartidega ja vice versa. Vt. järjestus-
spetsiifi lised saidid.

anteriid (ingl. Anther). Eostaimedel isassuguorgan, sperme moodustav reproduk-
tiivorgan.

anterioorne (ingl. Anterior). Eesmine, eespoolne, organismi esiotsa suunaline. 
anterioorne-posterioorne telg (ingl. Anterior-posterior axis). Organismi ees- ja tagaosa-

suunaline telg.
antibiootikumiresistentsuse geenikassett (ingl. Antibiotic-resistance gene cassette). 

Antibiootikumiresistentsust määravate geenide plokk (kassett ), mis on võimeline 
integreeruma erinevatesse (ka mobiilsetesse) geneetilistesse elementidesse. 

antigeen (ingl. Antigen). Selgroogse organismi tunginud võõraine (tavaliselt valk), mis 
seotakse spetsiifi liselt antikehaga või T-rakkude retseptoriga. Vt. immunogeen.

antigeene esitlevad rakud (ingl. Antigen presenting cells, APC). Rakud, mis eksponeerivad 
membraanvalkude kaudu oma- ja võõrvalkude fragmente T-lümfotsüütidele. Nendeks 
rakkudeks on peamiselt makrofraagid ja lümfi sõlmede dendriitrakud.

antigeeni-antikeha seondumise viis (ingl. Antigen-antibody binding; Lock-and-key 
fashion). Kõikidel antikehadel on kergete ja raskete ahelate varieeruvates piirkondades 
kaks antigeenidega seondumise domeeni. Antigeeni-antikeha seondumise viisi 
kujutatakse piltlikult ett e kui võtme sobitamist lukuauku. 

antigeenide esitlus (ingl. Antigen presentation). Protsess, millega makrofaagid, dendriit-
rakud ja muud rakutüübid saavad eksponeerida antigeene selleks, et T-rakud neid ära 
tunneksid (toimub peamiselt tüümuses ja põrnas). 

antigeeniretseptori geen (ingl. Antigen receptor gene). Antigeeniretseptori geenid päran-
datakse edasi mööda suguliini lõhestunult V-, D- ja J-segmentidena ning pannakse 
kokku eri kombinatsioonides B- ja T-lümfotsüütides V(D)J-rekombinatsioonil. 
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Moodustunud rekombinantse DNA poolt kodeeritav retseptorispetsiifi ka pärandub 
edasi järglasrakkudele (rakukloonile). 

antigeenne klaad (ingl. Antigenic clade). Gripiviirus H5N1 jaotub kaheks antigeenseks 
haruks. Klaad 1 on inimese ja lindude Kagu-Aasia isolaatides, klaadi 2 viiruseid on 
isoleeritud ka lindudelt Kagu-Aasia maades, kust nad levisid edasi Kesk-Aasiasse, 
Euroopasse ja Aafrikasse.

antikeha (ingl. Antibody). Organismi veres või koevedelikus olev valk, mida sünteesitakse 
organismivõõra aine (antigeen) toimel ja mis seob seda. Iga antikeha on tetrameerne 
valk (immuunglobuliin), mis koosneb neljast polüpeptiidist: kaks identset kerget ja 
kaks identset rasket ahelat, mis on seotud disulfi idsildadega.

antikehade klassi ümberlülitumine (ingl. Antibody class switching). B-rakkude retsep-
torid sisaldavad pinnaseoselisi rakumembraani ankurdatud IgD- ja IgM-antikehi. 
Hiljem võivad B-rakud aktivatsioonil ümber lülituda ka teist tüüpi antikehade (IgE, 
IgA, IgG) tootmisele. 

antikeha efektorifunktsiooniga domeen (ingl. Antibody eff ector function domain). Anti-
kehade raskete ahelate konstantsete piirkondade domeen, mis vastutab ahelate inter-
aktsiooni eest teiste immuunsüsteemi komponentidega. 

antikeha kerged ahelad (ingl. Antibody light chains). Kergeid ahelaid on kahte tüüpi 
(kapa- ja lambda-ahelad), nad on 211–217 aminohapet pikad. Nende N-terminaalsed 
otsad on hüpervarieeruvad, C-terminaalsed otsad aga konstantsed.

antikeha kergete ahelate geenide kokkuühendamine (ingl. Antibody light chains gene 
assembly). Vt. kapa-ahel; lambda-ahel.

antikeha rasked ahelad (ingl. Antibody heavy chains). Raskeid ahelaid on viit tüüpi (α, 
δ, ε, γ, μ), need on 440–450 aminohapet pikad. Nende N-terminaalsed otsad on 
hüper varieeruvad, C-terminaalsed osad aga konstantsed. Antikehi on 5 põhiklassi 
(IgA, IgD, IgE, IgG, IgM), nende funktsioon on määratud raske ahela konstantse 
piir konnaga (efektorifunktsiooni domeeniga), kuid antigeenispetsiifi ka varieeruvate 
osadega. 

antikeha raskete ahelate geenide kokkuühendamine (ingl. Antibody heavy chains gene 
assambly). Antikehade raskete ahelate geneetiline informatsioon on organiseeritud 
nelja geenisegmenti LHVH, DH, JH ja CH. B-raku diferentseerumisel kombineeritakse 
VDJ-segmendid juhuslikul viisil ja ühendatakse C-segmendiga klassi järgi. 

antikeha vahendatud kehavedelikukaudne (humoraalne) immuunvastus (ingl. 
Anti body-mediated (humoral) immune response). Plasmarakkude poolt antikehade 
sünteesimine vastuseks rakkude immuunsüsteemi aktiveerimisele võõra antigeeni 
toimel.

antikoodon (ingl. Anticodon). tRNA-molekuli pealingu kolm N-alust, mis on komple-
mentaarsed mRNA spetsiifi lise koodoni kolme N-alusega.

antionkogeen (ingl. Anti-oncogene). Kasvaja teket mahasuruv geen. Vt. kasvajate supres-
sorgeen.

antiparalleelsus (ingl. Antiparallel). DNA komplementaarsed ahelad on vastas suu-
nalised, keemiliselt erineva polaarsusega (3 →́5́  ja 5́ →3 )́. 

antisenssahel (ingl. Antisense strand). DNA kaksikheeliksi ahel, mille nukleotiidijärjestus 
on matriitsiks RNA sünteesil. DNA teise ahela e. senssahela järjestust üldjuhul ei 
transkribeerita.
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antisenssgeen (ingl. Antisense gene). Geen, mille transkript on komplementaarne tava-
geeni pre-mRNA või mRNA-ga. Tavaliselt konstrueeritakse selliseid geene nii, et 
kodee riv piirkond pööratakse promoootori suhtes ümber.

antisenss-RNA (ingl. Antisense RNA). RNA, mis on komplementaarne kindla geeni poolt 
moodustatud pre-mRNA või mRNA-ga. 

antisigmafaktor (ingl. Antisigma factor). Geeni repressor võib toimida lisaks DNA kon-
formatsiooni muutmisele ka otsese valk-valk-interaktsiooni kaudu, näiteks käitudes 
anti-σ-faktorina.

antiterminatsioon (ingl. Antitermination). Geneetiline mehhanism prokarüootidel (ja 
faa gidel), kus RNA transkriptsioonil RNA polümeraas ei tunne ära operonisisest 
termi nat sioonisignaali, mistõttu võimaldatakse transkribeerida operoni lõpu-
osa geenid. Antiterminatsiooni põhjustavad mRNA puhul spetsiifilised antiter-
minatsioonifaktorid, mitt etransleeritavate RNA-de (tRNA, rRNA) transkriptsiooni 
peatamist või termineerimist võivad põhjustada nende endi sekundaarstruktuurid.

antiterminatsioonifaktorid (ingl. Antitermination factors). Valgud, mille toimel RNA 
polümeraas ignoreerib DNA-molekuli kindla piirkonna transkribeerimise lõpetamise 
signaali.

antitsipatsioon (ingl. Anticipation). Osa haiguste raskem ja varasem avaldumine sugu-
võsa hilisemates põlvkondades pärast selle esmakordset ilmumist. 

AP-endonukleaas (ingl. AP endonuclease). Ensüüm, mis põhjustab AP-saidi 5́ -poolses 
osas DNA kaksikahelas DNA üksikahela katke ning vaba 3 -́OH-otsa tekke. 

AP-lüaas (ingl. AP lyase). Bifunktsionaalsetel komplekssetel DNA- (apuriinne või 
apürimidiinne) lüaasidel kui glükosülaasidel esinev 3 →́5́  endonukleaasne aktiivsus.

apoensüüm (ingl. Apoenzyme). Liitensüümi valguline osa, mis koensüümiga liitudes 
moodustab aktiivse holoensüümi, millel on kindel spetsiifi lisus. Iseseisev apoensüüm 
on vähespetsiifi lise ensümaatilise aktiivsusega. Vt. holoensüüm. 

apomiksis (ingl. Apomixis). Taimede mitt esugulise paljunemise viis, kus moodustatakse 
mitteredutseeritud kromosoomistikuga (tavaliselt diploidsed) munarakud, mis 
arenevad edasi ilma viljastumiseta, partenogeneetiliselt. 

apoptoos (ingl. Apoptosis). Nähtus, kus eukarüootse organismi rakud hukkuvad samades 
rakkudes toimivate geneetiliselt programmeeritud sündmuste tõtt u, raku enesetapp. 

AP-sait (ingl. AP site). DNA glükosülaas katkestab vale N-aluse ja 2-desoküriboosi 
vahelise glükosiidsideme, põhjustades apuriinse või apürimidiinse saidi e. AP-saidi 
tekke ning N-aluse vabanemise. Vt. mitt epaardunud nukleotiid. 

arahnodaktüülia (ingl. Arachnodactyly; Spider fingers). Ä mbliksõrmsus; taban-
dunud inimese sõrmed on pikad ja peened. See kaasneb enamasti muude skeleti-
anomaaliatega. Tuntuim on autosoomdominantne Marfani sündroom, mille puhul 
on pikad jäsemed, ülipainduvad liigesed ja südamepuue.

arenguprogramm (ingl. Developmental programme). Geneetiline programm organismi 
arenguks. Realiseerub arenguahelate kaudu, mille komponendid on fenotüübi 
määramisel põhjuslikult järjestatud.

aretusväärtus (ingl. Breeding value). Kvantitatiivses geneetikas individuaalse fenotüübi 
kõrvalekalde osa populatsiooni keskmisest, mis on tingitud alleelide aditiivsest 
toimest. 
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arhed (ingl. Arheae). Bakteritest fülogeneetiliselt eraldi seisvad evolutsiooniliselt iidsed 
prokarüootsed mikroorganismid; nimetatud ka arhebakteriteks.

arhegoon (ingl. Anthegonium). Alamate taimede emasreproduktiivorgan.
ARS-elemendid (-järjestused) (ingl. ARS elements (sequences)). Pärmseente kromo-

soomides olevad transposoonsed replikatsiooni alguspunktid.
Artemise valk (ingl. Artemis protein). Valk, mis osaleb antikeha geenide V(D)J-rekombi-

natsioonil ja reparatsioonil. Artemise valgu suhtes defektsed rakud on palju tund-
likumad röntgenikiirguse suhtes.

arvutibioloogia (ingl. Computer biology). Uute arvutipõhiste andmetöötlusmeetodite 
abil järjestuste reastamine, geenide ja nende regulatiivsete piirkondade avastamine, 
genoomide kokkupanek, valkude järjestuste määramine ja valkude struktuuri 
oletamine, bioloogilise mitmekesisuse määramine, evolutsiooni modelleerimine jne. 

arvutisimulatsioon (ingl. Computational prediction). Arvutimeetodite kasutamine 
makromolekulide struktuuri ja funktsiooni ett earvamisel. 

asendav geeniteraapia (ingl. Replacement gene therapy). Geneetiliste (pärilike) defektide 
parandamine juhtudel, mil mõlemad geeni koopiad on defektsed ja retsessiivse 
avaldumisega. Mitt emutantse geenikoopia sisseviimine kõrvaldab puuduse.

asendiefekt (ingl. Position effect). Fenotüübi muutus, mis on põhjustatud geeni või 
geenigrupi asupaiga muutusest kromosoomis. Sageli on see efekt põhjustatud hetero-
kromatiinist, mis asub vaadeldava geeni või geenigrupi kõrval. 

asendusema (ingl. Surrogate mother). Emasloom (naine), kelle emakasse on implan-
teeritud teisest organismist pärit blastotsüst, mistõtt u ta sünnitab ka võõra geneetilise 
päritoluga järglase.

asenduspromootor (ingl. Maintenance promotor). Pärast sügoodi lõigustumistsüklit 
asendatakse geeni ühelt promootorilt toimuv transkriptsioon transkriptsiooniga tei-
selt promootorilt. 

askospoor (ingl. Ascospore). Kott seente (nt. Neurospora) askuses olev üks spooridest. 
askus (ingl. Ascus). Paljunemiskott  kott seente (Ascomycetes) sugulisel paljunemisel, mil-

les moodustatakse askospoore.
asutajaefekt (ingl. Founder effect). Juhuslik alleelisageduste muutus uues väikeses ja 

isoleeritud populatsioonis. Juhuslik väike väljavõte suurest põhipopulatsioonist. 
Väike populatsioon võib geneetiliselt divergeeruda geneetilise triivi tõtt u.

asünapsis (ingl. Asynapsis). Homoloogsete kromosoomide paardumise täielik või osaline 
puudumine meioosi profaasis.

atenuaator (ingl. Att enuator). Prokarüoodi geeni (või geenile vastava RNA) 5́ -piirkonna 
nukleotiidne järjestus, mis põhjustab transkriptsiooni enneaegse lõpetamise, ilmselt 
spetsiifi lise sekundaarstruktuuri moodustumise tõtt u.

atenuatsioon (ingl. Att enuation). Geeni ekspressiooni kontrollimehhanism prokarüoo-
tidel, mille puhul toimub transkriptsiooni enneaegne termineerimine.

ATP (ingl. ATP). Adenosiintrifosfaat: energiarikas ribonukleotiid, mis vahendab energia 
ülekannet rakus toimuvates protsessides.

atsentriline kromosoom (ingl. Acentric chromosome). Tsentromeerita kromosoomi-
fragment.
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atsüülhomoseriinlaktoonid, AHL (ingl. Acyl-homoserine lactones). Gramnegatiivsetel 
bakteritel kvoorumitundlikkust määravad ühendid, mis erinevad üksteisest põhiliselt 
vaid alküülahela poolest. Vt. kvoorumitundlikkus.

auksiin (ingl. Auxin). Fütohormoon.
auksotroof (ingl. Auxotroph). Mutantne mikroorganism (nt. bakter või pärmseen), kes ei 

kasva minimaalsöötmel ning vajab kasvuks mingite ainete lisamist (nt. aminohappeid 
või vitamiine).

autbriiding (ingl. Outbreeding). Mitt esugulasliinide, eri tõugude ja sortide ristamine. Vt. 
välis aretus. 

autism (ingl. Autism). Endassesulgumus, lapsepõlves ilmnev psüühikahäire, esineb ka 
täis kasvanuil.

autoantikehad (ingl. Autoantibodies). Autoimmuunhaiguste puhul moodustuvad 
organismis antikehad, mis ründavad organismi enda rakulisi komponente.

autogeenne regulatsioon (ingl. Autogenic regulation). mRNA translatsiooni pidurdamine 
produktiga, mille sünteesi ta ise kodeerib. 

autoimmuunhaigused (ingl. Autoimmune diseases). Haigused, mis on tingitud üli- 
e. hüperaktiivsest immuunsüsteemist, mis põhjustab organismi normaalse koe 
ründamist autoantikehadega samal viisil, kui toimub rünne võõraine vastu. 

autoinduktorid (ingl. Autoinductors). Keemilised molekulid, mis mõjutavad samal vii sil 
nii tootvaid rakke kui ka retsipientrakke. Nende funktsiooniks on aktiveerida regu-
laatorvalke.

autokatalüütiline aktiivsus (ingl. Autocatalytic activity). Ühendi enda poolt katalüüsitud 
reaktsioon, milles ei osale teisi katalüütilisi ühendeid.

autokatalüütiline splaissing (ingl. Autocatalytic splicing). Intronid kõrvaldatakse auto-
katalüütiliselt R NA-molekuli (kui ensüümi) enda toimel. Siin ei ole trans-kata-
lüütilist aktiivsust (nagu tavalistel ensüümidel), vaid cis-katalüütiline aktiivsus, mis 
on määratud molekuli struktuuri endaga. Vt. ribosüüm.

autonoomne olek (ingl. Autonomous state). Kromosoomist eraldiasetsev DNA. Näiteks 
plasmiid.

autonoomne regulatsioon (ingl. Autonomous regulation). Autonoomse bioloogilise 
üksuse enda poolt määratud geneetiline regulatsioon. Vt. autonoomne üksus.

autonoomne üksus (ingl. Autonomous unit). Mõistet kasutatakse suvalise bioloogilise 
üksuse või protsessi kohta, mis saab iseseisvalt funktsioneerida ilma teiste üksuste 
kaas abita. Näiteks kodeerib transposoon ensüümi sünteesi, mis määrab ta enda 
transpositsiooni. Vt. mitt eautonoomne üksus.

autopolüploid (ingl. Autopolyploid). Polüploid, millel on identsed või peaaegu identsed 
kro mo soomikomplektid (genoomid) kordistunud. Polüploidsete genoomidega liigid 
moodustuvad sel juhul samast algse liigi genoomist.

autoradiograafi a (ingl. Autoradiography). Meetod, kus fotopositiiv või andmestik saa-
dakse ainete (nt. DNA) radioaktiivse materjaliga (nt. tümidiin) märgistamisel ja järg-
neval eksponeerimisel radioaktiivse kiirguse suhtes tundlikule fi lmile.

autosoom (ingl. Autosome). Suvaline kromosoom, mis pole sugukromosoom. Nende arv 
ja kuju ei sõltu soost, nad on mõlemale sugupoolele ühised.

autosoomne tunnus (ingl. Autosomic trait). Autosoomses kromosoomis paikneva geeni 
poolt määratav tunnus.
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autotroof (ingl. Autotroph). Organism, kes moodustab orgaanilisi ühendeid anorgaani-
listest molekulidest, kasutades valgus- (fotosüntees) või keemilist (kemosüntees) 
energiat.

avaldunud järjestuste märgised, EST-id (ingl. Expressed-sequence tags, ESTs). mRNA-st 
saadud lühikesed cDNA koopiad, mida saab kasutada aktiivsete geenide lokalisat-
siooni määramiseks. 

avatud lugemisraam (ingl. Open reading frame (ORF)). DNA segment, mis sisaldab 
järjestusi polüpeptiidi kodeerimiseks. ORF algab translatsiooni stardikoodoniga, 
sellele jägnevad aminohappeid määravad koodonid, ja lõpeb translatsiooni stopp-
koodoniga. ORF-i olemasolu annab oletuse (mitt e tõestuse), et ta kodeerib polüpep-
tiidi sünteesi.

BAC (ingl. BAC). Vt. bakteri kunstlik kromosoom.
bait-domeen (ingl. Bait domain). Vektorisse kloonitud cDNA järjestus, mis kodeerib 

uuritavat valku või valgudomeeni.
bakteri kunstlik kromosoom (BAC) (ingl. Bacterial artificial chromosome, BAC). 

Kloonimisvektor, mis on konstrueeritud bakteri sugufaktori (F-faktori) baasil ning 
mis on võimeline integreerima endasse suuri inserte (150–350 kb).

bakteriofaag (ingl. Bacteriophage). Bakteris paljunev viirus e. faag, mis on võimeline 
hävitama peremeesbakteri. 

bakteriotsiinid (ingl. Bacteriocins). Plasmiidide määratud bakterite kaitseained.
Barri kehake (ingl. Barr body). Kondenseerunud X-kromosoom(id) platsentaarimetajate 

rakutuumas, kus on kaks või rohkem X-kromosoomi. 
basaalkehake (ingl. Basal body). Väike mikrotorukestest koosnev struktuur, kuhu on 

kinnitunud ripse või vibur.
B-DNA (ingl. B-DNA). Paremale poole pöörduv kaksikahelaline DNA, milles on täis-

pöörde kohta 10,4 aluspaari ja mille diameeter on 1,9 nm. Selline DNA vorm esineb 
madala soolakontsentratsiooniga vesilahuses ja on kõigi organismide genoomide 
DNA tavavorm.

binomiaalne jaotus e. jaotumus (ingl. Binomial expansion). Eksponentsiaalse kordis-
tumise avaldis pluss- (+) või miinus- (–)märgiga ühendatavast kahest tunnusest, näi-
teks (a + b)n.

binomiaalne koefi tsient (ingl. Binomial coeffi  cient). Termin, millega väljendatakse või-
ma luste arvu kahe tulemi saamiseks katsetes, kus vaid kaks tulemit ongi võimalikud.

binomiaalne tõenäosus (ingl. Binomial probability). Sagedused, mis seostuvad katse-
tulemustega, kus tulemina saab moodustuda vaid kaks võimalikku tunnust. Näiteks 
kulli ja kirja saamise sagedus mündi viskamisel. 

bioeetika (ingl. Bioethiics). Bioloogiliste, sh. geenitehnoloogiliste katsete korraldamisel 
või taga järjel tekkivate eetilisete probleemidega tegelev uurimissuund.

bioinformaatika (ingl. Bioinformatics). Geneetilise ja muu bioloogilise informatsiooni 
talletamine ja uurimine, kasutades arvutit ja statistilisi meetodeid.

biodegradatsiooniplasmiidid (ingl. Biodegradative plasmids). Bakterite perifeerses 
meta bolismis osalevate ainete lagundamist määravad plasmiidid. Näiteks on pseudo-
monaadidel plasmiidid, mis määravad fenoolsete ühendite (PHE-plasmiid fenooli, 
TOL-plasmiid m-toluaadi, NAH-plasmiid naft aleeni, SAL-plasmiid salitsülaadi jt.), 
alkaanide (OCT-plasmiid nt. oktaani), kampri (CAM-plasmiid) jt. lagundamise. 
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Bakterid on loodusliku selektiivse surve tingimustes õppinud lagundama ka kseno-
biootilisi aineid, näiteks herbitsiidi 2,4-diklorofenoksüäädikhapet (2,4-D). 

biokiled (ingl. Biofi lms). Mikroorganismide agregaadid, kus rakud on adhesiooniliselt 
asetunud enda poolt moodustatud rakuvälisesse polümeersesse maatriksisse (DNA, 
valgud, polüsahhariidid).

bioloogiline kell (ingl. Biological clock). Organismid on evolutsiooniliselt kohastunud 
ööpäevarütmi ning aastaaegade vaheldumisega sisemiste regulatsioonimehhanismide 
abil.

biomeetria (ingl. Biometry). Statistiliste meetodite kasutamine bioloogiliste mõõt-
andmete uurimisel.

biooht (ingl. Biosafety). Bioloogiline oht. Laborites jaotuvad ohunõuded tasemetele P1–
P4.

biorütmid (ingl. Biorythms). Bioloogiliselt määratud rütmid (nt. ööpäevarütm).
biotehnoloogia (ingl. Biotechnology). Bioloogiline tehnoloogia, mis katt ub valdavas osas 

rakendusgeneetikaga.
biseksuaalsus (ingl. Bisexuality). Kahesoolisus, suguline orientatsioon nii oma kui ka 

vastassoost indiviidide suunas.
biseksuaalsus-, amfi seksuaal- e. kakssoogeen (ingl. Doublesex gene). Biseksuaalsus-

geeniks on näiteks äädikakärbse geen dsx, mille transkripti alternatiivse splaissinguga 
TRA -valgu kaasabil määratakse organismi sugu, nii emas- kui ka isassugu. 

bivalent (ingl. Bivalent chromosomes). Sünapseerunud või assotsieerunud homoloogsete 
kromosoomide paar, mis on läbinud DNA duplikatsiooni (replikatsiooni), et moodus-
tada meioosis grupp neljast kromatiidist.

B-konformatsioon, B-DNA (ingl. B conformation). Vt. B-DNA.
blastomeer (ingl. Blastomere). Iga rakk, mis moodustub loomade arengus sügoodi esi-

meste lõigustusjagunemiste tulemusel.
blastotsüst (ingl. Blastocyst). Imetajate embrüo varane arengujärk, kahepaiksete blastula 

homoloog.
blastotsüsti süstimine (ingl. Blastocyst injection). Protsess, mille käigus muudetud 

genoomiga ES-rakud süstitakse blastotsüstistaadiumis olevasse embrüosse.
blastula (ingl. Blastula). Kahepaiksete varase embrüo vorm, mis järgneb moorula-

staadiumile, mis on tavaliselt üherakukihiline leht või põieke (seest õõnes).
B-lümfotsüüt (B-rakk) (ingl. B lymphocyte (B cell)). Tähtis rakkude klass, mis valmivad 

luuüdis ja küpsevad seejärel perifeerses veres. Vastutavad põhiliselt antikeha vahen-
datud e. humoraalse immuunvastuse eest. Nad moodustavad antikehi tootvaid plas-
marakke ja mõningaid muid immuunsüsteemi rakke. 

bobo-element (ingl. Bobo element). Äädikakärbsel esinev transposoonne element.
bp (ingl. base pair, bp). Aluspaar; täpsemalt komplementaarsete nukleotiidide paar.
B-rakud (ingl. B cells). Üks lümfotsüütide põhitüüpe. B-rakkude põhifunktsiooniks on 

osalemine humoraalses immuunvastuses. Vt. B-lümfotsüüt.
Bt-toksiin (ingl. Bt toxin). Vt. delta-endotoksiin.
5-broomuratsiil, 5-Br-U (ingl. 5-Bromuracile, 5-Br-U). 5-broomuratsiil on N-aluste 

analoog (5-Br-U), mis paardub stabiilses ketovormis adeniiniga, enoolvormis aga 
hoopis guaniiniga. 

C (ingl. cytosine, C). Tsütosiin (lühend C). N-alus DNA-s ja RNA-s. Vt. A, G ja T.
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CAAT-järjestus (ingl. CAAT box). Konserveerunud nukleotiidijärjestus eukarüootsetes 
promootorites, mis osaleb transkriptsiooni initsiatsioonil. 

cAMP (ingl. Cyclic AMP). Adenosiin-3 ,́5́ -monofosfaat, tsükliline AMP.
CAP-valk (ingl. CAP (protein)). Vt. kataboliitne aktivaatorvalk.
CBR-valk (ingl. Cap-binding protein). 7-metüülguanosiinmütsi siduv valk . Vt. 

7 -́metüülguanosiinmütsi siduv valk.
cDNA (ingl. cDNA). Vt. komplementaarne DNA.
cDNA genoteek e. cDNA-raamatukogu (ingl. cDNA library). cDNA kloonide kollekt-

sioon, mis on saadud RNA-de koopiatest. Viimased on isoleeritud organismist või 
organismi spetsiifi lisest koest või rakutüübist.

CEN-piirkonnad (-järjestused) (ingl. CEN regions (sequences)). Erinevate kromo-
soomide konserveerunud järjestustega tsentromeersed piirkonnad, tüüpiliselt 
pärmseentel.

ClB-kromosoom (ingl. ClB chromosome). Drosophila mutantne X-kromosoom, kus on 
kolm markerit: 1) suur inversioonis C (ristsiirde supressor); 2) dominantne mutat-
sioon, mis määrab Bar-kujulised silmad; 3) retsessiivse letaalse toimega mutatsioon l.

ClB-meetod (ingl. ClB method). ClB-kromosoomiga Drosophila liini kasutamine uute 
retsessiivsete letaalsete mutatsioonide avastamiseks. Vt. ClB-kromosoom.

cis-heterosügoot (ingl. cis heterozygote). Heterosügoot, kellel on kaks mutatsiooni cis-
asendis (cis-konfi guratsioonis), näiteks a+b+/ a b. 

cis-konfi guratsioon (ingl. cis confi guration). Vt. tõmbeasend. 
cis-splaissing (ingl. cis splicing). Vt. splaissing.
cis-test (ingl. cis test). cis-heterosügootide konstrueerimine, kellel on metsiktüüpi feno-

tüüp.
cis-toimeline järjestus (ingl. cis-acting sequence). Nukleotiidijärjestus, mis mõjutab vaid 

nende geenide avaldumist, mis asuvad samas kromosoomis (cis-asendis). 
cis-toimelised elemendid (ingl. cis-acting elements). Eukarüootsete promootorite 

sarnased cis-toimelised nukleotiidijärjestused (elemendid).
cis-trans-asendiefekt (ingl. cis-trans position eff ect). Erinevate fenotüüpide ilmnemine, 

kui kaks mutatsiooni esinevad kas cis- või trans-heterosügootides. 
cis-trans-konformatsioon (ingl. cis-trans conformation). Vt. cis-trans-asendiefekt.
cis-trans-test (ingl. cis-trans test). cis- ja trans-heterosügootide konstrueerimine ja 

analüüs selgitamaks, kas kaks mutatsiooni on samas või erinevates geenides. Cis-
heterosügootidel peavad olema metsiktüüpi fenotüübid. Kaks mutatsiooni on samas 
geenis, kui trans-heterosügootidel on mutantne fenotüüp, ja erinevates geenides, kui 
trans-heterosügootidel ei ole mutantset fenotüüpi.

cM (ingl. centimorgan, cM). Geenikaardistamise põhiühik. Üks cM võrdub kahe lookuse 
vahelise üheprotsendilise rekombinatsioonisagedusega. Vt. sentimorgan.

copia-element (ingl. Copia element). Äädikakärbse retroviiruselaadne transposoon.
cpDNA (ingl. cpDNA). Taimede plastiidide (k.a. kloroplastid) DNA.
CpG-saared (ingl. CpG islands). Tsütosiini-guaniinijärjestuste klastrid, mis paiknevad 

sageli struktuurgeenidest ülesvoolu (geenide ees).
Cre-rekombinaas (ingl. Cre recombinase). Rekombinatsiooniensüüm bakteriofaagist P1. 
Creutzfeldti-Jacobi tõbi (ingl. Creutzfeldt-Jacob disease). Inimesel esinev prioonhaigus.
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Cri-du-chat-sündroom e. kassikisasündroom (ingl. Cri-du-chat syndrome). Lapse 
kromosoomihaigus, kui tema ühe 5. kromosoomi lühikese õla väike piirkond on 
deleteerunud. 

Crouzoni ja Aperti sündroomid (ingl. Crouzon and Apert syndromes). Ühe geeni sama 
mutatsioon fi broblastide II tüüpi kasvuretseptori geenis põhjustab erinevate haiguste 
teket, inimese kolju- ja peapiirkonna luustiku arengu häireid. Aperti sündroomiga 
kaasnevad käte ja jalgade muutused, kus sõrmed ja varbad on kas osaliselt või täie-
likult kokku kasvanud. 

Cry-valk (ingl. Cry protein). Bacillus thuringiensis’e poolt moodustatavad protoksiini-
kristallid, mille lagunemisel tekib endotoksiin e. Bt-toksiin, mis hävitab putuka. Vt. 
delta-endotoksiin.

CsCl tasakaaluline tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. CsCl equilibrium density-
gardient centrifugation). Nukleiinhappemolekulid liiguvad tsentrifuugitopsis moo-
dustuvas CsCl tihedusgradiendis punktini, kus nukleiinhappemolekuli ujuvtihedus 
on võrdne (tasakaalus) gradiendi vastava punkti tihedusega. Gradiendi saamiseks 
kasutatakse 6M CsCl-lahuse ultratsentrifuugimist 48–72 tunni jooksul kiirusel 
30 000–50 000 rootori pööret minutis (rpm).

C-terminaalne ots (ingl. C-terminal end). Polüpeptiidi karboksüterminus (-COOH). 
C-väärtus (ingl. C-value). DNA koguhulk diploidse organismi genoomi ühes koopias, 

väljendatult pikogrammides (pg = 10-12 grammi), daltonites või nukleotiidipaaride 
arvuna. 

C-väärtuse paradoks (mõistatus) (ingl. C-value paradox; C-value enigma). Alamatel 
organismidel, näiteks ainuraksetel võib olla rakus palju rohkem DNA-d kui inimesel. 

C-vööt (ingl. C band). Kromosoomi tsentromeeri piirkonnas paiknev heterokromatiinne 
tihedalt kokku pakitud DNA (värvitult nähtav vöödina).

dalton (ingl. Dalton). Vesinikuaatomi mass, molekulmassi ühik.
daltonism (ingl. Daltonism, color blindness). Värvipimedus, võimetus eristada rohelist ja 

punast värvust. X-liiteline tunnus.
Dam-metülaas (ingl. Dam methylase). E. coli ś metüülitakse lämmastikalus A replikat-

sioonijärgselt teatud intervalliga, saitides GATC. 
deatsetülaasid (ingl. Deacetylases). Polüpeptiidist atsetüülgruppe kõrvaldavad ensüümid. 
deem (ingl. Deme). Organismide lokaalpopulatsioon.
defektsed faagid (ingl. Defective phages). Peremeesraku DNA integratsiooni tõttu on 

faag kaotanud peremeesraku inserteerunud DNA-lõiguga proportsionaalse osa oma 
DNA-st (geenidest). Ei moodusta uusi faagi partikleid. 

defi tsiitsus (ingl. Defi ciency). Kromosoomi otsmine kadu. Vt. deletsioon. 
degeneratsioon (geneetilise koodi) (ingl. Degeneracy (of the genetic code)). Aminohapete 

määratus rohkem kui ühe koodoniga.
deletsioon (kadu) (ingl. Deletion). Kromosoomi segmendi puudumine, mis vähendab 

lookuste arvu. 
deletsioonkaardistamine (ingl. Deletion mapping). Otsene meetod punktmutatsioonide 

kaardistamiseks geenis või kromosoomis, kasutades üksteisega katt uvaid deletsioone.
delta-endotoksiin (ingl. Delta endotoxin). Bacillus thuringiensiś e erinevad alamtüved 

moodustavad spoore, milles on protoksiinikristallid e. Cry-valgud. Kui putukas sööb 



Sõ
na

st
ik

979

neid spoore, siis Cry-valk laguneb ning moodustab delta-endotoksiini e. Bt-toksiini, 
mis hävitab putuka või pärsib tema paljunemist.

dementsus (ingl. Dementia). Nõdrameelsus (raukustõbi).
denaturatsioon (ingl. Denaturation). Makromolekuli loomuliku konformatsiooni 

kaotamine, millega koos kaob tavaliselt ka bioloogiline aktiivsus. Denatureeritud 
valkudes keerduvad polüpeptiidid lahti, millega muutuvad ka valgu lahustuvus-
omadused.

denaturatsioonisilm (ingl. Denaturation bubble). Kõrgemal temperatuuril või kõrgel 
pH väärtusel on DNA kahe komplementaarse ahela lahknemine nähtav elektron-
mikroskoopiliselt silmuse- e. mullikujulise moodustisena.

denaturatsioonkaardistamine (ingl. Denaturation mapping). DNA A:T-rikaste piir-
kondade kaardistamine DNA denaturatsioonil. A:T-piirkonnad denatureeruvad 
hõlpsamini, sest A:T-paaride vahel on 2 ja G:C-paaride vahel 3 H-sidet. Vt. denatu-
ratsioonisilm.

denominaatorelemendid (ingl. Denominators elements). Autosoomide geenid, mis mää-
ravad numeraatorelementidele antagonistlike valkude sünteesi ja mõjutavad X:A-
suhte nimetajat.

de novo (ld. uuesti). Uuesti tekkimine.
depuriinimine (ingl. Depurination). DNA kaksikahela nukleotiidide koosseisust kõrval-

datakse üks puriinalus (A või G). Tekib AP-sait. Vt. AP-endonukleaas.
depürimidiinimine (ingl. Depyrimination). DNA kaksikahela nukleotiidide koosseisust 

kõrvaldatakse üks pürimidiinalus (T või C). Tekib AP-sait. Vt. AP-endonukleaas.
derepressioon (ingl. Derepression). Pidurdatud (väljalülitatud) geeni või geenikompleksi 

avaldumise sisselülitamine. 
desamiinimine (ingl. Deamination). Aminogrupi ärastamine DNA lämmastikaluste 

modifi tseerimisel.
desoksüribonukleaas (DNaas) (ingl. Deoxyribonuclease, DNase). DNA-d hüdrolüüsivad 

ensüümid. 
desoksüribonukleiinhape (ingl. Deoxyribonucleic acid). Vt. DNA.
desoksüribonukleotiid (ingl. Deoxyribonucleotide). DNA koostisühik, koosneb 

fosforhappest, suhkrust desoksüriboos ja lämmastikalusest (üks neljast – A, T, G, C).
desoksüribosüüm (ingl. Deoxyribosyme). Kunstlikult saadud katalüütilise omadusega 

DNA. 
detergent (ingl. Detergent). Pindaktiivne aine. Vt. SDS.
determinatsioon (ingl. Determination). Protsess, millega embrüo mitt ediferentseerunud 

rakud omandavad võime areneda spetsiifi listeks rakutüüpideks (fi broblastid, lihas-
rakud, neuronid jt.) – toimub nende rakkude arengusuuna kinnistumine.

diabeet, tüüp I (ingl. Diabetes mellitus type I). Tüüp I diabeedi korral toimub pankreases 
insu liini tootvate β-rakkude autoimmuunne häving. See põhjustab veresuhkru 
tase me tõusu ka uriinis. Ravitakse insuliini manustamisega. 

diagnostilised geeniproovid (ingl. Diagnostic gene probes). In vitro sünteesitud lühikesed 
oligonukleotiidsed geenijärjestused, millel on diagnostiline tähtsus.

diakinees (ingl. Diakinesis). Meioosistaadium, vahetult enne metafaas I, kus bivalendid 
lühenevad ja paksenevad.
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Dicer-ensüüm (ingl. Dicer enzyme). RNaas III perekonna endoribonukleaas, mis järkab 
kaksikahelalist RNA-d. Tulemusel moodustuvad 20–25 nukleotiidipaari pikkused 
kaksikahelalised siRNA-d.

2 ,́3 -́didesoksüribonukleosiidtrifosfaat (ddTNP) (ingl. 2 ,́3´-dideoxyribonucleoside 
triphosphates). DNA-ahela sünteesi lõpetavad prekursorid (nukleosiidtrifosfaadid), 
millel on suhkru 3´-asendis vesinik (H) tavaliste prekursorite (2´-desoksü ribo-
nukleosiidtrifosfaadid) 3 -̀asendis oleva hüdroksüüli (OH) asemel. ddTNP-sid kasu-
tatakse DNA sekveneerimisel. 

diferentseerumine (ingl. Differentiation). Protsess, millega diferentseerumata rakud 
omandavad iseloomuliku koeomase struktuuri ja hakkavad täitma kindlat funkt-
siooni.

dihübriid (ingl. Dihybrid). Indiviid, kes on heterosügootne kahes uuritavas alleelipaaris. 
Ristamiskatsetes järglaskond, kus on ristatud homosügootseid vanemaid, kes eri-
nevad teineteisest kahe tunnuspaari poolest. 

dihübriidne ristamine (ingl. Dihybrid cross). Ristamine, kus vanemvormid erinevad 
teine teisest kahe tunnuse (tunnuspaari) poolest, õieti kahe geenipaari poolest. 

dimeer (ingl. Dimer). Molekul, mis on tekkinud kahe sarnase molekuli (monomeeri) ühi-
nemisel. Tavaliselt tekib polümerisatsioonil. 

dimerisatsioon (ingl. Dimerization). DNA-seondumisdomeeni seostumine repressori 
aktiivsete dimeeridega. E. coli üheks SOS-vastuseks on RecA-valgu konversioon pro-
teaasiks, mis lõikab katki λ-repressori ühendpiirkonna, millega takistatakse repressori 
seostumine.

dimorfi sm (ingl. Dimorphism). Populatsioonis (liigis) on kaks erisugust vormi, näiteks 
sel lised tunnused kui sugu, kasv, värvus jt. Tuntuim näide – seksuaalne dimorfi sm – 
sugude erinevus.

dinukleotiidsed kordused (ingl. Dinucleotide repeats). Kahe nukleotiidi pikkuste järjes-
tus elementide kordused.

diploid (ingl. Diploid). Kahe kromosoomikomplektiga (2n) rakud või organismid. 
Kõrge mate taimede ja loomade somaatilised koed on algul kromosoomistiku poolest 
diploidsed, erinevalt haploidsetest (monoploidsetest) gameetidest. 

diploidispetsiifi lised geenid (ingl. Diploid-specifi c genes). Geenid, mis avalduvad vaid 
pärmseente diploidsetes a/α-rakkudes, kus ei avaldu paardumistüüpide a- ja α-spet-
siifi lised geenid.

diploteen (diploneem) (ingl. Diplonema, adj. diplotene). Meioos I profaasi staadium, 
mis järgneb pahhüteenistaadiumile ja eelneb diakineesile ning kus kromosoomi 
bivalendid eralduvad teineteisest, kuid jäävad kinnitunuks tsentromeeri piirkonnas.

diplo-X (ingl. Diplo-X). Kahe X-kromosoomiga munarakk.
diskordantsus (ingl. Discordance). Paari liikmed, kellel on tunnuspaarides erinevad 

tunnused.
disoomik (ingl. Disome). Vt. monosoomsus.
dispermsus (ingl. Dispermia). Munaraku viljastamine kahe seemnerakuga.
dispersioon e. hajuvus (ingl. Variance). Populatsiooni muutlikkuse mõõt. Standardhälbe 

ruut.
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dissotsiaator (Ds) (ingl. Dissociator (Ds)). Maisi transpositsiooniline element, mis 
põhjustab kromosoomide purunemist koostoimes maisi teise transposoonse 
elemendiga, aktivaatoriga (Ac). 

disulfiidsillad, -S-S- (ingl. Disulfide (S-S) bridges). Moodustuvad valgu kindlates 
punktides asetsevate tsüsteiinijääkide vahel, tekitades tsüstiini.

disügootsed kaksikud (ingl. Dizygotic twins). Erimunakaksikud; kahest samal ajal 
viljastatud munarakust arenenud kaksikud.

ditsentriline k romosoom (ingl. Dicentric chromosome). Kahe tsentromeeriga 
kromosoom.

ditsentrilised kromosoomisillad (ingl. Dicentric chromosome bridges). Meioosis 
tsütoloogiliselt nähtavad sildjad struktuurid, mis rebitakse meioosi esimeses 
anafaasis puruks (erinevad tsentromeerid tõmmatakse erinevatele poolustele). Vt. 
ditsentriline kromosoom.

ditüüp (ingl. Ditype). Seente askuses esinev spooride tetraad (nt. 2 AB ja 2 ab), kus on 
kaht tüüpi meioosiprodukte.

DNA (ingl. DNA). Desoksüribonukleiinhape. Geneetilist informatsiooni kandev 
polümeer, millest koosnevad geenid. DNA on makromolekul, mis koosneb kahest 
pikast komplementaarsest desoksüribonukleotiidide ahelast, kus monomeerid on 
üksteisega seotud fosfodiestersidemega. Ahelad on seotud lämmastikalustevaheliste 
H-sidemetega.

DNA-ahela katkeline süntees (ingl. Discontinuous synthesis of DNA strand). 3´ → 
5´ suunas orienteeritud DNA-viivisahelaga (matriitsahelaga) määratud süntees 
tagasisuunaliste 5́  → 3´ Okazaki fragmentidena. Vt. Okazaki fragment.

DNA-ahela pidev süntees (ingl. Continuous synthesis of DNA strand). 5´ → 3´ suunas 
pikeneva DNA-ahela pidev süntees 3´ → 5́  suunas orienteeritud matriitsahelalt.

DNA-ahelate asendamine (ingl. Strand replacement). Krossingoveri esimeses etapis viib 
RecA-valk DNA kaksikheeliksis läbi retsiprookseid DNA-ahelate asendamisi. Nimelt, 
DNA-molekuli üks üksikahel paardub esmalt teise DNA-molekuli komplementaarse 
üksikahelaga, jätt es mõlemas molekulis üksikuks teise ahela. Järgneb DNA-ahelate 
vahetus. Vt. DNA-ahelate vahetus.

DNA-ahelate vahetus (ingl. Strand exchange). Krosssingoveri teises etapis DNA-ahelate 
asendamisele järgnevalt paardub üksikuks jäänud ahel talle komplementaarse 
esimesest DNA-molekulist pärit üksikahelalise piirkonnaga.

DNA aktivatsioonidomeen (ingl. DNA-activation domain). DNA piirkond, kus seostuv 
valk aktiveerib geeni(d).

DNA amplifikatsioon (ingl. DNA amplification). Rõngasjate DNA-molekulide (nt. 
vektorite) koopiaarvu tõus. 

DNaas I (ingl. DNase I). Vt. pankrease desoksüribonukleaas I.
DNaas I ülitundlikud saidid (ingl. DNase I hypersensitive sites). Transkriptsiooni 

alustamisel lokaalselt lahtikeerdunud DNA-lõigud. 
DNA-ahelate paine (ingl. DNA bending). DNA ühinemisel regulatoorsete valkudega 

muutub tema tavastruktuur, st. ahelad painduvad. Ahelate paindumine võimaldab 
DNA-l eksponeerida kindlaid nukleotiitseid järjestusi.

DNA demetülatsioon (ingl. DNA demethylation). Metüülgrupi kõrvaldamine N-alusest.
DNA/DNA hübriidimine (ingl. Southern blot). Vt. southern-ülekanne.
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DNA evolutsiooni kiirus (ingl. DNA evolution rate). Inimpopulatsioonides on 
evolutsiooni kiirus keskmiselt 0,57 nukleotiidi vahetust inimgenoomi kohta aastas. 

DNA fotolüaas (ingl. DNA photolyase). Sinise lainepikkusega valguse poolt aktiveeritav 
ensüüm, mis tunneb ära ja kõrvaldab keemilise pöördreaktsiooniga DNA-st näiteks 
UV-kiirguse toimel moodustunud pürimidiindimeerid. Vt. fotoreaktivatsioon.

DNA-genoteek (ingl. DNA library). DNA-klonoteegi kloonides esinev organismi kogu 
genoomne DNA e. organismi genoomiraamatukogu. 

DNA glükosülaasid (ingl. DNA glycosylases). Erinevate geenide poolt määratud reparat-
siooniensüümid, mis tunnevad ära DNA-s esinevad valed N-alused (oksüdeeritud, 
alküülitud, hüdroksüülitud või desamiinitud) ning osalevad nende väljavahetamisel. 

DNA güraas (ingl. DNA gyrase). Bakterite topoisomeraas II, ensüüm, mis katalüüsib 
DNA negatiivsete superspiraalide teket.

DNA helikaas (ingl. DNA helicase). Ensüüm, mis katalüüsib DNA kaksikheeliksi komple-
mentaarsete ahelate lahtikeerdumist. 

DNA-järjestus (ingl. DNA sequence). Nukleotiidijääkide omavaheline järjestus DNA-
ahelates.

DNA-järjestuste koaleerumine (ingl. DNA coalescens process). Tänapäevaste DNA-
järjestuste tagasiviimine eellasjärjestusteni, mis esinevad ühiseellastel ning kus kahe 
isendi DNA liitub üheks ühiseks järjestuseks. Sellel ajalisel skaalal sedastub mutat-
sioonide arv.

DNA kleepuvad otsad (ingl. DNA cohesive (sticky) ends). DNA komplementaarsete 
ahelate 5́ -üksikahelalised otsad. Komplementaarsuse tõtt u võivad moodustada rõn-
gasja kaksikahelalise DNA. 

DNA-klonoteek (ingl. Clone banks). Kloonide kogum organismi genoomiraamatukogus, 
mis katab kogu genoomse DNA. 

DNA kokkusulandumine (ingl. DNA annealing). DNA ahelate „kokkusulatamine”, 
üksik ahelatest kaksikahelate teke.

DNA koopiaarv (ingl. DNA copy number).Vt. DNA amplifi katsioon.
DNA korrektuur (ingl. DNA proofr eading). DNA sünteesi järel skaneeritakse süntee-

situd DNA-ahelat DNA polümeraaside 3´ → 5́  eksonukleaasse aktiivsuse tõtt u: paar-
du misvead avastatakse ja 3´-otsast kõrvaldatakse mittepaardunud nukleotiid, s.t. 
parandatakse viga.

DNA-käänd (ingl. DNA bending). Transkriptsiooni aktivatsiooni mehha nism. Näiteks 
on lac-promootori CRP-DNA-kompleks DNA enda sünteesitelje suhtes 90o käändu-
nud.

DNA lahtikeerdumine (ingl. DNA unwinding). DNA lahtikeerdumine (lahti spira-
liseerumine) tagab transkriptsiooni toimumise. Lahtikeerdunud kaksikahelalised 
siRNA-d ja miRNA-d kaotavad eelistatult ühe RNA-ahela. 

DNA ligaas (ingl. DNA ligase). Ensüüm, mis katalüüsib DNA kaksikheeliksis olevate 
nukleotiididevaheliste katkete kovalentset ühendamist. 

DNA-liiderahel (ingl. DNA leading strand). Ahel, millel toimub DNA pidev replikatsioon.
DNA-lingud (ingl. Loops). Kromosoomilingud. Kokku pakitud kromosoomi lahti-

keerdunud lingukujulised osad. Vt. juuksenõelastruktuurid; lambihari kromo-
soomid.
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DNA-looked (ingl. DNA folding). DNA võimendajate ja promootorelementide 
kokkuviimisel RNA polümeraasiga moodustuvad nendevahelised ühendkompleksid, 
mistõtt u DNA voltub, sest DNA võimendaja ja promootorpiirkondade vahele jäävast 
alast moodustub DNA ling. Vt. DNA-lingud.

DNA-mikrokiip (ingl. DNA microchips). Mõneruutsentimeetrilisele kandjale (nt. 
alusklaas) laikudena kovalentselt kinnitatud kümned tuhanded spetsiifi lised oligo-
nukleotiidsed DNA-proovid.

DNA-mikrokiiptehnoloogia (ingl. DNA microarray technology). Molekulaarbioloogias 
kasutatav multiplekstehnoloogia, kus tahkele kandjale (klaas, silikon Affymetrix-
kiipidel või kuulikestele Illumina platformil) kovalentselt kinnitatud kümneid 
tuhandeid spetsiifi lisi oligonukleotiidseid järjestusi hübriiditakse spetsiifi liste cDNA- 
või cRNA-proovidega.

DNA parandamine (ingl. DNA repair). Vt. reparatsioon.
DNA polümeraas (ingl. DNA polymerase). Ensüüm, mis katalüüsib DNA sünteesi. 
DNA polümeraas I (ingl. DNA polymerase I). Kornbergi e. reparatsiooniline DNA 

polümeraas.
DNA polümeraasi libisemine (ingl. DNA polymerase slipping). DNA kordusjärjestuste 

kopeerimisel DNA polümeraas peatub ning dissotsieerub/reassotsieerub korduvalt. 
Uuestisünteesitud kordusjärjestustega ahel annab ahelasisesel paardumisel 
juuksenõelastruktuure, mille komplementaarsete ahelate süntees annab uusi DNA-
järjestuste korduskoopiaid (klastri pikkuse muutus).

DNA praimaas (ingl. DNA primase). Ensüüm, mis katalüüsib lühikeste RNA-ahelate 
sünteesi, mis on järgnevalt DNA-ahelate sünteesi juuretiseks. 

DNA-raamatukogu (ingl. cDNA library). Vt. DNA-genoteek.
DNA reparatsiooniensüümid (ingl. DNA repair enzymes). Ensüümid, mis katalüüsivad 

kahjustatud (muteerunud) DNA parandamist.
DNA replikaas (ingl. DNA replicase). Vt. DNA polümeraas.
DNA-RNA-hübriid (ingl. DNA:RNA hybride). Kaksikahelaline nukleiinhape, kus üheks 

ahelaks on DNA, teiseks ahelaks sellele komplementaarne RNA.
DNA-selgroog e. DNA tüviahel (ingl. DNA backbone). Desoksüriboosi- ja fosfaatjääkide 

monotoonne järgnevus DNA ahelates.
DNA seondumisdomeen (ingl. DNA-binding domain). DNA piirkond, kuhu seostub 

spetsiifi line valk.
DNA-sond (ingl. DNA sond). Uuritav huvipakkuvate järjestustega radioaktiivne DNA-

proov, mis hübriiditakse membraanile kinnistatud DNA-le.
DNA-sõltuv proteiinikinaas (ingl. DNA dependent protein kinase). DNA otstega 

ühenduv ensüüm. 
DNA-sõrmejäljed (ingl. DNA fi ngerprints). Restriktaasidega katkilõigatud ja komple-

mentaarse(te) nukleiinhappe proovi(de)ga hübriiditud individuaalse genoomse DNA 
southern-bloti vöötsuse muster, mis on indiviidispetsiifi line.

DNA tandeemsed lihtkordusjärjestused (ingl. Simple DNA tandem repeats). Lühikeste, 
2–6-nukleotiidipaariliste järjestuste otsakuti järgnevad (tandeemsed) kordused 
DNA-molekulis. Nimetatakse ka mikrosatelliitideks.

DNA topoisomeraas I (ingl. DNA topoisomerase I). Ensüüm, mis põhjustab DNA üksik-
ahelaliste katkete teket ning kõrvaldab DNA-st ühe superspiraali.
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DNA topoisomeraas II (ingl. DNA topoisomerase II). Ensüüm, mis põhjustab DNA 
kaksikahelaliste katkete teket ning mis kõrvaldab või tekitab ühe sündmusena kaks 
superspiraali. Vt. DNA güraas.

DNA translokaas (ingl. DNA translocase). Ensüüm, mis põhjustab võõr-DNA imbumise 
rakku läbi rakumembraanikanali tänu seondumisele kanali valkudega.

DNA trinukleotiidide kordussüntees (ingl. DNA trinucleotide repeated synthesis). DNA 
polümeraas libiseb mööda kordusi tagasi ja initsieerib korduvalt uute DNA trinukleo-
tiidide sünteesi. Vt. DNA polümeraasi libisemine.

DNA tömbid otsad (ingl. DNA blunt ends). Mõned restriktaasid tekitavad katked DNA 
kaksikahelatel samas punktis. DNA mõlemad ahelad on katkekohal võrdse pikkusega, 
ilma kleepuvate otsteta. Need on nn. tömbid otsad. 

DNA tüviahel (ingl. DNA backbone). Vt. DNA-selgroog.
DNA valgustundlik reparatsioon (ingl. DNA light-dependent repair).Vt. fotoreakti-

vatsioon.
DNA-viivisahel (ingl. DNA lagging strand). Ahel, millel toimub replikatsioonikahvlist 

tagasisuunaline DNA katkendlik süntees Okazaki fragmentidena.
DNA-ökotüüp (ingl. DNA ecotype). Erinevate geograafiliste isolaatide ja inbriidsete 

liinide eripärased RFLP-mustrid. Vt. RFLP.
DNA üksikahelate assimileerimine (ingl. DNA single-strand assimilation). DNA-

molekuli üks ahel paardub temaga rekombineeruvast molekulist pärit komplemen-
taarse DNA-ahelaga. 

domeen (ingl. Domene). Makromolekuli iseloomulik spetsiifilise konformatsiooni ja 
aktiivsusega piirkond. Nt. DNA nukleotiidijärjestus, mis tunneb ära ja seondab regu-
laatorvalgu. 

dominantsed aktivaatorid (ingl. Dominant activators). Mutantne Ras-valk on alati aktiiv-
ses olekus ja stimuleerib seetõtt u rakkude kontrollimatut paljunemist. Normaalne 
Ras-valk on rakus aktiivses olekus ainult lühikest aega. 

dominantselt negatiivne mutatsioon (ingl. Dominat-negative mutations). Moodustuv 
mutantne alleel inhibeerib metsiktüüpi alleeli avaldumise.

domineerimine (ingl. Dominance). Olukord, kus heterosügootses genotüübis alleelipaari 
üks liige avaldub ja teise toime on pärsitud.

domineerimisprintsiip (ingl. Th e principle of dominance). Heterosügootides varjutab üks 
alleel teise alleeli avaldumise. 

doonorsait (ingl. Donor site). Transponeeruvate elementide iseloomulikuks omaduseks 
on nende võime liikuda (transponeeruda, hüpata) doonorsaidist retsipientsaiti. Vt. 
märk laudsait.

doonorrakk (ingl. Donor cell). Bakter, mis kannab konjugatsioonil DNA-d üle teisele 
retsipientrakule. Vt. retsipientrakk.

doosikompensatsioon (ingl. Dose compensation). Nähtus, kus geeni aktiivsus suureneb 
või väheneb, sõltuvalt vastava geeni koopiate arvust rakus või geeni aktiveerimisest-
in akti veerimisest. 

dopamiin (ingl. Dopamine). Katehhoolamiin, neurotransmitt er.
dorsaalne (ingl. Dorsal). Selgmine.
dorsaalne geen (ingl. Dorsal gene). Drosophila selgmise poole arengut määrav ema-

efektiga geen. 
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dorsaalne-ventraalne määratus v. kujundus (ingl. Dorsal-ventral patt erning). Vaid emas-
organismis oogeneesi ajal sünteesitakse transkriptsioonifaktorit, mis säilib sügoodis 
ning määrab, kuhu tekib embrüo kõhtmine ja kuhu selgmine pool. 

dorsaal-ventraalne telg (ingl. Dorsal-ventral axis). Organismi selgmine-kõhtmine telg.
Downi sündroom (ingl. Down syndrome). Inimese 21. kromosoomi trisoomiast tingitud 

patoloogia.
DR (ingl. DR). Otsekordused. Vt. otsekordusjärjestused.
Drosha-ensüüm (ingl. Drosha enzyme). Ensüüm, mis lõikab töödeldavast mRNA-st välja 

pöördkorduste kohale tekkinud kaksikahelalise tüvistruktuuri ja selle tipus moodus-
tunud üksikahelalise lingu. 

dsRNA (ingl. dsRNA). Kaksikahelaline RNA.
Duchannè i lihasdüstroofi a (DMD) (ingl. Duchanne muscular dystrophy, DMD). Kiiresti 

progresseeruv lihasnõrkus. Põhjustatud mutantsest geenist, mis kodeerib valku düst-
ro fi ini. Pärandub retsesssiivse X-liitelise tunnusena. 

Duff y veregrupid (ingl. Duff y antigen system). Inimese kromosoomis 1 asuva geeni allee-
lide määratud veregrupid. Antigeen punaliblede pinnal.

dunkersid (ingl. Dunkers). Ühe eraldunud usulahu liikmed USA-s.
duplikatsioon (ingl. Duplication). Segmendi kahekordistumine kromosoomis või geenis. 
duplikatsioonkaardistamine (ingl. Duplication mapping). Meetod punktmutatsioonide 

kaar distamiseks geenis või kromosoomis, kasutatakse rida üksteisega katt uvaid dupli-
kat sioone.

dünaamiline tasakaal (ingl. Dynamic equilibrium). Mingit tüüpi evolutsioonijõud võivad 
toimida vastassuunaliselt, nii et lõppkokkuvõtt es alleelisagedused põlvkondades ei 
muutu.

dünaamilised mutatsioonid (ingl. Dynamic mutations). Mikrosatelliidikorduste arv on 
nii meioosis kui mitoosis koopiaarvu suhtes ebapüsivad, võimaldades mutatsioonide 
sagedast teket.

dünaamilised populatsioonid (ingl. Dynamic population). Muutuv populatsioon. Esi neb 
muutusteks vajalik geneetiline varieeruvus ja evolutsioonitegurid, mõjutavad popu-
lat siooni struktuuri.

ebaspetsiifiline immuunvastus (ingl. Non-specific immune response). Kaasasündinud 
immuun süsteemid, mis toimivad infektsioossete mõjurite suhtes ühtsetel põhi-
mõtetel. Ei võimalda spetsiifi list kohanemist mikroobide muutlikkusega ning see-
pärast annab ebaspetsiifi lise immuunvastuse ning vaid osalise nakkusvastase kaitse.

ebastabiilne transduktant (ingl. Unstable transductant). Rakk, milles on samal ajal abi-
faagi λ ja defektse λd-faagi kromosoom.

ebatäielik domineerimine (ingl. Incomplete dominance; Partially dominant). Hetero-
sügootide mõlema alleeli avaldumine. Moodustuv fenotüüp erineb mõlema homosü-
gootse vanema omast. 

ebavõrdne ellujäävus (ingl. Unequal survival). Populatsioonide isendite erinev ellujäävus 
ja sellest tulenev erinev edukus järglasi anda.

ebavõrdne krossingover (ingl. Unequal crossing over). Kordus-DNA-järjestuste vaheline 
krossingover, kus moodustuvad duplikatsiooni ja deletsiooniga kromosoomid.

Edwardsi sündroom (ingl. Edwards syndrome). Inimese 18. kromosoomi trisoomiast 
põh jus tatud patoloogia.
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eelformeeritud sahharoosi tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. Sucrose velocity 
density-gardient centrifugation). Nukleiinhapped liiguvad tsentrifugaaljõu mõjul 
sõltu valt nende molekulmassist: mida raskem nukleiinhape, seda kaugemale ja tihe-
damasse sahharoosi gradiendi tsooni ta liigub. Ultratsentrifuugimisel kasutatakse 
roo torit, milles olevad tsentrifuugitopsid on tsentrifuugimisel horisontaalasendis. 
Tsentri fuugitakse tavaliselt 3 või rohkem tundi kiirusel 20 000–35 000 rootoripööret 
minutis (rpm).

eellas-RNA (ingl. pre-RNA). Vt. pre-RNA.
eelpraimervalk (ingl. Prepriming protein). Replikatsioonisilma moodustamiseks vaja-

likud valgud, mis ühinevad replikatsiooni alguspunktiga.
3 -́eendumised (ingl. 3´ overhang). Telomeeride 3 -́lõpu pikad G-rikkad üksikahelalised 

alad. 
efektiivpopulatsioon (ingl. Eff ective population). Sigimises osalevate isendite suht osa 

populatsioonis.
efektormolekul (ingl. Eff ector molecule). Molekul, mis mõjutab regulaatormolekuli (nt. 

rep ressorvalgu) käitumist, mõjutades sellega geeni avaldumist.
efektorrakud (ingl. Effector cells). Immuunrakud, mis on kohtunud enda retseptorile 

vastava antigeeniga ning toimivad aktiivselt patogeeni elimineerimisel.
ekdüsoon (ingl. Ecdysone). Steroidhormoon, mis mõjutab putukate arengut tänu geeni-

regulatsiooni reguleerimisele.
eklosioon (ingl. Eclosion). Täiskasvanud putuka koorumine nukukestast e. koorumine.
eksogenoot (ingl. Exogenote). Endogenoodiga homoloogne kromosoomifragment bakte-

ril, mis põhjustab merosügoodi teket. Vt. endogenoot.
ekson (ingl. Exon). Eukarüootse geeni DNA-lõik, mis ühendatakse pre-mRNA splais-

singu (kokkupõime) teel teiste eksonite mRNA pidevasse järjestusse. 
eksoni amplifikatsioon (ingl. Exon amplification). Introni 5́ - ja 3´-splaissingusaitide 

vahel fl ankeeruvate kodeerivate piirkondade (eksonid) kindlakstegemise meetod.
eksonite kokkulohistamine (ingl. Exon shuffl  ing). Uute omadustega geene (ja vastavaid 

valke) tekib evolutsioonis eri geenide eksonmoodulitest (nende kokkulohistamisega). 
eksonukleaas (ingl. Exonuclease). Ensüüm, mis kõrvaldab nukleotiide DNA- või RNA-

ahe late otstest.
eksoribonukleaas (ingl. Exoribonuclease). Endonukleaasiga tükeldatud transkriptide otsi 

lõigatakse edasi eksoribonukleaasiga (trimmitakse täpseks).
eksotsütoos (ingl. Exocytosis). Golgi kompleksi põiekeste ja transportvesiikulite jt. sisu 

väljutamine rakust väliskeskkonda. 
ekspressiivsus (ingl. Expressivity). Geeni kontrollitud tunnuse avaldumise kvantitatiivne 

tase. Sama geen võib erinevatel isenditel avalduda erisugusel määral. 
ekspressioonivektor (ingl. Expression vector). Ekspressioonivektorid on geenitehno-

loogias disainitud selleks, et optimeerida geenide avaldumist transkriptsiooni tase-
mel.

ekstrakromosoomne DNA (ingl. Extrachromosomal DNA). Kromosoomiväline e. 
tsütoplasmaatiline DNA-üksus, mis on tsütoplasmaatilise pärilikkuse komponent. 
Kromosoomiväline geneetiline struktuur.

ekstsinukleaas (ingl. Excinuclease). Endonukleaasi sisaldav valgukompleks, mis lõikab 
DNA-st välja kahjustatud ahelalõigu.
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ekstsisionaas (ingl. Excisionase). Profaagi või transposooni DNA-st väljalõikamisel 
osalev ensüüm. 

ekstsisioonreparatsioon (ingl. Excision repair). DNA parandusprotsess, milles toimub 
DNA ühe ahela kahjustatud lõigu kõrvaldamine (kahjustuse väljalõikamine) ja õige 
lõigu asendamine uue sünteesimisega, kasutades matriitsina DNA komplementaarset 
ahelat.

ektoderm (ingl. Ectoderm). Välimine looteleht.
ektoopne (ingl. Ectopic). Mõiste, mis kirjeldab ebanormaalses kohas toimuvat nähtust.
ektoopne kromosoomisisene vahetus (ingl. Ectopic intrachromosomal exchange). 

Kromo soomi eri osades paiknevate homoloogsete transposoonide vaheline rekombi-
natsioon. Põhjustab kromosoomisiseseid ümberkorraldusi. 

ektoopne kromosoomidevaheline vahetus (ingl. Ectopic interchromosomal exchange). 
Erinevates kromosoomides paiknevate homoloogsete transposoonide vaheline 
rekombinatsioon. Põhjustab kromosoomidevahelisi ümberkorraldusi. 

ekvatoriaalplaat (ingl. Equatorial plate; Metaphase plate). Mitoosikäävi toimel metafaasi 
kromosoomidest moodustuv kogum mitoosikäävi keskosas raku kesktasandil.

ekvatsioonjagunemine (ingl. Equational division). Vt. võrdjagunemine.
elainoplastid (ingl. Elainoplasts). Taimerakkude tsütoplasmas olevad õlisid ja lipiide 

sisaldavad plastiidid. 
elektroforees (ingl. Electrophoresis). Lahustunud partiklite erisugune liikuvus elektri-

väljas, nende lahutamine üksteisest, sõltuvalt ühendi laengust.
elektroporatsioon (ingl. Electroporation). Protsess, millega rakumembraan muudetakse 

lühiajalise tugeva elektrivoolu toimel DNA-le läbilaskvaks. Toimub rakumembraani 
ajutine mulgustumine.

elongatsioon (DNA, RNA, valgusünteesi) (ingl. Elongation (of DNA, RNA, or protein 
synthesis)). Teise ja järgnevate alaüksuste (nukleotiidi või aminohappe) lülitumine 
makro molekuli (DNA, RNA või polüpeptiid) koosseisu. 

elongatsioonifaktorid (ingl. Elongation factors). Lahustuvad valgud (prokarüootidel 
EF-Tu, EF-Ts ja EF-G), mis on vajalikud polüpeptiidahela elongatsiooniks ribo-
soomis.

elujõulisus (ingl. Viability). Võime elada ja areneda normaalselt, elulisus.
ema-DNA (ingl. Mitochondrial „Eve“). Mitokondriaalne „Eeva“. Vt. mitokondriaalne 

DNA. 
emaefekt (ingl. Maternal eff ect). Isendi tunnus, mis on määratud ema poolt.
emaefekti geen (ingl. Maternal-eff ect gene). Geen, mis määrab isendi fenotüübi ema geno-

tüübi kaudu.
emaefektiga letaalne geen (ingl. Maternal-eff ect lethal gene). Organismi dorsaal-ventraal-

set orientatsiooni määravate emaefektiga geenide mutatsioonid on letaalse toimega.
emaefektiga mutatsioon (ingl. Maternal-eff ect mutation). Emaefektiga geeni mutatsioon, 

mis avaldub järglase mutantse fenotüübina.
emakakaelavähk (ingl. Uterine cancer). Vähkkasvaja, mis moodustub emakakaela kude-

des (emaka ala- ja tupe ülaosa vahel). 
emakas (ingl. Pistil; Uterus). Õie keskel asetsev emasorgan, kus asub sigimik. Enamiku 

imetajate emasorganismi suguelund (sugujuha alumine osa). Imetajal areneb selles 
loode.
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emapärilikkus (ingl. Maternal inheritance). Pärilikkuse osa, mida kontrollitakse kromo-
soomiväliste (tsütoplasmas olevate) faktoritega ning mis kanduvad edasi munarakuga 
(emaliini pidi).

emarakk (ingl. Mother cell). Jagunev rakk.
embrüo (ingl. Embryo). Varases arenguetapis olev organism. Inimesel areneb embrüo 

ema kas raseduse kahe esimese kuu vältel (edasi nimetatakse embrüot looteks – feetus 
e. vililane). 

embrüokloonimine (ingl. Embryo cloning). Imetajate üks kloonimisviise. Varase embrüo 
osadest, ka üksikutest blastomeeridest mitme embrüo (isendi) saamine. 

embrüonaalne organisaator (ingl. Embryonic organisator). Keemiline induktor, mis 
määrab rakkude (rakugrupi) arengu suuna. 

embrüonaalsed tüvirakud (ingl. Embryonic stem cells). Embrüos olevad rakud, mis on 
või me lised diferentseeruma erinevateks koetüüpideks ja organiteks.

embrüo segmentatsioon (ingl. Embryo segmentation). Organismi homeootilised geenid 
määravad äädikakärbsel keha jaotumise segmentideks. 

emigratsioon (ingl. Emigration). Väljaränne. 
emotsionaalne intelligentsus (ingl. Emotional intelligence). Emotsionaalsete omaduste 

isikupärane muster, millest oleneb IQ kõrval inimese sotsiaalne edukus.
ENCODE (ingl. ENCyclopedia of DNA elements). Rahvusvaheline konsortsium, mille 

eesmärgiks on identifi tseerida inimgenoomi mitt ekodeerivaid elemente.
endoderm (ingl. Endoderm). Sisemine looteleht.
endogeensed retroviirused (ingl. Endogenous retroviruses). Pärast peremeesraku kromo-

s oomi integreerumist ei tule mõni retroviirus sellest enam välja ja ta pärandatakse 
edasi järglastele. 

endogenoot (ingl. Endogenote). Bakteri k romosoomi osa, mis on homo loogne 
doonorist retsipienti ülekandunud genoomse fragmendiga (eksogenoot) ning mille 
rekombinatsiooni tulemusel moodustub merosügoot. 

endomitoos (ingl. Endomitosis). Kromosoomide duplikatsioon ilma tuuma ja raku 
jagunemiseta. Paarilised tütarkromosoomid eralduvad teineteisest, tulemusena rakus 
kromosoomide arv (ploidsus) suureneb. 

endonukleaas (ingl. Endonuclease). Ensüüm, mis lõikab katki DNA- või RNA-ahelad 
molekuli sees. Mõned endonukleaasid osalevad ka DNA rekombinatsioonil.

endoplasmaatiline retiikulum (ingl. Endoplasmic reticulum). Tsütoplasma membraan-
võrgustik, millele võivad kinnituda ribosoomid. 

endopolüploidsus (ingl. Endopolyploidy). Rakkude olek, kus diploidne (2n) organism 
kordistab kromosoomiarvu (moodustub 4n, 8n jne.).

endoribonukleaas (ingl. Endoribonuclease). Ensüüm, mis lõhustab RNA-ahela fragmen-
tideks.

endosperm (ingl. Endosperm). Toitekude, mis areneb välja enamiku katt eseemnetaimede 
(õistaimede) lootekotis. See moodustub tavaliselt pärast sekundaarse diploidse teis-
tuuma viljastumist ühe (kahest) spermi tuumaga. Seepärast on taimede endosperm 
triploidne (3n). 

endosümbioos (ingl. Endosymbiosis). Vastastikku kasulik kooselu: üks organism elab 
teise sees, vahel ka rakus. 
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enesetapjaplasmiid (ingl. Suicide plasmid). Plasmiid, mis mobiliseerib ja kannab üle 
mitt ekonjugatiivse plasmiidi, kuid hävib ise uues retsipiendis.

eneseteadvus (ingl. Selfawareness). Indiviidide eneseteadvus määrab nii sotsiaalse 
teadlikkuse kui ka endaga toimetuleku ning viimased koos teiste inimestega 
suhtlemise võimekuse (sotsiaalsuse).

enhanser (ingl. Enhancer). Eukarüootne DNA-järjestus, mis võimendab transkriptsiooni 
ühel või mõnel geenil, isegi kui ta asetseb transkribeeritavatest geenidest kaugel. 

ensüüm (ingl. Enzyme). Valk, mis kiirendab spetsiifi liselt biokeemilist reaktsiooni. 
eoskott  (ingl. Ascus). Vt. askus.
epididüüm (ingl. Epididymus). Munandimanus, kus spermid lõpetavad küpsemis-

protsessi.
epigeneetiline (ingl. Epigenetic). Fenotüübi muutused, mis tulenevad geenide aktiivsuse 

ajalise ja ruumilise kontrolli geneetilistest ja eksogeneetilistest teguritest ja mehha-
nismidest.

epigeneetilised tunnused (ingl. Epigenetic features). Konkreetse genotüübi põhjal võib 
moodustuda hulk epigeneetilisi tunnuseid, mis sugurakkudega järglastele edasi ei 
pärandu.

epigenoomika (ingl. Epigenomics). Genoomi tasandil toimuv keskkonnatoimelise muut-
likkuse (metüülimine, heterokromatinisatsioon) uurimine.

epigenoomne (ingl. Epigenomic). Epigeneetilistest modifikatsioonidest tingitud 
genoomiväline seisund või protsess. 

epilepsia (ingl. Epilepsy). Langetõbi. Krooniline neuroloogiline haigus.
episoom (ingl. Episome). Geneetiline element, mis võib olla või puududa, võib integ-

reeruda kromosoomi või olla sõltumatult tsütoplasmas. Näiteks Escherichia coli 
sugufaktor (F). 

epistaas (ingl. Epistasis). Mitt ealleelsete geenide produktide vastastikune mõju. Epis-
taatilised geenid pärsivad hüpostaatiliste geenide avaldumist.

epitoop (ingl. Epitope). Antigeenne determinant antigeenimolekulis, mille alusel 
antikehad eristavad erinevaid antigeene.

ergastamine (ingl. Excitation). UV-kiirgus tõstab elektrone kõrgematele orbiitidele ja 
energiatasemele, muutes molekulid reaktiivsemaks. 

erimunakaksikud (ingl. Dizygotic twins). Vt. disügootsed kaksikud.
esmane immuunvastus (ingl. Primary immune response). Esmavastus ilmneb kehavõõra 

mõjuri (antigeeni) esmasel kokkupuutel immuunrakkudega (lümfotsüütidega). Spet-
siifi lised antikehad ilmnevad veres nädal või kaks hiljem. 

esmane ootsüüt (ingl. Primary oocyte). Munarakkude eellased (oogoonid) väljaarenevas 
munasarjas paljunevad kiiresti ja korduvalt mitootiliselt. Järgnevalt sisenevad 
oogoonid perioodiliselt meioosi, mille tulemusel arenevad meiootilise I jagunemise 
lõpuks välja esmased e. primaartsed ootsüüdid. 

esmane spermatotsüüt (ingl. Primary spermatocyte). Spermatogoonid paljunevad mitoo-
tiliselt, toimub nende pidev diferentseerumine primaarseteks spermatotsüütideks 
meioosi I jagunemisel.

esmane transkript (ingl. Primary transcript). Transkriptsioonil moodustunud RNA-
mole kul (eukarüootidel nt. pre-mRNA, pre-tRNA, pre-rRNA, iRNA esmased tran-
skriptid), millel pole toimunud transkriptsioonijärgset töötlust (protsessingut).
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EST-id (ekspresseeruva järjestuse märgend) (ingl. ESTs (expressed sequence tags)). 
Lühi kesed cDNA-järjestused, mida kasutatakse füüsiliste ja geneetiliste (RFLP) 
kaartide ühendamiseks.

etiidiumbromiid (ingl. Ethidium bromide, EtBr). Agaroosgeeli värvimisel EtBr-ga 
seon dub see interkaleeruv värvaine DNA kaksikheeliksi nukleotiidipaaride vahele 
ning fragmente UV-valgusega valgustades on DNA-triibud geelis nähtavad roosalt 
helenduvate triipudena.

7-etüülguaniin (ingl. 7-ethylguanine). Modifi tseeritud N-alus, mis paardub tümiiniga ja 
põhjustab G:C → A:T transitsioonide teket.

eugeenika (ingl. Eugenics). Kunstliku valiku rakendamine inimsoo parandamiseks.
eukarüoot (ingl. Eukaryote). Suure organismide grupi liige, kelle rakkudes on memb-

raaniga piiritletud tuum. Vt. prokarüoot.
eukromatiin (ingl. Euchromatin). Kromosoomide kromatiinipiirkonnad, mis ei värvu 

tuuma värvainetega intensiivselt ning milles paiknevad eritüübilised aktiivsed gee-
nid. Vt. heterokromatiin.

euploidsus (ingl. Euploidy). Organismi või raku seisund, milles kromosoomiarv on 
monoploidse (n) või haploidse kromosoomiarvu kordne. Näiteks diploid, triploid, 
tetra ploid jne. Vt. aneuploidsus.

Evolutsioonikanjon (ingl. Evolution Canyon, Lower Nahal Oren, Mount Carmel, Israel). 
Selle Iisraelis asuva kanjoni lõunanõlval on eukarüootsete organismide mutat-
sioonisagedus suurenenud 3–4, prokarüootide oma aga isegi mitusada korda. 

evolutsiooniline geneetika (ingl. Evolutionary genetics). Evolutsiooni käsitlus, mis lähtub 
mendelliku geneetika seaduspärasustest.

ex vivo geeniteraapia (ingl. Ex-vivo gene therapy). Vt. organismiväline geeniteraapia.
F1 (ingl. F1). Esimene hübriidpõlvkond. Homosügootide (puhasliinide, sortide, tõugude) 

ristamisel saadud esimese põlvkonna järglased.
F2 (ingl. F2). Teine hübriidpõlvkond, mis saadakse F1-põlvkonna isendite omavahelisel 

ristamisel (inter se) või isetolmlemisel. Kontrollitud eksperimentaalsetes tingimustes 
(ka F1-järglaste iseviljastumisel) toimub järglaste sisearetuslik saamine. 

faag (ingl. Phage). Vt. bakteriofaag.
faagilaigu morfoloogia (ingl. Phage plaque morphology). Faagilaigu kuju. Vt. faagilaik.
faagilaik (ingl. Phage plaque). Kui Petri tassi tardsöötmele on külvatud bakterirakud, mil-

lest osa on nakatatud faagiga, siis nakatatud bakterirakud lüüsuvad, vabanenud faagi-
osakestega nakatuvad kõrvalolevad bakterid, mis omakorda lüüsitakse, ning protsess 
kordub. Tulemuseks moodustub rakuvaba tsoon (faagilaik e. lüüsilaik).

faagi P1 kunstlik kromosoom (ingl. Bacteriophage P1 artifi cial chromosome). Faagi P1 
plasmiidvektori katkilõikamisel tekib lineaarse DNA kaks vektoriõlga, mille külge 
ligeeritakse kuni 100 kb võõr-DNA-d. 

faagi tiiter (ingl. Phage titre). Kontsentratsiooniline mõõt, s.t. mitu baktereid nakatavat 
faagi on vedeliku ühes ruumalaühikus.

fagemiid (ingl. Phagemid). Kloonimisvektor, mis sisaldab nii faagi kromosoomist kui ka 
plasmiidist pärit komponente.

fagotsüüt (ingl. Phagocyte). Immuunsüsteemi rakk, mis õgib ja hävitab viiruseid, 
baktereid, seeni ja muid kehavõõraid ühendeid ja rakke. Sellega toimub võõrainete 
identifi tseerimine ja kõrvaldamine organist, koest, verest ja lümfi st.
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fakultatiivne heterokromatiin (ingl. Facultative heterochromatin). Transkript siooniliselt 
inaktiivne kromosoom või kromosoomiosa, mis teiste kudede rakkudes võib olla 
aktiivne. Eukromatiini kondenseerumisseisund. Näiteks inaktiivne X-kromosoom 
(Barri kehake). 

Fallopi juha (ingl. Fallopian tube). Munajuha, s.o. juha, mida läbib viljastamisvalmis e. 
küps munarakk liikumisel emakasse. 

feen (ingl. Fene). Elementaartunnus.
feminiseerumisgeen (ingl. Feminization gene). Feminiseerumist põhjustab mutatsioon 

androgeeni retseptorgeenis. Feminiseerumist määravate geenide funktsioonist 
tuleneb X0-loomade (nt. varbuss) arenemine spermat mitt etootvateks emasteks. 

fenofond (ingl. Phenofond). Kõigi fenotüübiliste tunnuste kogum populatsioonis.
fenokoopia (ingl. Phenocopy). Mingist keskkonnategurist tingitud tunnusemuutus, mis 

sarnaneb kindlast geenmutatsioonist põhjustatud fenotüübiga. 
fenoomika (ingl. Phenomics). Fenotüüpide igakülgne uurimine populatsioonides seoses 

genoomikast lähtuvate andmetega.
fenotüübiline evolutsioon (ingl. Phenotypic evolution). Darwini teooria väidab, et orga-

nismide adaptiivne evolutsioon seisneb eellaste tunnuste järkjärgulises otstarbekas 
muutumises üle vahevormide.

fenotüübiline lahknemissuhe (ingl. Phenotypic ratio). Erinevate fenotüüpide oodatav 
arvsuhe järglaspõlvkonna isenditel.

fenotüübiline radikaal (ingl. Phenotypic radical). Domineeriva alleeli A esinemise korral 
võib teiseks alleeliks olla nii alleel A kui ka a (tähistatakse fenotüübilise radikaalina 
„–„), sest fenotüübiks on ikka dominantne tunnus. 

fenotüübiline reversioon (ingl. Phenotypic reversion). Mutantse fenotüübi kõrvaldamine 
supressormutatsiooni toimel. Mutantne põhigeen ise ei reverteeru.

fenotüübiline varieeruvus (ingl. Phenotypic variance). Kvantitatiivse tunnuse fenotüübi-
line kogumuutlikkus populatsioonis.

fenotüübilised mosaiigid (ingl. Phenotypic mosaics). XX-emaste erinevate X-kromo-
soomide aktiivsuse tõtt u esinev epigeneetiline mosaiiksus, mis peegeldub fenotüübi-
lise mosaiiksusena (nt. emaste hiirte ja kasside laiguline karvavärvus).

fenotüüp (ingl. Phenotype). Organismi vaadeldavad (vahetult või tehniliselt ja eksperi-
men taalselt) tunnused, mis on määratud tema genotüübi ja keskkonnategurite koos-
toimes.

fenüülalaniin (ingl. Phenylalanine). Vt. aminohape.
fenüülketonuuria (ingl. Phenylketonuria). Metaboolne haigus, mis põhjustab vaimset 

ala arengut. Ravitav varases lapseeas spetsiaaldieediga. Kandub edasi kui mendellik 
retsessiivne tunnus.

feromoon (ingl. Pheromone). Organismi poolt keskkonda eritatav, enamasti liigisiseselt 
toimiv signaalaine. Eristatakse suguferomoone (atraktante), agregatsiooni-, häire- ja 
jälje fero moone. Eriti iseloomulikud putukatele.

fertiilsusfaktor (ingl. Fertility factor). Vt. F-faktor.
F-faktor (ingl. F factor). Bakteriaalne episoom, mille tra-geenid määravad bakteri võime 

funktsioneerida konjugatsioonil geneetilise doonorina (isasena). Bakteri sugufaktor.
fimbriad (ingl. Fimbriae). Raku kiudjad pinnastruktuurid. Prokarüootidel põhiliseks 

adhesiooniliseks virulentsusfaktoriks. Vt. piilid.
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FISH (ingl. FISH).Vt. in situ fl uorestsentshübriidimine.
Fish-domeen (ingl. Fish domain). Vektoriraamatukogus ekspresseeruvad paljud hübriid-

valgud, mis sisaldavad eristatavat domeeni ja mida saab seeläbi avastada e. kinni 
püüda („kalastada“).

fl ankeeruvad järjestused (ingl. Flanking sequences). DNA kindlast piirkonnast (punktist, 
saidist) mõlemal pool (üles- ja allavoolu) paiknevad külgnevad järjestused.

f lipaas (ingl. Flp recombinase; Flippase). Rekombinaas, mille geen asub pärmseente 
2-mik ronilises plasmiidis.

fl uktuatsioonitest (ingl. Fluctuation test). Mutantide hulk sõltub mutatsiooni tekke ajast: 
mida varem mutatsioon tekkis, seda rohkem on mutantseid järglasi.

fl uorokuvaja (ingl. Fluoroimager). Spetsiifi line aparaat, mis detekteerib fl uorestseeruvat 
ainet ja väljastab vastava informatsiooni.

folliikulirakud (ingl. Follicular cells). Epiteelirakud (munasarjas, kilpnäärmes).
5 -́3 -́fosfodiesterside (ingl. 5́ -3 -́phosphodiester linkage). Ühe nukleotiidi desoksüriboosi 

5́ -süsinik ühineb fosfaatrühma kaudu teise nukleotiidi desoksüriboosi 3 -́süsinikuga 
fosfodiestersidemega (C – O – P – O – C).

fosfokuvaja (ingl. Phosphoimager). Spetsiifi line aparaat, mis detekteerib radioaktiivset 
fos forit ja väljastab vastava informatsiooni.

fotoreaktivatsioon (ingl. Photoreactivation). DNA valgussõltuv reparatsiooniprotsess. 
Reparatsioon keemilise pöördreaktsiooniga. Vt. DNA fotolüaas.

fototaksis (ingl. Phototaxis). Organismide liikumine valguse poole või valgusest eemale – 
positiivne või negatiivne fototaksis.

F-piilid (ingl. F pili). F-piile kodeerib tra-geeni sisaldav F-plasmiid. Vt. piilid; sugu-
faktor; sugukiukesed.

F-plasmiid (ingl. F plasmid; Fertility plasmid). Bakterite sugufaktor (määrab konjugat-
sioonilise ülekande), mis on rakus autonoomses olekus (plasmiidina).

fragiilse X-i sündroom (ingl. Fragile X syndrome; Martin-Bell syndrome; Escalante synd-
rome). Päritav vaimne alaareng (neurodegeneratiivne haigus), mis on põhjustatud 
domi nantsest mutatsioonist X-kromosoomi FMR1-geenis ja mis on tingitud 
trinukleotiidsete (CGG)n korduste arvu suurenemisest. Sellega kaasneb FMR-valgu 
puudulikkus organismis ning füüsilise ja vaimse arengu muutused. Esineb nn. habras 
X-kromosoom. Poistel/meestel põhjustab arenguhäireid. Enne 5. eluaastat ei pruugi 
avalduda. Naised on selle haiguse kandjad. Vt. habras X-kromosoom.

F+-rakud (ingl. F+ cells). Autonoomset sugufaktorit (F) kandev bakter. 
funktsionaalne allelism (ingl. Functional allelism). Funktsiooni sedastav test: ühes kro-

mo soomis olev alleel kompenseerib teise kromosoomi mittefunktsionaalse alleeli 
toime (moodustub tunnus).

funktsionaalne genoomika (ingl. Functional genomics). Genoomi elementide funkt-
sioonide uurimine.

funktsionaalne kloonimine (ingl. Functional cloning). Funktsionaalse valgu avaldumine, 
mille aminohappeline või geeni nukleotiidne järjestus pole teada. Kasutatakse euka-
rüootide geenide kloonimisel. 

funktsionaalne komplementatsioon (ingl. Functional complementation). Uuritakse 
funkt sionaalsete valkude avaldumist, mis komplementeerivad retsessiivseid mutat-
sioone. 
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funktsionaalne lävi (ingl. Functional threshold). Organismi normaalseks arenguks on 
vajalik funktsiooni teatud minimaaltaset (lävitaset) ületav aktiivsus. 

funktsionaalne piirang (ingl. Functional constrains). Funktsionaalselt kõige tähtsamad 
valgud evolutsioneeruvad palju aeglasemalt kui funktsionaalselt vähem tähtsad 
valgud.

funktsioonikaoga mutatsioon (ingl. Loss-of-function mutation). Mutatsioon, mis nõrgen-
dab või kõrvaldab geeni avaldumise või geeni produkti funktsiooni.

fülogenees (ingl. Phylogeny). Liigi või muu taksoni evolutsioonilise arengu käik, aren-
gutee, põlvnemisrida. 

fülogeneesipuu (ingl. Phylogenetic tree). Organismide evolutsioonilise suguluse kujuta-
mise viis.

fütokroom (ingl. Phytochrome). Valgust adsorbeeriv tsütoplasmavalk taimedel. 
füüsiline kaart (ingl. Physical map). Kromosoomi või DNA-molekuli diagramm, kus 

kaardimõõt on antud aluspaarides (bp), kb-des või Mb-des või kromosoomi vöötides.
G (ingl. Guanine, G). Guaniin (lühend G). Nukleotiidalus DNA-s ja RNA-s. Vt. A, C ja T.
β-galaktosidaas (ingl. β-Galactosidase). Ensüüm, mis katalüüsib laktoosi lagundamise 

monosahhariidideks – glükoosiks ja galaktoosiks. Lac-operoni esimene ensüüm.
β-galaktosiidi permeaas (ingl. β-Galactoside permease). Ensüüm, mis pumpab (trans-

pordib) laktoosi rakku. Lac-operoni teine ensüüm.
β-galaktosiidi transatsetülaas (ingl. β-Galactoside transacetylase). Lac-operoni kolmas 

en süüm.
gameet (ingl. Gamete). Küps emas- või isassugurakk (munarakk või sperm).
gametofüüt (ingl. Gametophyte). Taimede elutsükli faas, kus moodustuvad gameedid. 

Rakud on haploidsed (n kromosoomi).
gametofüütne sobimatus (ingl. Gametophytic incompatibility). Botaaniline nähtus, mida 

kontrollib kompleksne S-lookus: tolmuterad pole võimelised viljastama munarakku 
tai mel, millel on sama S-alleel kui tolmuteri moodustaval taimel. Näiteks pole 
S1-tolmu terad võimelised viljastama S1/S2 taime munarakku.

gametogenees (ingl. Gametogenesis). Gameetide moodustumine.
gamma-delta-T-rakud e. γδ-rakud (ingl. Gamma delta T cells). Vt. looduslikud tapja-T-

rakud. 
gastrula (ingl. Gastrula). Kolmest lootelehest koosnev varane loomaembrüo: vastav 

embrüoloogiline staadium järgneb blastulastaadiumile. Karikloode.
GATCi-spetsiifiline endonukleaas (ingl. GATC-specific endonuclease). Ensüüm, mis 

teeb hemimetüülitud DNA mitt emetüülitud ahelasse katke valepaardumisest kas 3 -́ 
või 5́ -suunas, isegi rohkem kui 1000 nukleotiidi kauguselt.

GC-järjestus (ingl. GC box). Konserveerunud nukleotiidijärjestus eukarüootsetes pro-
mootorites, mis on kaastegev transkriptsiooni initsiatsioonil. 

geen (ingl. Gene). Spetsiifilise bioloogilise funktsiooniga geneetiline determinant. 
Pärilikkuse ühik, mis asub kromosoomi kindlas punktis (lookuses). DNA segment, 
mis kodeerib mingit kindlat RNA-d ja mRNA kaudu kindlat polüpeptiidi ning mida 
saab eksperimentaalselt eristada cis-trans- või komplementatsioonitestiga.

geen geenis (ingl. Gene-within-gene). Vt. katt uvad geenid.
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geeni amplifikatsioon (ingl. Gene amplification). Nähtus, kus spetsiifiline geen või 
geeniklaster replitseerub sõltumatult ülejäänud genoomist ning geenikoopiate arv 
suureneb. 

geeni asendamine (ingl. Gene replacement). Homoloogsel rekombinatsioonil lookuses 
oleva geeni asendamine transgeeniga (uue alleeliga). 

geeni asendiefekt (ingl. Position eff ect). Vt. asendiefekt.
geeni asendiefekti mitmekesisus (ingl. Position-eff ect variegation). Enamik aktiivseid 

geene paikneb eukromatiinis. Kui samad geenid asuvad heterokromatiinis, siis on neil 
tendents avalduda ebanormaalselt. Samal organismil võib tekkida segu normaalsetest 
ja muutunud tunnustest. 

geeni avaldumine (ingl. Gene expression). Protsess, milles geeni järgi moodustatakse 
RNA ja enamasti ka valk ning mis toob esile efekti organismi fenotüübis. 

geenide ajaline regulatsioon (ingl. Temporal gene regulation). Geenide avaldumine orga-
nismi arengu erinevatel ajamomentidel on geneetiliselt kontrollitud.

geenide duplikatsioonid (ingl. Gene duplications). Evolutsiooni käigus toimuv suhteliselt 
sage protsess. Duplitseerunud geenid võivad divergeeruda ning hakata täitma erine-
vaid funktsioone.

geenide pidurdamine (ingl. Gene repression). Geeni või geenigrupi avaldumise pärssi-
mine mingi signaali mõjul.

geenide ruumiline regulatsioon (ingl. Spatial gene regulation). Eri geenide avaldumine 
organismi erinevates kudedes ja organites on geneetiliselt kontrollitud.

geenide sõltumatu lahknemise printsiip (ingl. Th e principle of independent assortment). 
Erinevate geenide alleelid lahknevad ja kombineeruvad üksteisest sõltumatult.

geenide ümberkorraldus (ingl. Gene rearrangement). Geenisegmentide vahel toimuv 
pöördumatu geneetiline rekombinatsioon. Igas konkreetses rakus võivad tekkida 
pöördumatud DNA muutused.

geenidoos (ingl. Gene dose). Tunnust määravate geenikoopiate (ka alleelide) arv, millega 
määratakse ära moodustatava produkti hulk ja tunnuse intensiivsus või normaalsus.

geenidoosi kompensatsioon (ingl. Gene dosage compensation). Emasimetajatel on kahest 
X-kromosoomist üks juhuslikult valitud inaktiveeritud olekus. See tagab X-liiteliste 
geenide avaldumise emastel ja isastel.

geenidoping (ingl. Gene doping). Rakkude, geenide, geneetiliste elementide ja geeni-
muunduste kasutamine indiviidi mingite (nt. atleetlike) omaduste võimendamiseks. 

geeni insertsioon-inaktivatsioon (ingl. Gene insertional inactivation). Vt. insertsioon-
mutatsioon.

geenikiip (ingl. Gene chip). Väike silikoonplaat või muu tahke kandja, mis sisaldab oma 
pinnal kindla mustrina (mikroreastusena) suurt hulka sünteetilisi oligonukleotiidseid 
või cDNA-proove hübriidimiseks uuritava DNA-ga. 

geeniklaster (ingl. Gene cluster). Grupp lähestikku paiknevaid geene, mis määravad sama 
või sarnase produkti teket (nt. β-globiinide geeniklaster). 

geeni kloonimine (ingl. Gene cloning). Huvipakkuva geeni viimine DNA vektormolekuli 
ja saadud rekombinantse DNA amplifikatsioon kindlas peremeesrakus (bakteris, 
pärmseenes jms.). 
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geenikonversioon (ingl. Gene conversion). Eripärane rekombinatsiooniline protsess, kus 
üks alleel replitseeritakse teise alleeli järjestuse põhjal. Tetraadides võidakse saada 
mitt emendellik lahknemissuhe 6 : 2 või 5 : 3 normaalse suhte 4 : 4 asemel.

geeni koopiaarv (ingl. Gene copy number). Sama geeni koopiaarv genoomis. Palju-
koopialiste geenide puhul on tegemist geeni redundantsusega e. liiasusega. 

geenilisandus (ingl. Gene addition). Geeni funktsionaalse koopia lisamine organismi 
genoomi.

geenimälu (ingl. Gene memory). Geeni avaldumine olenevalt sellest, kummalt vanemalt 
vastav geen on päritud. Geen on märgistatud näiteks DNA metüülimisega. Vt. 
ge noom ne vermimine.

geenipank (ingl. Gene bank). DNA-järjestuste andmepank. 
geeniperekond (ingl. Gene family). Fülogeneetiliselt suguluses olevate samas või 

erinevates kromosoomides asuvate geenide rühm, kus DNA-järjestused on homo-
loogsed (paraloogsed).

geeni pidurdamine (ingl. Gene repression). Geeni või geenigrupi avaldumise välja-
lülitamine vastuseks signaalile. Nimetatakse ka geenipärsinguks või geenisum-
mutuseks.

geenipüss (ingl. Gene gun). Vahend DNA sisestamiseks taimerakku volframi- või kulla-
partiklite pinnal.

geeniraamatukogu (ingl. Gene library). Vt. genoteek. 
geeni reassambleerimine (ingl. Gene reassambly). Geeni kokkupõime erinevatest 

geenisegmentidest, näiteks inimese immunoglobuliine kodeerivad DNA-järjestused. 
geeni redundantsus (ingl. Gene redundancy). Vt. geeni koopiaarv.
geenisagedus (ingl. Gene fr equency). Vt. alleelisagedus.
geenisegmendid (ingl. Gene segments). Geenisegmendid on justkui laos hoiul olevad 

geenifragmendid, mida kasutatakse vastavalt vajadusele geenide reassambleerimiseks 
fragmentide kokkulohistamisega, näiteks organismide arengu eri etappidel. 

geenisisene komplementatsioon (ingl. Intragenic complementation). Geeni kahe 
mutantse alleeli vaheline täiendavus. Toimub siis, kui geeni produkt funktsioneerib 
homomultimeerina.

geenisond (ingl. Gene tag). Radioaktiivse või fl uorestsentsmärgisega DNA- või RNA-
fragment, mis tuvastab hübriidimisel temaga komplementaarse nukleiinhappe lõigu.

geeniteraapia (ingl. Gene therapy). Pärilike haiguste ravi, kus organismi somaatilistesse 
rakkudesse viiakse normaalne alleel defektse asemele, mis põhjustas seda kandval 
indiviidil haiguse esinemise. Geeni asendamine sugurakkudes (reproduktiivne e. 
päranduv geeniteraapia) on inimesel lubamatu (nagu transgeneeski).

geenitriiv (ingl. Genetic drift ). Vt. juhuslik geenitriiv.
geenivaigistus (ingl. Gene silencing). Geeni avaldumise epigeneetiline pärssimine, 

kas transkriptsiooniline (heterokromatinisatsioon, DNA metüülimine) või post-
transkriptsiooniline (RNA interferents). 

geeni valikuline aktiveerimine (ingl. Diff erential gene activation). Arenguprogramm, 
millega aktiveeritakse ja inaktiveeritakse geene. Vt. individuaalne areng.

geeni vermimine (ingl. Gene imprinting). Geen mäletab oma vanemat. Vt. geenimälu; 
genoomne vermimine.
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geenivool (ingl. Gene fl ow). Geenide levik ühest populatsioonist teise isendite migrat-
sioonil. Sellega kaasneb tavaliselt alleelisageduste muutus, mõnikord uute (mutant-
sete) alleelide sisenemine genofondi.

geennokauditud hiir (ingl. Knockout mouse). Hiir, kelle genoomist on kõrvaldatud mingi 
kindel geen või geenid, kuid kes on võimeline vähemalt nokauditud geeni hetero-
sügootsuse korral andma eluvõimelisi järglasi. 

gemmula (ingl. Gemmula). Hüpoteetilised geneetilised elemendid, mis tekivad orga-
nis mi kõigis keharakkudes ja rändavad sugurakkudesse pärandamiseks järglastele 
(Darwin).

geneetika (ingl. Genetics). Teadus pärilikkusest ja muutlikkusest.
geneetiline analüüs (ingl. Genetic analyse). Isendite genotüüpide määramine, geenide 

kromosoomse lokalisatsiooni ja ahelduse tuvastamine jms.
geneetiline kaart (ingl. Genetic map). Kromosoomi diagramm, kus geenide vahe-

kaugused põhinevad rekombinatsioonisagedustel (sentimorganites).
geneetiline kalduvus (ingl. Genetic liability). Pärilik soodumus mingi puude või haiguse 

(nt. skisofreenia või vähi) tekkeks. 
geneetiline kirurgia (ingl. Genetic surgery). Geeniteraapia kasutamine raviks.
geneetiline komplementatsioon (ingl. Genetic complementation). Vt. komplementat-

sioon.
geneetiline konsultatsioon (ingl. Genetic counselling). Protsess, kus patsientidele või 

nende sugulastele antakse konsultatsiooni pärilike haiguste riski kohta lastel või 
sugu lastel. 

geneetiline kontroll (ingl. Genetic control). Organismide arengu (tunnuste moodustu-
mise) geneetiline määratus ja regulatsioon olenevalt keskkonnatingimustest.

geneetiline kood (ingl. Genetic code). Kogum 64 nukleotiidsest tripletist, mis määravad 
20 aminohapet ning polüpeptiidahela initsiatsiooni ja terminatsiooni.

geneetiline oht (ingl. Biohazard). Geneetilistes katsetes saadud produktide bioloogiline 
ohtlikkus.

geneetiline polümorfi sm (ingl. Genetic polymorphism). Vt. polümorfi sm.
geneetiline pärsing (ingl. Genetic suppression). 1. Rekombinatsiooni inversiooniline 

allasurumine. 2. Supressormutatsiooni või supressoritundliku mutatsiooni toime.
geneetiline reostus (ingl. Genetic pollution). GMO-de võimalik mõju looduslikes popu-

latsioonides.
geneetiline selektsioon (ingl. Genetic selection). Kindlates keskkonnatingimustes jäävad 

ellu ja annavad järglasi vaid need organismid, kes kannavad soodsaid geene ja geno-
tüüpi.

geneetiline sõelumine (ingl. Screening). Tüvede (kolooniate) omaduste testimine ja 
õigete väljavalimine vastavalt eesmärgile.

geneetiline sõrmejäljeuuring (ingl. Fingerprinting technique). Meetod biokeemias, mää-
ra takse DNA piirkondade või valkude sarnasusmustreid.

geneetiline tasakaal (ingl. Genetic equilibrium). Suure, vabalt ristuvate isenditega popu-
lat siooni seisund, kus alleelisagedused põlvkonnast põlvkonda ei muutu.

geneetilise kaardi ühik (ingl. Genetic map unit). Vt. sentimorgan.
geneetilise koodi liiasus (ingl. Degeneracy of genetic code). Üht ja sama aminohapet mää-

rab mitu koodonit.
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geneetiliselt efektiivne populatsiooni suurus (ingl. Genetically eff ective population size). 
Tavaliselt väiksem kui reaalne populatsioon, kus esinevad piirangud isendite vabale 
ristumisele. Sigimises osalevate isendite arvukus.

geneetiliselt muundatud organism (GMO) (ingl. Genetically modifi ed organism (GMO)). 
Taimed ja loomad, kelle omadusi on muudetud teistsugusest liigist pärit DNA (geeni) 
või insenergeneetiliselt muundatud DNA sisseviimisega genoomi. Transgeensed 
organismid.

geneetilise materjali kokkulohistamine (ingl. Genetic shuffl  ing). Evolutsiooniprotsess, 
eksonite kokkulohistamine olemasolevatest geenidest uude geeni.

generatiivne rakk (ingl. Germ cell). Iga rakk, mille jagunemiste tulemusena tekivad 
lõpuks gameedid e. sugurakud. Nendeks on peamiselt oogoonid ja spermatogoonid. 

generatiivsed mutatsioonid (ingl. Germinal mutation). Mutatsioonid, mis toimuvad 
organismi reproduktiivrakkudes (sugurakkude e. idutee liinis) ning kanduvad edasi 
järg lastele. Vt. somaatiline mutatsioon. 

genofond (ingl. Gene pool; Genofond). Populatsiooni kõigi isendite genotüüpides sisal-
duvate alleelide ja muude geneetiliste elementide kogum. Inimese puhul kasutusel ka 
termin „geenitiik”.

genoom (ingl. Genome). Täiskomplekt (n) kromosoome (ja seega geene), mis pärandub 
tervik üksusena ühelt vanemalt.

genoomi ekvivalent, GE (ingl. Genome equivalent, GE). Genoomi genoteek, kus klooni-
tud DNA fragmentide arv on piisav, et katt a ühekordselt kogu genoomi nukleo tiidi-
järjestusi.

genoomi hajustulistamise meetod (ingl. Whole genome shotgun method). Genoomi 
sekveneerimine fragmentideks purustatud DNA alusel.

genoomi järjendamine (ingl. Genome sequencing). Genoomi DNA nukleotiidipaaride 
järjestuse määramine.

genoomika (ingl. Genomics). Tervikgenoomide struktuuri ja funktsiooni uurimine ning 
liikide võrdlemine.

genoommutatsioonid (ingl. Genome mutations). Genoomi kromosoomistiku arvu 
muutused.

genoomne fragmentatsioon (ingl. Genome fragmentation). Viiruse (nt. gripiviirus) 
fragmenteerunud genoom koosneb 7–8 erisugusest üksikahelalisest ssRNA-ahelast. 
Neid võib käsitleda erinevate viiruskromosoomidena.

genoomivermimine (ingl. Genome imprinting). Nähtus, mille puhul geeni avaldumine 
sõltub sellest, kummalt vanemalt see on päritud. 

genoomse DNA genoteek (ingl. Genomic DNA library). DNA-fragmentide kloonide 
kollekt sioon mikroobides või viirustes, mis sisaldavad liigi genoomse DNA järjestusi.

genoomsed ümberkorradused (ingl. Genomic rearrangements). Antikehade ahelaid 
kodeeriv geneetiline informatsioon säilitatakse nukleiinhappe eraldiasetsevate 
lõiku dena, mis kombineerudes pannakse organismi antikehi tootvate rakkude 
diferent seerumise käigus genoomsetel ümberkorraldustel kokku kindlateks geeni-
järestusteks.

genoteek (ingl. Gene library). DNA-lõikude kogumik, mis on kloonitud vektoritesse.
genotüübiline hajuvus e. dispersioon (ingl. Genotypic variance). Kvantitatiivse tunnuse 

muutlikkuse geneetilistest erinevustest tingitud osa (päritavus). 
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genotüübiline lahknemissuhe (ingl. Genotypic ratio). Erinevate genotüüpide oma vahe-
line suhe hübriidide (heterosügootide) järglaspõlvkonnas.

genotüübiline mosaiiksus (ingl. Genotypic mosaics). Sama organismi erinevate kudede 
rakkudes esinev epigeneetiline mosaiiksus.

genotüüp (ingl. Genotype). Organismi geneetiline struktuur (geenilookuste alleelne 
koosseis). Vt. fenotüüp. 

geograafi line isolatsioon (ingl. Geographical isolation). Jaotab populatsiooni alampopu-
lat sioonideks (nt. ookeanisaartel) geograafi lise eraldatuse tõtt u.

giid-R NA (ingl. Guide RNA). RNA-molekulid, milles on järjestused, mis funktsio-
neerivad matriitsina RNA korrektsioonil.

glioom (ingl. Glioma). Ajukasvaja, mis saab alguse gliiarakkudest. 
globaalne genoomne reparatsioon (ingl. Global genome repair). Transkriptsioonist 

sõltu matu reparatsioon, kus parandatakse vigu ka transkribeeritava geeni matriits-
DNA-ahelas.

globaalne regulatsioon (ingl. Global regulation). Erinevate bioloogiliste protsesside 
koordi neeritud regulatsioon.

globiin (ingl. Globin). Kerajas valk; hemoglobiini ja müoglobiini polüpeptiid. Vt. hemo-
globiin.

globuliin (ingl. Globulin). Verevalgud, mis on vees lahustumatud, kuid soolalahustes 
lahus tuvad. Inimese vereseerumis on alfa-, beeta- ja gammaglobuliinid. Gamma-
globu liinidel, peamiselt immunoglobuliinidel on antikehadena tähtis roll nakkus-
vastase immuunsuse tekkel.

glüfosaat (ingl. Glyphosate). [N-(fosfonometüül)-glütsiin]. Laia toimespektriga herbitsiid. 
glükokortikoid (ingl. Glucocorticoid). Neerupealise steroidhormoon, mis reguleerib 

märklaudgeenide avaldumist kõrgematel loomadel.
glükoosiefekt (ingl. Glucose eff ect). Vt. kataboliitne repressioon.
glükosüülitransferaasid (ingl. Glycosyltransferases). Ensüümid, mis katalüüsivad mono-

sahha riidse rühma ülekannet. Näiteks viirusgeenide poolt kodeeritud ensüümi abil 
lisatakse glükoosijääk HMC jäägi hüdroksüülrühmale.

GMO (ingl. GMO). Vt. geneetiliselt muundatud organism.
Golgi kompleks (ingl. Golgi complex). Rakusisene membraanisüsteem, mis osaleb 

valkude modifi katsioonil, pakkimisel ja ainete sekretsioonil.
gonaad (ingl. Gonad). Suguorgan (munasari või testis), kus moodustuvad sugurakud.
GO-põlvkond (ingl. GO generation). Moodustuv organism, kelle osa rakke sisaldab trans-

geeni. 
GO-reparatsioon (ingl. GO repair). Guaniini oksüdeerimisel moodustunud 8-hüdroksü-

guaniini (GO) kõrvaldamine DNA-st. 
guaniin (ingl. Guanine). DNA ja RNA puriinalus.
guaniini metüülitransferaas (ingl. Guanine methyltransferase). Ensüüm, mis demetüü-

lib otsese keemilise pöördreaktsiooniga DNA-s metüülitud guaniini. Vt. O6-metüül-
guaniin. 

G-vööt (ingl. G band). Giemsa meetodil värvitud kromosoomidel esinev vöödistik.
günandromorf (ingl. Gynandromorph). Indiviid, kelle keha üks osa on emas-, teine isas-

organismi genotüübiga rakkudega (tunnustega). Suguline mosaiik.
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gypsy-elemendid (ingl. Gypsy elements). Äädikakärbse retroviiruselaadsed rändavad 
transposoonid.

habras X-kromosoom (ingl. Fragile X chromosome). Tsütogeneetiliste uuringutega on 
näidatud, et fragiilse X-sündroomiga patsiendi rakuproovides on X-kromosoomi 
pika õla otsas kindel piirkond, mis koosneb trinukleotiidsetest kordustest. Seda ala ei 
pakita kokku nagu tavalist kromosoomi. 

haiguspärandi haigused (ingl. Hereditary disease ancestry). Erinevatele rahvastele 
iseloomulike haigust põhjustavate geenide (mutantsete alleelide) kõrgenenud 
sagedus. 

hajuvus (ingl. Variance). Vt. dispersioon. 
haploidispetsiifilised geenid (ingl. Haploid-specific genes). Vaid haploidsetes rak-

kudes avalduvad geenid. Nt. pärmseente paardumistüüpide puhul a-rakkudes 
a-spetsiifi lised, α-rakkudes α-spetsiifi lised geenid.

haploid (monoploid) (ingl. Haploid (monoploid)). Organism või rakk, millel on vaid üks 
kromosoomikomplekt (n). 

haploidne genoom (ingl . Haploid genome). Genoomi k s on va id ü k s k romo-
soomikomplekt, organism (rakk) on haploidne (n). 

haploletaalsus (ingl. Haplo-lethal). Geeni inaktivatsiooni letaalne toime geenidoosi 
alanemisel (heterosügootides).

haplotüübiplokid (ingl. Haplotype blocks). Haplotüübid esinevad plokkidena ning 
päranduvad järglastele koos.

haplotüüp (ingl. Haplotype). Tihedalt aheldunud geneetiliste elementide (nt. eri lookuste 
kindlate alleelide) järjestus kromosoomis, mis pärandub ühtse üksusena. Näiteks 
üksiknukleotiidse polümorfi smi (SNP-d) saitide aheldusrühm.

HapMap-projekt (ingl. HapMap project). Rahvusvaheline konsortsium SNP-haplo-
tüüpide kindlakstegemiseks ja SNP-de lokaliseerimiseks.

haptoglobiin (ingl. Haptoglobin). Vereseerumi valk.
Hardy-Weinbergi printsiip (ingl. Hardy-Weinberg principle). Matemaatiline seadus-

pärasus, mis võimaldab määrata populatsioonis juhuslike ristamiste korral geno-
tüüpide sagedusi lähtuvalt olemasolevatest alleelisagedustest.

hargnemismeetod (ingl. Forked-line method). Tõenäosuste arvutamise meetod, kus 
tulemused esitatakse diagrammina, kasutades hargnevaid jooni.

harilik müürlook (ld. Arabidopsis thaliana). Väike õistaim ristõieliste sugukonnast, 
genee tika mudelorganisme.

harjased (ingl. Bristles). Keha katvad kõvad karvakesed, näiteks äädikakärbsel.
HAT-sööde (ingl. HAT medium). Selektiivsööde somaatiliste hübriidrakkude (nt. 

hübridoomide) esmaseks kasvatamiseks (sisaldab hüpoksantiini, aminopteriini ja 
tümidiini). Vt. hübriidrakud.

healoomuline kasvaja (ingl. Benign tumor). Kasvajad, kus kasvajarakud ei levi ümbritse-
vatesse kudedesse (ei anna metastaase). 

heeliks (ingl. Helix). Igasugune kruvijooneliselt spiraalne ruumiline struktuur (nt. DNA 
kaksikheeliks).

α-heeliks (ingl. α-Helix). Valgu sekundaarstruktuuri tüüp. α-heeliks on jäik silinderjas 
struktuur, mis moodustub teineteisest kolme või nelja aminohappe kaugusel olevate 
peptiidrühmadevaheliste vesiniksidemete abil.
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heeliks-ling-heeliks-motiiv (ingl. Helix-loop-helix). Kaks aminohapete heelikspiirkonda 
on eraldatud teineteisest mitt eheelikspiirkonna linguga. Need heeliksilised regioonid 
võimaldavad dimeriseerumist teise polüpeptiidi sarnase piirkonnaga. 

heeliks-pööre-heeliks-motiiv (ingl. Helix-turn-helix). Kolm lühikest aminohapete 
ahela heeliksit on üksteise suhtes pööratud nendevahelise lühikese mitt eheelikselise 
ahelaosa abil. C-terminaalsem kolmest heeliksist vastutab DNA-ga seondumise, 
ülejäänud kaks valgu dimeriseerumise eest.

heem (ingl. Haeme). Hapnikku siduv prosteetiline rühm hemoglobiinis ja muudes 
hemoproteiinides; koosneb heterotsüklilisest porfüriinist, mille keskel on raua-
aatom.

heksameer (ingl. Hexamere). Kuuest monomeerist (nt. peptiidahelast) koosnev makro-
molekul.

helper-T-rakk (ingl. Helper T cell). Vt. abi-T-rakk.
hemaglutiniin (ingl. Haemaglutinine). Gripiviiruse pinnal olev glükoproteiinne pinna-

antigeen, mis moodustab naelakujulisi struktuure, mille abil seondubki viirus infi t-
seeri tava rakuga.

hemimetüülitud DNA (ingl. Hemimethylated DNA). DNA replikatsioonijärgne olek, kus 
vana DNA-ahel on metüülitud, uus aga veel mitt e.

hemisügoot (ingl. Hemizygote). Indiviid, kellel on ainult üks koopia geenist või kromo-
soomist, teine koopia puudub deletsiooni või suguliitelisuse tõtt u.

hemofiilia (ingl. Haemophilia). Veritsustõbi (veri ei hüübi). Kaks vormi on määratud 
sugu liitelise retsessiivse geeni poolt. 

hemoglobiin (ingl. Haemoglobin). Rauda sisaldav ühendvalk selgroogsete erütro-
tsüütides. Tähtis hapniku transpordil kopsust (lõpustest) kudedesse. Vt. heem.

hemolümf (ingl. Haemolymph). Vere ja muude kehavedelike segu selgrootute kehaõõn-
sustes.

hemolüsiin (ingl. Haemolysin). Bakterite eksotoksiinid, mis põhjustavad punaliblede 
lagunemist.

hemolüütiline aneemia (ingl. Haemolytic anemia). Aneemiavorm inimesel, tekib puna-
liblede lagunemisel. 

hepatiit C (ingl. Hepatitis C). Hepatiidi C-viiruse põhjustatud infektsiooniline maksa-
haigus. 

herbitsiid (ingl. Herbicide). Kemikaal umbrohtude tõrjeks põllumajanduses.
hermafrodiit (ingl. Hermaphrodite). Indiviid, kellel on nii isas- kui emassuguorganid.
hermafrodiitsusgeen (ingl. Hermaphroditic gene). Varbussi hermafrodiitsusgeen (her 1-

geen) kodeerib signaalmolekuliks oleva sekreteeritava valgu sünteesi, mille puudu-
misel arenevad X0-isendid hermafrodiitideks.

heteroalleelid (ingl. Heteroalleles). Mutatsioonid, mis on funktsionaalselt alleelsed, kuid 
struktuurselt mitt ealleelsed. Mutatsioonid geeni erinevates saitides.

heterodimeer (ingl. Heterodimere). Funktsionaalne valk moodustub erinevatest polü-
peptiididest. 

heterodupleks (ingl. Heteroduplex). Kaksikahelaline nukleiinhape, mis sisaldab üht või 
rohkemat mitt epaardunud (mitt ekomplementaarset) aluspaari.

heterogameetne sugupool (ingl. Heterogametic sex). Moodustab erinevate sugukromo-
soomidega gameete. Inimesel on heterogameetsed XY-isased. 



Sõ
na

st
ik

1001

heterogeenne tuuma-RNA (hnRNA) (ingl. Heterogeneous nuclear RNA, hnRNA). Eu -
ka rüootse raku primaarsete (esmaste) transkriptide populatsioon tuumas.

heterokaarüon (ingl. Heterokaryon). Rakk, milles on kaks või rohkem erisuguse pärit-
oluga tuuma.

heterokromatiin (ingl. Heterochromatin). Kromatiin, mis värvub tugevalt isegi inter-
faasis, olles tugevalt kokku pakitud olekus ja sisaldades tavaliselt väheste geenide kor-
dus järjestusi; geneetiliselt inaktiivne kromosoomiosa.

heterokromatiinne mügarik (ingl. Heterochromatic knob). Kromosoomi otsas paiknev 
heterokromatiinne paksend, sageli kõrgkordus-DNA.

heteroloogne kromosoom (ingl. Heterologous chromosome). Võrreldava kromosoomi 
suhtes erinevat geenikomplekti sisaldav kromosoom.

heteroplasmia (ingl. Heteroplasmy). Normaalse ja mutantse mitokondriaalse DNA 
(mtDNA) leidumine rakus. Vt. homoplasmia.

heteroos (ingl. Heterosis). Hübriidsete (heterosügootsete) genotüüpide üleolek homo-
sügootidest (tunnuste võrdllusel).

heteropüknoos (ingl. Heteropyknosis). Teatud kromosoomide või nende osade omadus 
jääda rakutsükli vältel palju tihedamaks ja värvuda tugevamalt. 

heterosügoodieelistus (ingl. Heterozygote advantage). Vt. tasakaalustatud selektsioon. 
heterosügoot (ingl. Heterozygote). Organism, kellel on alleelipaaris erisugused alleelid, 

mis tõtt u moodustatakse ka geneetiliselt erinevaid gameete ja järglasi.
heterosügootsus, H (ingl. Heterozygosity). Heterosügootsete isendite proportsioon popu-

latsioonis. Kasutatakse populatsiooni muutlikkuse määratlemisel.
heterosügootsuse kadu (ingl. Loss of heterozygosity, LOH). Alleeli kadumine (tavaliselt 

deletsiooniliselt) teatud lookusest, mistõtt u vastav lookus muutub hemisügootseks.
heterotroofi d (ingl. Heterotrophs). Organismid, kes toituvad teiste organismide poolt 

moodustatud orgaanilisest ainest, saades elutegevuseks vajaliku energia keemilise 
energia näol. 

Hfr (ingl. Hfr ). Escherichia coli kõrgsagedusliku rekombinatsioonivõimega tüvi. Sellises 
tüves on F-episoom integreerunud bakterikromosoomi.

HFT-lüsaat (ingl. HFT lysate). Vt. kõrgsageduslik transduktsiooni lüsaat.
hii-ruut, χ2 (ingl. Chi-square, χ2). Statistika, mida kasutatakse kontrollimaks loendus-

andmete sobivust püstitatud hüpoteesiga. 
hii-vorm (ingl. Chi forms). Krossingoveri käigus toimuvad DNA mõlemas ahelas üksik-

ahelalised katkemised ja taasühinemised, mille tulemusena moodustub DNA-ahela-
test X-kujuline struktuur. 

hilinevad varased geenid (ingl. Delayed early genes). Lambdafaagi genoomis on tosin 
hiline vaid varaseid geene, mille produkte on vaja faagi DNA replikatsiooniks, 
rekombi natsiooniks ja regulatsiooniks. Nende geenide sisselülitamiseks on vaja 
varase N-geeni produkti – N-valku.

hilised geenid (ingl. Late genes). Mõõduka faagi lüütilist tsüklit (faagiosakeste moodus-
tumist) määravad geenid. Hiliste geenide sisselülitamiseks on faag lambdal vaja üht 
hilinenud varase geeni produkti – Q-valku.

hilised valgud (ingl. Late phage proteins). Faagi hiliste geenide kodeeritud valgud.
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histooni atsetüültransferaasid (ingl. Histone acetyl transferases). Ensüümid, mis atse-
tüülivad histoone sama nukleosoomi piires kindlates punktides lüsiini atse tüül-
gruppide ülekandega. 

histoonid (ingl. Histones). Aluseliste aminohapete poolest rikas kromosoomivalkude 
grupp. Osalevad kromosoomide DNA kokkupakkimisel ja geenide aktiivsuse regu-
latsioonil.

histoonide atsetüülimine (ingl. Histone acetylation). Atsetüülgrupi lisamine nukleo-
soomi histooni lüsiini jäägile ensüümi histooni atsetüültransferaasi toimel. Atsetüüli-
mine/deatsetüülimine muudab kromatiini struktuuri ja reguleerib sellega DNA 
transkriptsioonilist aktiivsust.

histoonide deatsetüülimine (ingl. Histone deacetylation). Vastupidine protsess his-
toonide atsetüülimisele. Toimub aktiivse kromatiini muutmisel inaktiivseks kroma-
tiiniks. 

histoonide metüültransferaasid (ingl. Histone methyltransferases). Histoone metüülivad 
ensüümid muudavad aktiivse kromatiini inaktiivseks. 

histoonide remodelleerimine e. ümberkujundamine (ingl. Histone remodeling). 
Histoone ümberkujundavad ensüümid nihutavad ATP-sõltuva protsessiga nukleo-
soome mööda DNA-d, katkestades histoon-DNA kontakti (läbi H2A/H2B dimeeri), 
ning avavad sellega DNA transkriptsiooniks. 

HIV (inimese immuunpuudulikkuse viirus) (ingl. HIV (human immunodeficiency 
virus)). AIDS-i põhjustav inimese retroviirus.

HLA-antigeenid (ingl. Human-leucocyte-associated antigens). MHC-valkude nimetus 
inimesel (need avastati leukotsüütide pinnal), mis on kodeeritud mitme geeniga 
6. kromosoomis, kus on ulatuslik polümorfi sm (üle mitme tuhande alleeli). 

hnRNA (ingl. hnRNA). Vt. heterogeenne tuuma-RNA.
HO-endonukleaas (ingl. HO endonuclease). Pärmseente HO-geeni produkt (ensüüm).
Holliday ühendus (ingl. Holliday junction). DNA nelja ahela vaheline mobiilne ühendus 

kromosoomide meiootilisel konjugatsioonil. Vt. hii-vorm.
holoensüüm (ingl. Holoenzyme). Multimeerse ensüümi vorm, kus esinevad kõik osalevad 

komponendid (apoensüüm koos vastava koensüümiga).
homeodomeen (ingl. Homeodomain). Vt. homeojärjestus.
homeojärjestus (ingl. Homeobox). Kõigil loomadel eksisteerivatele arengugeenidele 

oma ne homoloogne 180-nukleotiidipaariline järjestus ja neile vastavate valkude 
60-amino happeline järjestus, mida nimetatakse homeodomeeniks.

homeootiline mutatsioon (ingl. Homeotic mutation). Mutatsioon, mis põhjustab orga-
nismi kehaosade moodustumist ebanormaalsetes asupaikades. Näiteks mutatsioonid 
Drosophila´l, mis põhjustavad jalgade arenemist pea piirkonda tundlate asukohta või 
liigse tiivapaari arengu. 

homeootilised geenid (ingl. Homeotic genes). Homoloogsete geenide rühm, mille pro-
duk tid kontrollivad embrüonaalses arengus keha diferentseerumist piki keha esiosa-
tagaosa telge, määrates kehaehituse üldarhitektoonika. 

hominiidid (ingl. Hominids). Inimlased. Inimese lähimad põlvnemissugulased on 
orangutan, gorilla, šimpans ja inimene. 

homoalleelid (ingl. Homoalleles). Mutantsed alleelid, mis on nii funktsioonilt kui ka 
struk tuurilt samased. Mutatsioonid sama geeni samas saidis.
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homodimeer (ingl. Homodimere). Funktsionaalne valk, mis moodustub kahest ühe-
sugusest polüpeptiidist. 

homodupleks (ingl. Homoduplex). Üksikahelaliste DNA-fragmentide ühinemisel 
moodustuv komplementaarsete ahelatega nukleiinhape.

homogameetne sugupool (ingl. Homogametic sex). XX- või ZZ-sugupool. Moodustab 
sugukromosoomide osas ühesuguseid gameete. Vt. heterogameetne sugupool. 

homoloogne rekombinatsioon (ingl. Homologous recombination). DNA-molekuli homo-
loogsete piirkondade vaheline ristsiire (krossingover). Prokarüootidel on see RecA-
valgust sõltuv protsess. 

homoloogsed geenid (ingl. Homologous genes). Geenid, mis on evolutsioneerunud ühi-
sest eellasgeenist ja mille nukleotiidide järjestus on suures osas sarnane. Vt. orto-
loog sed geenid; paraloogsed geenid.

homoloogsed järjestused (ingl. Homological sequences). Esivanemate ja järglaste DNA- 
ja valgujärjestused on struktuurilt sarnased, isegi siis, kui nad on evolutsiooni käigus 
olu liselt muutunud.

homoloogsed kromosoomid (ingl. Homologous chromosomes). Paarilised kromosoomid 
liigi kromosoomistikus, mis on oma suuruselt, kujult ja geenidelt sarnased. Üks 
homo loogidest on pärit isalt, teine emalt. 

homoplasmia (ingl. Homoplasmy). Tsütoplasma geneetiline olek, kus kõik organellide 
DNA-koopiad on geneetiliselt identsed. Vt. heteroplasmia.

homoseksuaalsus (ingl. Homosexuality). Indiviidide samasoolembus.
homosügoot (ingl. Homozygote). Indiviid, kellel on geeni mõlemas lookuses sama alleel.
horisontaalne geeniülekanne (ingl. Horizontal gene transfer). Liikidevaheline geeni-

ülekanne isenditele, kes pole geenidoonori järglased.
hormoon (ingl. Hormone). Organismi mingi kindla kehaosa rakkude moodustatud orgaa-

niline ühend, mis transporditakse kehavedelikega keha teise ossa, kus ta on antud 
piirkonna rakkude aktiivsuse regulaatoriks või koordineerivaks signaalaineks.

hormoonide vastuselement, HR E (ingl. Hormone response element). Kindlad DNA-
järjestused, millele seonduvad hormoonretseptori kompleksid, mis mõjutavad hor-
moon-indutseeritavate geenide avaldumist. 

hormoonretseptor (ingl. Hormone receptor). Tsütoplasmaatilised või membraanivalgud, 
mis interakteerudes kindlate hormoonidega, käituvad transkriptsioonifaktoritena või 
signaaliedastajatena. 

Hox-geenid (ingl. Hox genes). Homeootilised geenid selgroogsetel. Vt. homeootilised 
geenid.

H-sidemed (ingl. H bonds). Vt. vesiniksidemed.
hulkraksus (ingl. Multicellular). Organismi koosnemine paljudest erinevalt diferent-

seeru nud rakkudest.
hulktuumne rakk e. süntsüütsium (ingl. Syncytium). Mitut tuuma sisaldav rakk. Tuuma 

jagu nemine ilma raku jagunemiseta
hullulehmatõbi (ingl. Mad cow disease; Bovine spongiform encephalopathy). Veiste prioon-

haigus – käsnjas ajuhaigus. 
humoraalne immuunvastus (ingl. Humoral immune response). Vt. antikeha-vahendatud 

kehavedelikukaudne immuunvastus.
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Huntingtoni tõbi (ingl. Huntingtoń s disease). Inimese vanemas eas (30–50-aastastel) 
ilmnev neurodegeneratiivne haigus. See autosoomdominantne mutatsioon on põh-
jus tatud trinukleotiidi (CAG)n korduste suurenemisest, mistõtt u moodustub eba-
loomulikult pikk polüglutamiinne piirkond huntingtiinivalgu aminoterminuse 
lähedal. 

HUPO (ingl. Human Proteome Organisation). Rahvusvaheline konsortsium, mis on 
võt nud endale ülesandeks kindlaks teha inimese genoomi poolt määratavate kõigi 
valkude struktuur ja funktsioon.

hädaabivastus (ingl. SOS response). Vt. SOS-vastus.
hägused laigud (ingl. Mott led plaques). Hägused faagilaigud tekivad siis, kui agarsöötmel 

lüüsitavaid bakterirakke on kahte tüüpi (ühed lüüsuvad, teised mitt e). 
hälve (ingl. Deviation). Statistikas kõrvalekalle oodatavast väärtusest; kõrvalekalle nor-

maal sest tüübist, jaotusest.
hübriid (ingl. Hybrid). Ühe või rohkema geeni poolest erinevate homosügootsete vane-

mate järglane. Ka geneetiliselt mitt esugulastüvede, -liinide, -alamliikide ja -liikide 
ristamisest saadud järglaskond. 

hübriidimine (ingl. Hybridization). Looma- ja taimeliikide, -rasside, -varieteetide jne. 
oma vaheline ristamine. 

hübriidjõud (heteroosiefekt) (ingl. Hybrid vigor; Heterosis). Heterosügootsete hübrii-
dide tugev kasv, lopsakus ja elujõud, mis ilmneb kahe vähemelujõulise vanema 
ristamisel. 

hübriidne düsgenees (ingl. Hybrid dysgenesis). Drosophila transposoonide aktiivsu sest 
põhjustatud sugurakkude ebanormaalsed omadused (mutatsioonid, kromosoomi-
katked, steriilsus).

hübriidrakud (ingl. Hybrid cells). Eukarüootsete somaatiliste rakkude ühinemise tule-
mus. Somaatiliste hübriidrakkude kasvatamiseks ja selektsiooniks kasutatakse selek-
tiiv söötmeid. Vt. HAT-sööde.

hüdrofoobne interaktsioon (ingl. Hydrophobic interaction). Mitt epolaarsete gruppide 
vastastikune assotsieerumine vesilahuses (kuivõrd nad tõukuvad vesikeskkonnast).

hüdrofoobsed valgud (ingl. Hydrophobic proteins). Mitt elahustuvad valgud.
8-hüdroksüguaniin, GO (ingl. 8-Hydroxy guanine, GO). Guaniini oksüdeerimisel moo-

dustuv modifi tseeritud N-alus, mis paardub A-ga ja põhjustab mutatsioonide teket. 
Vt. GO reparatsioon. 

5-hüdroksümetüültsütosiin (ingl. 5-Hydroxymethyl cytosine, HMC). Modifi tseeritud 
tsütosiin, milles esmalt on tsütosiinile lisatud metüül- ja järgnevalt hüdroksüülgrupp. 

hüdroksüülivad ühendid (ingl. Hydroxylating agents). Hüdroksüülamiini (NH2OH) 
toimel hüdroksüülitakse tsütosiini aminogrupp, tekib hüdroksüülaminotsütosiin, 
mis paardub adeniiniga. Sellega põhjustatakse G:C → A:T transitsioonide teke.

hüperaktivatsioon (ingl. Hypoactivation). Äädikakärbse X-liiteline geen funktsioneerib 
isasel 2 korda aktiivsemalt kui emasel.

hüpermutatsioonid (ingl. Hypermutations). Antikehade varieeruvaid piirkondi kodee-
ri vates geenisegmentides on ühenukleotiidseid asendusmutatsioone võrrel des 
diferentseerumata rakkude geneetilise materjaliga palju rohkem (mutatsiooni-
sageduse tõus kuni miljon korda). 
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hüperploidsus (ingl. Hyperploidy). Geneetiline olek, kus kromosoom või kromosoomi 
segment on genotüübis üleesindatud olekus. Vt. hüpoploidsus. 

hüpervarieeruvad piirkonnad (ingl. Hypervariable regions). Nii antikehade kergete kui 
ka raskete ahelate N-terminaalsed otsad on hüpervarieeruvad piirkonnad, mis on 
spetsiifilised erinevatele antigeenidele. Varieeruvad piirkonnad on ca 110 amino-
happe pikkused.

hüpoaktivatsioon (ingl. Hypoactivation). Äädikakärbse X-liitelised geenid funktsio-
neerivad emastel kaks korda nõrgemini kui isastel. Seetõtt u on X-liiteliste geenide 
funktsionaalne tase mõlemal sugupoolel sama, sest emastel on 2 X-kromosoomi ja 
isastel 1.

hüpoksantiin (ingl. Hypoxanthine). Modifitseeritud N-alus, mis moodustub adeniini 
desamiinimisel.

hüpomorfne alleel (ingl. Hypomorphic allele). Geeni avaldumist vähendav mutantne 
alleel.

hüpoploidsus (ingl. Hypoploidy). Geneetiline olek, kus kromosoom või kromosoomi 
segment on genotüübis alaesindatud. Vt. hüperploidsus.

hüpostaas (ingl. Hypostasis). Vt. epistaas.
hüpotees (ingl. Hypothesis). Teaduslik oletus, kuidas seletada mingit nähtust. 
hüppeline liigiteke (ingl. Quantum speciation). Uue liigi moodustumine ühe või mõne 

põlv konna jooksul tänu valikule ja geenitriivile. 
idiogramm (ingl. Idiogram). Liigiomase kromosoomistiku metafaasikromosoomide 

ühekordse komplekti kujutis, mis esitab kromosoomide suurust, kuju ja vöötmustrit 
(G-, C-, T-, NOR-vöödistused). 

iduplasmapärilikkus (ingl. Germ plasm inheritance). Pärilik materjal kandub edasi 
järglasele sugurakkude kaudu.

idutee geeniteraapia (ingl. Germ-line gene therapy). Tähendab iduteerakkude geneetilist 
muutmist. Seni ametlikult lubatud iduteerakkude geeniteraapiat ei tehta. 

iduteeliin (ingl. Germ line). Sugurakke moodustatakse diploidsete sugurakkude eellas-
rakkudest (spermato- ja oogoonid) sugurakke moodustavas koes või organis (vääni-
lised seemnetorukesed testistes või munasarja korteks).

idutee mosaiiksus (ingl. Germ-line mosaicism). Mosaiiksus seisneb selles, et osas embrüo-
naalsetes rakkudes tekib geeniviga, kuid see ei pruugi olla tuvastatav organismi kõigi 
kudede ralludes, näiteks valgeliblede analüüsil.

iduteerakud (ingl. Germ-line cells). Loomade varases embrüogeneesis eralduvad idu-
tee rakud ülejäänud rakkudest ja rändavad gonaadialgmetesse, millest tekivad sugu-
organid, kus moodustavad hiljem gameedid. 

imaginaardisk (ingl. Imaginal disc). Drosophila ja teiste täismoondega putukate vastse 
rakukogum, millest areneb välja täiskasvanud isendi kindel organ (tundlad, silmad, 
tiivad jt.).

immigratsioon (ingl. Immigration). Sisseränne. 
immunogeen (ingl. Immunogene). Antigeen, mis kutsub esile immuunvastuse. Praktiliselt 

kõik bioloogilised makromolekulid (polüpeptiidid, polüsahhariidid, nukleiinhapped) 
võivad toimida antigeenidena ning enamasti ka immunogeenidena. 

immunogeneetika (ingl. Immunogenetics). Geneetikaharu, mis uurib organismide 
im muun süsteemi geneetilisi aluseid.



1006

Sõ
na

st
ik

immunoglobuliinid, Ig (ingl. Immunoglobulins, Ig). Humoraalset immuunvastust taga-
vad antikehad on immuunglobuliinid (sümbol Ig). Vt. globuliin.

immunoglobuliiniklassi ümberlülitumine (ingl. Immunoglobulin class or isotype switch-
ing). Geneetiline mehhanism, millega B-rakkudes toimub antikehade klassi ümber-
lülitumine, näiteks isotüübilt IgM isotüübile IgG. 

immunoloogiline mälu (ingl. Immunological memory). Rakkude immunoloogiline mälu 
on kas passiivne (lühiajaline ja kaasasündinud) või aktiivne (pikaajaline ja adap-
tiivne). Osast aktiveeritud B- ja T-rakkudest tekivad pikaealised mälurakud. 

immuunpuudulikkus (ingl. Immunodefi ciency). Immuunsüsteemi alaaktiivsus; võib olla 
kaasasündinud või omandatud. 

immuunsüsteem (ingl. Immune system). Organismide bioloogiliste struktuuride ja prot-
sesside süsteem, mis kaitseb organismi haiguste eest, tappes patogeene ja kasvaja-
rakke. 

immuunvastus (ingl. Immune response). Organismi vastureaktsioonid (kompleksvastus) 
organismi tunginud patogeeni (viirus, bakter, seen), muu kehavõõra raku, samuti 
võõraine vastu. 

inbriiding (ingl. Inbreeding). Sugulasristamine. Vt. sisearetus.
inbriidingdepressioon (ingl. Inbreeding depression). Puhasliinid on nõrgemad ja vähem 

produktiivsed kui tavalised sordid ja tõud. See on tingitud retsessiivsete kahjulike 
alleelide homosügotiseerumise astme tõusust inbriibingul.

inbriidingukoefi tsient (ingl. Inbreeding coeffi  cient). Tõenäosus, et isendi kaks alleeli on 
päritud ühiseellaselt ja on identsed.

inbriidingusilm (ingl. Inbreeding loop). Moodustub vanemate ühiseelllasest lähtuva kahe 
pärimisahela vahele. 

indel (ingl. Indel). Insertsioon- või deletsioonmutatsioon.
individuaalne areng (ingl. Development). Bioloogiliste süsteemide järkjärgulised 

komp leks suse progresseeruvad muutused vegetatiivselt, partenogeneetiliselt ja 
suguliselt sigivatel organismidel. Viimastel esineb viljastatud munarakust (sügoot) 
täiskasvanud organismi moodustumise protsess (embrüogenees ja ontogenees). Vt. 
gee nide ajaline regulatsioon.

individuaalne valik (ingl. Individual selection). Järglastest valitakse ristamiseks välja 
konk reetsed isendid, kasutades fenotüüpide ett earvamise meetodit.

induktor (ingl. Inducer). Madalmolekulaarne aine, mis repressorvalguga seondudes 
moodustab kompleksi, mis pole edaspidi enam võimeline operaatoriga seonduma. 
Seepärast lülitatakse induktori toimel sisse operaatori poolt kontrollitud geenide 
avaldumine.

induktsioon (ingl. Induction). Geeni või geenikomplekti sisselülitumise protsess induk-
tori toimel.

indutseeritav ensüüm (ingl. Inducible enzyme). Vaid induktori olemasolul sünteesitav 
ensüüm.

indutseeritav geen (ingl. Inducible gene). Geen, mis ekspresseerub vaid induktori esine-
misel.

indutseeritud geeniavaldumine (ingl. Gene induction). Vt. induktsioon.
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indutseeritud mutatsioon (ingl. Induced mutation). Mutatsioonisageduse tõstmine 
organismide eksponeerimisel füüsilistele või keemilistele mutageenidele (tekivad 
muutused DNA-s või RNA-s). 

informatsiooni-R NA (mR NA) (ingl. Messenger RNA (mRNA)). RNA, mis kannab 
valgusünteesiks vajalikku informatsiooni üle DNA-lt ribosoomi; matriits-RNA.

inhibiitor (ingl. Inhibitor). Igasugune aine või objekt, mis takistab (pidurdab) keemilist 
reaktsiooni. 

inimese geneetiline kaart (ingl. Human genetic map). Nukleotiidijärjestused, mis 
tähistavad orientiire, mille abil saab navigeerida mööda kromosoomi; sh. geeni-
lookuste asupaigad kromosoomides.

inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV) (ingl. Human immunodeficiency virus 
(HIV)). Retroviirus, mis põhjustab inimesel omandatud immuunpuudulikkuse sünd-
roomi (AIDS).

inimese kasvuhormoon (ingl. Human growth hormone). Inimese normaalseks kasvuks 
vajalik signaalne polüpeptiid hüpofüüsist. Inimese mõnede kääbuskasvutüüpide kor-
ral on vastav geen defektne.

Inimgenoomi Organisatsioon (HUGO) (ingl. Human Genome Organization (HUGO)). 
Rahvusvaheline teadlasorganisatsioon inimese genoomi sekveneerimiseks ja teadus-
töö koordineerimiseks.

inimgenoomiprojekt (ingl. Human Genome Project). Tohutu rahvusvaheline ette võt-
mine, mille eesmärgiks on sekveneerida ja kaardistada täielikult inimese genoom.

inimrass (ingl. Human race). Inimese puhul käsitletakse rassi mõistega diskreetset ja 
geneetiliselt eristatavat liigisisest alagruppi, mis on evolutsiooniliselt tekkinud teistest 
populatsioonidest geograafi liselt isoleerituna.

initsiatsioon (DNA-, R NA- või valgusünteesi) (ingl. Initiation (of DNA, R NA, or 
pro tein synthesis)). Esimese alaüksuse (nukleotiidi või aminohappe) lülitumine 
makromolekuli (DNA, RNA, polüpeptiid) nende sünteesil.

initsiatsioonifaktorid (ingl. Initiation factors). Translatsiooni initsiatsiooniks vajalikud 
lahustuvad valgud.

initsiatsioonikoodon (ingl. Initiation codon). mRNA-s koodon AUG (harva GUG).
inklusioonkehakesed (ingl. Inclusion bodies). Rakus tihedate kristallidena ladestunud 

valgud, mis on ilma ruumilise konfi guratsioonita ja seepärast mitt efunktsionaalsed. 
inosiin, I (ingl. Inosine, I). Nukleotiid tR NA-de antikoodoni 5´-positsioonis, mille 

N-aluseks on hüpoksantiin. Inosiin moodustub adenosiini postt ranskriptsioonilisel 
modifi katsioonil.

insektitsiid (ingl. Insecticide). Putukate tõrje kemikaal põllumajandustootmises. 
insertsioon (ingl. Insertion). Mutatsioonitüüp, kus kromosoomi või geeni struktuuri 

siseneb üleliigne kromosoomiosa (tavaliselt teisest kromosoomist) või DNA-lõik (üks 
või mitu uut aluspaari). Ka transposooni sisenemine.

insertsioonilised DNA kordused (ingl. Interspread repeats). DNA-s olevad inaktiiv-
sed mobiilsete geneeti l iste elementide kordused. Paiknevad hajusalt kõigis 
kromosoomides – hajus kordused.

insertsioonilised järjestused (ingl. Insertion sequences). DNA-sse insertsioonil sisenenud 
järjestused. Vt. transposoon; IS-element.
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insertsioonmutatsioon (ingl. Insertional mutation). Mutatsioon, mis tekib võõra DNA 
insertsioonist. Näiteks transposoon või Agrobacterium tumefaciens´i Ti-plasmiidi 
T-DNA.

in situ (ld. ’looduslikus kohas’). Tähendab eelkõige eksperimentaalseid katseid rakkudes 
ja kudedes, ka näiteks kromosoomipreparaadil.

in situ f luorestsentshübriidimine (FISH) (ingl. Fluorescence in situ hybridization 
(FISH)). Otse kromosoomipreparaadil hübriidimine fl uorestseeruva ainega märgis-
tatud DNA- või RNA-proovidega.

in situ hübriidimine (ingl. In situ hybridization). Spetsiifi liste DNA-järjestuste asukoha 
määramine kromosoomis, hübriidides märgistatud DNA või RNA-ga kromosoomide 
denatureeritud DNA-d ja visualiseerides hübridatsiooni autoradiograafiliselt või 
fl uorestsentsmikroskoobis. 

insuliin (ingl. Insulin). Kõhunäärme peptiidhormoon, mis reguleerib süsivesikute ja ras-
vade metabolismi, näiteks vere suhkrusisaldust.

integraas (ingl. Integrase). Viiruse kodeeritud valk (ensüüm), mille abil viirus integreerub 
peremeesraku kromosoomi.

integraasigeen (ingl. Integrase gene). Integraasi kodeeriv geen. Vt. integron.
integratsioonisait (ingl. Integration site). Integratsioonilise elemendi sisenemissait, mis 

võib transpositsioonil duplitseeruda.
integreeritud olek (ingl. Integrated state). Plasmiidse või viiruselise DNA paiknemine 

kromosoomis.
integreeritud peremeesfaktorid, IHF (ingl. Integrated host factors, IHF). IHF on 

hetero dimeerne valk, mis seondub DNA-ga spetsiifi liselt ja painutab seda 160o–180o. 
IHF-l on enamasti arhitektuurne funktsioon, soodustades valk-DNA-komplekside 
moodustumist. Vt. DNA-käänd. 

integron (ingl. Integron). Integronid sisaldavad integraasi geeni ja külgnevat re kom bi-
natsioonisaiti att l. Integron on võimeline haarama endasse näiteks antibiootikumi-
resistentsuse geenikassett e. Rõngasjas geenikassett  muudetakse lineaarseks integraasi 
vahendatud rekombinatsioonil.

intein (ingl. Intein). Lühike aminohappeline järjestus primaarses translatsiooniproduktis, 
mis on võimeline polüpetiidist iseennast välja lõikama. Tegemist on nagu valgulise 
introniga.

intelligentsuskoefitsient (IQ ) (ingl. Intelligence quotient). Indiviidi intelligentsuse 
(arukuse) arvväärtus, mis on saadud spetsiaalse testiga.

interaktoomika (ingl. Interactomics). Genoomiseoseliste vastastikuste suhete uurimine 
rakus.

interaktsioon (ingl. Interaction). Statistikas efekt, mida pole võimalik seletada osalevate 
faktorite summeeruva toimega. Kõrvalekalle aditiivsest (summeerivast) toimest. 

interfaas (ingl. Interphase). Rakutsükli faas, mil rakk ei jagune. Metaboolne faas, milles 
DNA replitseerub. Mitoosi telofaasile järgnev pikenenud periood enne järgmise 
mitoosi profaasi.

interferents (ingl. Interference). Ühe ristsiirde toimumine mingis punktis takistab teise 
ristsiirde toimumist lähedalasetsevas punktis. 

interferentsi tase, I (ingl. Level of interference). Kokkulangevuskoefi tsiendi täiendväärtus 
(l = 1 – e).
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interferoon (ingl. Interpherone). Viirusevastased tsütokiinid. Vt. tsütokiinid.
interkaleeruv aine (ingl. Intercalating agent). Kemikaal, mis on võimeline minema DNA-

molekuli kõrvutiasetsevate aluspaaride vahele.
interkromosoomne geenikonversioon (ingl. Interchromosomal gene conversion). 

Kromosoomide  vaheline geenikonversioon.
interleukiinid (ingl. Interleukins). Grupp tsütokiine, mis leiduvad leukotsüütides.
intermediaarsus (ingl. Semidominant). Heterosügoodil avaldub fenotüübiliselt homo-

sügootsete vanemate vahepealne tunnus.
interon (ingl. Interons). Plasmiidis ori-piirkonnas asuvad replikatsiooni initsiaatorvalku 

siduvad kordusjärjestused, mis konkureerivad sama valgu eri sidumissaitidega. 
interseks (ingl. Intersex). Organism, kellel on isas- ja emasorganismi vahepealsed sekun-

daarsed sugutunnused. Fenotüüp, mille puhul ilmnevad nii emas- kui ka isasorga-
nismide tunnused.

intrakromosoomne geenikonversioon (ingl. Inrarchromosomal gene conversion). Kromo-
soomisisene geenikonversioon.

intronid (ingl. Introns). Eukarüootsete geenide DNA-aluste vahejärjestused, mida ei 
esine töödeldud RNA-transkriptis, kuivõrd nad lõigatakse splaissingul primaarsest 
RNA-transkriptist välja. 

invariant (ingl. Invariant). Konstant e. mitt emuutuv osa. Tavaliselt mõeldakse selle all 
molekuli osa, mis on eri liikidel sama.

inversioon (ingl. Inversion). Kromosoomne ümberkorraldus, kus geenide lineaarne järjes-
tus kromosoomis pööratakse ümber.

inverteeritud kordus (ingl. Inverted repeat). Järjestus, mis esineb DNA-molekulis kaks 
korda vastupidise suunaga järjestustena. Vt. IR.

in vitro (lad. in vitro). Bioloogilise protsessi katseline läbiviimine või vaatlus organismi-
väliselt, katseklaasis.

in vivo (lad. in vivo). Bioloogilise protsessi toimumine ja vaatlemine elavas organismis.
ioniseeriv kiirgus (ingl. Ionizing radiation). Elektromagnetilise spektri osa, mis põh-

justab molekulis positiivsete ja negatiivsete laengupaaride (ioonipaaride) teket. 
Ioniseeriva kiirguse näiteks on röntgenikiirgus (X-kiirgus) ja gammakiirgus. Vt. 
mitt e ioniseeriv kiirgus.

ioonkanalid (ingl. Ion channels). Kanalisarnased moodustised, mis tekivad raku 
plasmamembraanis poore moodustavatest valkudest ning mis võimaldavad luua ja 
kontrollida elektrilist gradienti ja seetõtt u ioonidel liikuda mööda elektrokeemilist 
gradienti (nt. närviimpulsi teke ja ülekanne). 

ioonsidemed (ingl. Ionic bonds). Vastupidiste laengutega keemiliste gruppide külge-
tõmme.

IQ (ingl. IQ). Vt. intelligentsuskoefi tsient.
IR (ingl. IR). Inverteeritud kordusjärjestused. Vt. otsmised pöördkordusjärjestused.
isaduse tuvastamine (ingl. Paternity test). DNA-sõrmejälgede või DNA-profi ili alusel 

lapse isa kindlakstegemine.
isas- (ingl. Paternal). Isasse puutuv.
isasspetsiifiline letaalsuslookus (ingl. Male specific lethal loci). Äädikakärbsel on 

X-liiteliste geenide doosikompensatsiooniks vaja vähemalt viie geeni valgulisi 
produkte (MCL-valke). Null mutatsioonid neis geenides põhjustavad isasletaalsust. 
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isassteriilsus (ingl. Male infertility). Mõnedel maisisortidel isasõisikud (taime ladvas) ei 
arene välja, emasõisikud (lehekaenlas) on aga jätkuvalt viljakad ja neid saab ristata 
teiste isasfertiilsete maisiliinidega. 

IS-element (insertsioonjärjestus) (ingl. IS element (insertion sequence)). Lühike (800–
1400 bp) DNA-järjestus bakteritel, mis on võimeline transponeeruma genoomi uude 
ossa. IS-elementidega seonduvad geenid võivad samuti transponeeruda.

iseviljastumine (ingl. Self-fertilization). Protsess, millega sama taime tolmuterad 
viljastavad sama taime munarakud. Analoogne protsess tuleb ett e mõningatel loo-
madel (nt. lameussid).

isoalleelid (ingl. Isoalleles). Geeni erivormid, mis moodustavad sama või väga lähedase 
fenotüübi.

isogeensed tüved (ingl. Isogenic stocks). Mikroorganismide kloonid, mis on vaadeldavate 
geenide poolest samased.

isohoorid (ingl. Isochores). Püsisoojaste loomade genoom on segmenteerunud plokkideks 
(300 kb) e. isohoorideks. G+C hulga alusel jaotatakse isohoorid kergeteks (L) ja 
rasketeks (H).

isokromosoom (ingl. Isochromosome). Kahe identse õlaga kromosoom. Õlad on teineteise 
peegelpildid. Kromosoommutatsiooni tagajärg.

isoskisomeerid (ingl. Isoschizomeres). Erisugused restriktaasid lõikavad DNA-d sama 
järjestuse kohalt.

isosüümid e. isoensüümid (ingl. Isozymes; Isoenzymes). Erinevate geenide eri alleelidest 
kodeeritud sama ensüümi multimeersed vormid, mille ensümaatiline aktiivsus on 
erinevates keskkonnatingimustes erisugune. Nad võivad olla eristatavad elektro-
foreesil. Vt. allosüüm.

isovorm (ingl. Isoform). Valguperekondade liikmed, mis erinevad vaid väheste amino-
hapete poolest.

juhuslik geenitriiv (ingl. Random genetic drift ). Alleelisageduste muutus väikese ristuva 
populatsiooni põlvkondades juhuslike kõrvalekallete tõtt u.

juhuslik mutatsioon (ingl. Random mutations). Mutatsioonid tekivad juhuslikult 
(juhuslikul ajamomendil ja juhuslikus kohas).

juhuslik ristumine (ingl. Random mating). Vaba ristumine; puudub partnerite valik feno-
tüübi järgi.

juuksenõelastruktuurid (ingl. Hairpin structures). Üksikahelalises DNA-s või RNA-s 
sisemiste komplementaarsete lõikude alusel moodustuvad kaksikahelalised lõigud.

juurtega fülogeneesipuu (ingl. Rooted tree). Organismide omavahelise evolutsionee ru-
mise diagramm, on seotud ühiseellasega.

juurteta fülogeneesipuu (ingl. Unrooted tree). Organismide sugulus praegusel ajal, 
ühiseellane teadmata.

jäljendkülv (ingl. Replica plating). Bakterikolooniate duplitseerimise meetod: Petri 
tassi agarsöötme kolooniate ülekanne (nimetatakse ka tempelkülv) teise Petri tassi 
agarsöötmele.

järglaspõlvkond (ingl. Filial generation). Vt. F1.
järglaste testimine (ingl. Progeny testing). Indiviidi genotüübi väärtuse kindlakstegemine 

erinevates teadaoleva genotüübiga isendite selektiivsetes ristamistes saadud järglaste 
põhjal. 
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järjestatud tetraad (ingl. Ordered tetrade). Spoorid, mis moodustuvad seente meioosis 
ning mis jäävad askuses sellisesse järjekorda, kuidas kromosoomid meioosis 
lahknesid (segregeerusid). 

–10-järjestused (ingl. –10 Sequences). Prokarüootsete promootorite konserveerunud 
nukleotiidijärjestused, mille keskpunktid asuvad 10 nukleotiidipaari kaugusel 
transkriptsiooni initsiatsioonisaidist ülesvoolu.–10 AT-rikkas järjestuses keerduvad 
DNA kaksikahelad lahti.

–35-järjestused (ingl. –35 Sequences). Prokarüootsete promootorite konserveerunud 
nuk leotiidijär jestused, mil le keskpunkt asub 35 nuk leotiidipaari kaugusel 
transkriptsiooni initsiatsioonisaidist ülesvoolu. Tunneb ära R NA polümeraasi 
sigmafaktori. 

järjestusspetsiifi lised saidid, STS-id (ingl. Sequence-tagged sites, STSs). DNA füüsilisel 
kaardil eristuvad iseloomulikud unikaalsed nukleotiidijärjestused, mille kaudu 
ankurdatakse kokku füüsilised kaardid geneetiliste kaartidega ja vice versa. Vt. 
ankurjärjestus.

kaardistamine kiiritatud hübriidrakkudel, R H (ingl. Radiation hybrid mapping , 
RH). Selle meetodi puhul kiiritatakse näiteks inimese rakke enne nende ühinemist 
hiina hamstri rakkudega (ingl. humster cell line) kõrgete röntgenikiirgusdoosidega 
(kromosoomid fragmenteeruvad). Meetod võimaldab lokaliseerida inimese geene 
kindlatesse kromosoomisegmentidesse. 

kaardiühik (ingl. Map unit). Vt. ristsiire.
kaasasündinud immuunsüsteem (ingl. Innate immune system). Organismi kaitse 

mikroobide ja toksiinide vastu antimikroobsete peptiididega (defensiinid), 
fagotsütoosiga ja komplemendi süsteemi abil.

kaheiduleheline (ingl. Dicoyledont). Kahe idu- või seemnelehega taim; grupp õistaimi.
kahelöögihüpotees (ingl. Two-hit hypothesis). Kasvaja tekkeks on vaja mõlemas allee-

lis kasvajate supressorgeeni funktsiooni kaotavat mutatsiooni, kahte lööki, üks 
kummaski alleelis. 

kahesuunaline toime (ingl. Bidirectional action). Geenide aktivatsioonipunkti 
seon dunud valgukompleks liigub (toimib) mõlemas suunas geenideni, mida 
aktiveeritakse. 

kahevanemlik segapärilikkus (ingl. Biparental inheritance). Kahe vanema liituv 
pärilikkus. Kahevanemlik tsütoplasmapärilikkus on põhjustatud asjaolust, et osal 
taimedel sisaldavad kloroplaste nii munarakud kui ka tolmuterad: põhjustab järglastel 
segu mõlema vanema kloroplastidest.

kahjustatud DNA süntees (ingl. Translesion DNA synthesis). Kahjustatud DNA-d replit-
seerivad vigadealtid Y-perekonna DNA polümeraasid Pol IV ja Pol V (neil pole vigu 
korrigeerivat aktiivsust).

kaksikahelaline dupleks-R NA (ingl. Double-strand duplex R NA, dsR NA). Kaksik-
ahelaline RNA.

kaksikahelalised katkemised (ingl. Double-strand breaks, DSB). DNA katkemine kak-
sik ahela mõlemas ahelas, samas kohas.

kaksikheeliks (ingl. Double helix). DNA-molekul, mis koosneb kahest teineteise ümber 
kaardunud komplementaarsest ahelast; esineb osaliselt ka RNA-molekulides.

kaksikheterosügoot (ingl. Double heterozygote). Heterosügoot kahe alleelipaari osas.
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kaksiklaigud (ingl. Twin spots). Somaatilisel rekombinatsioonil tekkiv mutantne laiksus 
äädikakärbestel, näiteks kollased ja kägardunud koestruktuuriga laigud.

kaksikliigid e. sõsarliigid (ingl. Sibling species). Morfoloogiliselt praktiliselt eristamatud 
liigid, kes looduses teineteisega ei ristu, kuid ristuvad laboritingimustes.

kaksik-X-kromosoom (ingl. Double-X chromosomes). Liitkromosoom äädikakärbsel, 
omavahel on ühinenud kaks X-kromosoomi. Nimetatakse ka ühend-X-kromo-
soomiks.

kallus (ingl. Gall). Vt. kalluskude.
kalluskude e. haavakude (ingl. Callus tissue). Taimede vigastatud koha ümber tekkiv 

teisene algkude. Ka rakukobar, mis moodustub üksikust taimerakust taime koe-
kultuuris. 

kandja (ingl. Carrier). Indiviid, kes kannab retsessiivset alleeli, mis ei avaldu (on varju-
tatud dominantse alleeli poolt).

kapa-ahel (ingl. Kappa chain). Üks kahest antikehade kergete ahelate klassidest. Kapa-
ahelate geenide kokkupõime toimub kolme tüüpi geenisegmentide liitmisega: 
geenisegment LkV k (liiderpeptiid ja N-terminaalne varieeruv piirkond); geeni-
segment Jk (viimased 13 aminohapet varieeruvast piirkonnast); geenisegment Ck 
(C-terminaalne konstantne piirkond). Vt. lambda-ahel.

kapafaktor (ingl. Kappa particles). Kinglooma (Paramecium) teatud tüvedes elav süm-
biont bakter (Caedibacter), mis toodab teisi, ilma kapapartikliteta kingloomi tapvat 
mürki. 

kapsel (ingl. Capsule). Bakterirakku ümbritsev polüsahhariidne limaskest.
kapsiid (ingl. Capsid). Viiruse valguline kest.
kapsomeerid (ingl. Capsomeres). Kapsiidis olevad valgumolekulid.
karbohüdraat (ingl. Carbohydrate). Molekul, mis koosneb süsinikust, vesinikust ja 

hap nikust suhtes 1 : 2 : 1. Suhkrumolekul või makromolekul, mis koosneb suhkru 
alaüksustest. Süsivesik.

karboksüülrühm (ingl. Carboxyl group). Aminohappe C-terminuse happeline rühm 
(-COOH).

karedapinnaline (R-tüüpi) koloonia (ingl. Rough (R-type) colony). Veriagarsöötmel 
moodustuvad avirulentsete pneumokokkide väikesed, ilma limaskestata kareda-
pinnalised e. R-tüüpi kolooniad.

kartsinogeen (ingl. Carcinogen). Ühend, mis indutseerib organismis vähkkasvaja teket.
kartsinogenees (ingl. Carcinogenesis). Protsess, millega normaalne rakk muutub kasvaja-

rakuks.
kartsinoomid (ingl. Carcinomas). Adenoomsed polüübid muutuvad pahaloomuliseks 

kasvajaks e. kartsinoomiks näiteks 17. kromosoomis asuva tuumori supressorgeeni 
TP53 mutatsiooni tulemusel. Kitsamas mõtt es on kartsinoomid epiteelkoe kasvajad.

kartulimugula spindelviroid, PSTV (ingl. Potato spindle tuber viroid, PSTV). RNA-
viroid, mis põhjustab kartulimugulate pikenenud kuju teket.

karüogramm (ingl. Karyogramm). Isiku ühe raku täielikult järjestatud kromosoomistiku 
piltkujutis. 

karüokinees (ingl. Karyokinesis). Tuumajagunemine mitoosil. Duplitseeritud kromo-
soomide täpne jaotamine tütarrakkude vahel (mitoos kitsamas mõtt es).
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karüotüüp (ingl. Karyotype). Raku või indiviidi kromosoomistik. Kromosoomi kujutised 
(fotod) korrastatakse järjekorda nende pikkuse ja tsentromeeri asukoha järgi. Väljen-
datakse ka kromosoomide koostise valemina, näiteks 47, X X, + 21 tüdruku 21. 
kromosoomi trisoomia (Downi sündroomi) kohta. 

kaskaadaktivatsioon e. programmeeritud ringe (ingl. Programmed circuits). Geneeti-
liselt eelprogrammeeritult lülitavad ühe geenikomplekti produktid sisse teise 
geenigrupi, nende produktid kolmanda geenigrupi jne.

kaskaadne geeniekspressioon (ingl. Cascades of gene expression). Vt. kaskaad-
aktivatsioon.

kaskaadne regulatsioon (ingl. Cascade regulation). Geeniblokkide programmeeritud 
aval dumine. 

kaspaas (ingl. Caspase). Proteolüütiline ensüüm, mis lõhustab valgu aminohapete vahe-
lisi peptiidsidemeid. Kaspaasidel on kriitiline osa apoptoosis.

kasvajate supressorgeen (ingl. Tumor suppressor gene). Geeni produkt pidurdab raku 
jagunemist.

kasvufaktor (ingl. Growth factor). Rida mitt ehormoonseid molekule, mis toimivad ana-
loog selt peptiidhormoonidega. Soodustavad kindlate kudede kasvu.

kataboliitne aktivaatorvalk (CAP või CRP) (ingl. Catabolite activator protein or CAP; 
cAMP receptor protein or CR P). Positiivne regulaatorvalk, mis tsüklilise A MP 
(cAMP) juuresolekul moodustab CAP/cAMP-kompleksi, mis seondub operoni 
promootori piirkonda ning stimuleerib operoni transkriptsiooni. 

kataboliitne repressioon (ingl. Catabolite repression). Glükoosi vahendatud tran-
skriptsiooni-taseme pidurdamine kataboolseid metabolismiahelaid määravates 
operonides (nt. lac-operon).

katabolism (ingl. Catabolism). Ainete lagundamis- e. degradatsiooniprotsessid.
kataboolne rada (ingl. Catabolic pathway). Degradatiivne metabolismirada orgaanilise 

molekuli lagundamiseks. Sellest saadakse rakulisteks protsessideks (nt. kasv) vajalik 
energia. 

katkeline muutlikkus (ingl. Discontinuous variation). Fenotüübiline muutlikkus, kus 
eristuvad kindlad vastandlikud klassid, nt. punane ja valge, pikk ja kääbus jt. Katkelise 
muutlikkuse aluseks võivad olla de novo mutatsioonid (ka geenitriiv). Alternatiivne 
muut likkus. Vt. pidev muutlikkus.

katkelised geenid (ingl. Interrupted genes). Katkelised geenid on intronitega geenid. 
Kõigi nende puhul esineb splaissing, kuid ainult osal alternatiivne splaissing.

katkestatud ristamiskatsed (ingl. Interrupted mating experiments). Bakterikromosoomi 
lineaarse ülekande jälgimine konjugatsioonilise ülekande katkestamisega.

katkev tasakaal (ingl. Punctuated equilibrium). Kohastumuslike sündmuste toimel liigi 
pikaajalise stabiilsusperioodi katkemine.

katt uvad geenid (ingl. Overlapping genes). Katt uvate kodeerivate järjestustega geenid. 
On kolm katt uvate geenide põhitüüpi. 1. Promootor ja sellele järgnev geen on teise 
transkriptsioonilise ala sees, mille promootor ja transkriptsiooni stardikoodon asu-
vad ülesvoolu. Lugemisraam võib olla sama, enamasti aga erinev, sest ainult sel juhul 
moodustuvad erisugused valgud. 2. Teine geen võib olla tervikuna esimese geeni 
introni alas. 3. Teine geen võib olla esimese geeni suhtes antisenssahelas ja selle geeni 
tran skriptsioon toimub vastassuunas.
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kaugristamine (ingl. Crossbreeding). Eri rasside või liikide isendite omavaheline rista-
mine. 

kavandi e. intelligentse disaini hüpotees (ingl. Intelligent design). Tänapäevane ebatea-
dus lik usuringkondadest tulenev evolutsioonikäsitlus – keerukate organite arenguks 
on vaja arukat kavandajat. 

kb (ingl. Kilobase pair, kb). 1000 aluspaari.
keemiline gradient rakus (ingl. Chemical gradient). Sügoodi arengu algetapid on mää-

ra tud munarakuga kaasa tulevate ainetega, mis moodustavad rakus keemilised 
gradiendid, et initsieerida sügoodi esmast arengut ja geeni aktiivsust. Vt. posit-
siooniline informatsioon. 

keemiline mutagenees (ingl. Chemical mutagenesis). Keemiliste ainete tekitatud mutat-
sioonid. 

keharakk e. somaatiline rakk (ingl. Somatic cell). Keha kudede kooseisus olevad rakud. 
Jagu nevad mitoosi teel. Vastand sugurakkudele, kes jagunevad meiootiliselt. 

kemotaksis (ingl. Chemotaxis). Organismide (rakkude) juurdetõmme (positiivne 
kemotaksis) või eemaletõuge (negatiivne kemotaksis) difundeeruva aine toimel. 
Nähtus, mis tingib somaatiliste rakkude, bakterite jt. liikumise neid ümbritsevas 
kesk konnas lähtuvalt mõjuaine kontsentratsioonigradiendist (nt. makrofaagide või 
lümfotsüütide migratsioon organismis, spermide liikumine munajuhas jne.). 

kerge ahel (ingl. Light chain). Vt. raske ahel. Mõisted immunoglobuliinide ehitusest.
keskkond (ingl. Environment). Välistingimused, mis mõjutavad organismide elu ja 

arengut. Paik, mis sobib organismide eluks.
keskkondlik hajuvus (ingl. Environmental variance). Tunnuse muutlikkuse hajuvus 

popu latsioonis, mis on mõjutatav keskkonna tingimustega.
keskkondlikkus e. keskkonnatingitus (ingl. Environmentality). Kvantitatiivse tunnuse 

muutlikkuse osa, mis on tingitud keskkonna mõjudest organismidele populatsioonis.
keskmine (ingl. Mean). Aritmeetiline keskmine. Kõikide mõõtmiste või väärtuste 

summa uuritavas valimis, jagatud valimi indiviidide arvuga.
keto-enoolvormid (ingl. Keto-enol forms). Stabiilsed T- ja G-ketovormid annavad 

tautomeersetel üleminekutel ebastabiilseid enoolvorme, mis tekitavad DNA 
replikatsioonil ebaharilikud N-aluste paardumise paarid (A ja C ning G ja T). 
Mutatsioon kinnistub järgneval DNA replikatsioonil (A:T-paar asendub G:C- ja G:C-
paar A:T-paariga). 

kiasm (ingl. Chiasma, pl. Chiasmata). Esimese meiootilise jagunemise profaasi diplo-
teenistaadiumis kahe homoloogse kromosoomi neljast kromatiidist koosnevas grupis 
nähtav kahe kromosoomi vaheline DNA-lõikude vahetuskoht, kus toimub ristsiire. 

kiilaspäisus (ingl. Pattern baldness). Juuste väljalangevus. Kiilaspäisust määrav alleel 
avaldub erinevatel sugupooltel eri moodi: meestel dominantselt, naistel retsessiivselt. 
Juuste hõrenemine algab lagipeast (kujundkiilaspäisus) või mõlemalt oimukohalt, 
transformeerudes lagipeas (musterkiilaspäisus).

kiirgusmutagenees (ingl. Radiation mutagenesis). Ioniseeriva kiirguse põhjustatud 
mutatsioonide teke.

killer-T-rakud (ingl. Killer T cells). Vt. tapjad-T-rakud.
kimäär (loomadel) (ingl. Chimera (animal)). Indiviid, kelle rakud pärinevad kahest või 

enamast sama või eri liigi embrüost. 
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kimäär (taimedel) (ingl. Chimera (plants)). Ühe taime koosseisus on erisuguse genee-
tilise koostisega koed, mis moodustuvad kas ühest sügoodist juhusliku mutageneesi 
toimel või on tekkinud erinevate organismide kunstlikul ühendamisel (pookimisel). 
Kimäär võib olla periklinaalne (ingl. periclinal) (geneetiliselt erinevate kudede 
paralleelsed kihid), meriklinaalne (ingl. mericlinal) või sektoriaalne (ingl. sectorial).

kimäärne Ds-element (ingl. Chimeric Ds element). Üks maisi transposoonne Ds-element 
on insertseerunud teise Ds-elemendi sisse, kuid vastupidises orientatsioonis. 

kimäärne selekteeritav markergeen (ingl. Chimeric selectable marker gene). Erineva 
päritoluga DNA-järjestustest konstrueeritud geen, mis võimaldab rakul või 
organismil ellu jääda tingimustes, kus ta tavaolukorras hukkuks. Ka prokarüootse 
kodeeriva järjestuse fl ankeerumine eukarüootsete regulatoorsete järjestustega. 

kinaasid (ingl. Kinases). Ensüümid, mis kannavad üle fosfaatgruppe, sooritades valkude 
fosforüülimist.

kineetika (ingl. Kinetics). Liikumist sisaldav dünaamiline protsess, mida saab regist-
reerida ja mõõta.

kinetohoor (ingl. Kinetochore). Kromosoomi tsentromeerse piirkonnaga assotsieeruv 
valguline struktuur eukarüootsete rakkude mitoosil/meioosil, kuhu rakkude jagune-
misel kinnituvad käävi mikrotuubulid. 

kitsendatud keskkonnatingimused (ingl. Restrictive conditions). Keskkonnatingimused, 
mille puhul mõningad mutatsioonid on organismile letaalsed. Vt. temperatuuri-
tundlik mutant.

β-klambrid (ingl. β-clumps). DNA polümeraas III β-alaüksusest moodustuv dimeer 
ümber DNA matriitsahela.

klass I aktivaatorid (ingl. Class I activators). Regulaatorvalgud, mis seostuvad RNA 
polümeraasi alaüksuse C-terminusega, suurendades sellega R NA polümeraasi 
afi insust promootorile.

klass II aktivaatorid (ingl. Class II activators). Regulaatorvalgud, mis seonduvad pro-
mootori -35 heksameerse järjestusega. Sama aktivaator võib sõltuvalt oma seostumis-
kohast olla kas klass I või klass II aktivaator. 

kleepuvad otsad (ingl. Cohesive or sticky ends). Vt. DNA kleepuvad otsad.
kliiniline geneetika (ingl. Clinical genetics). Kliinilise meditsiini haru, mis tege leb 

pärilike haigustega. Sellele spetsialiseerunud inimesed nimetavad end meditsiini-
geneetikuteks. 

Klinefelteri sündroom (ingl. Klinefelter syndrome). Meestel esinev komplekspatoloogia, 
põhjuseks liigne X-kromosoom; kromosoomikomplekt 47,XXY. Nähtuse avastas 
H. Klinefelter. 

kloon (ingl. Clone). Rakkude või organismide sugulisel paljunemisel moodustuv geneeti-
liselt ühtlik järglaskond. 

kloonimine (ingl. Cloning). Raku- või organismikloonide saamine ja paljundamine. Vt. 
geeni kloonimine.

kloonimisvektor (ingl. Cloning vector). Väike isereplitseeruv DNA-molekul (plasmiid või 
viirus kromosoom), millesse geenide kloonimisel insertseeritakse võõras huvipakkuv 
DNA.

kloonitud loom (ingl. Cloned animal). Tuuma transplantatsioonitehnika abil saadav 
grupp geneetiliselt identseid loomi, kus sama doonori somaatiliste rakkude 
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tuumi transplanteeritakse tuumadeta munarakkudesse. Kloonitud loomadel on 
epigeneetiline muutlikkus.

kloonselektsioon e. klonaalne selektsioon (ingl. Clonal selection). Organismi im muun-
süsteemi reageering antigeenile. B- ja T-lümfotsüütide selektsioon nende diferent-
seerumisel – oma antigeene ründavad rakud hävitatakse. 

klorofüll (ingl. Chrophyll). Valgusenergiat muundav roheline pigment kloroplastides.
kloroplast (ingl. Chloroplast). Taimeraku tsütoplasmaorganell, mis sisaldavad foto sün-

teesiks klorofülli ja kus sünteesitakse uut orgaanilist ainet (glükoosi). Kloroplasti 
DNA on tsütoplasmaatilise pärilikkuse osa. 

kloroplasti DNA, cpDNA (ingl. Chloroplast DNA, cpDNA). Kloroplastis sisalduv DNA.
koaktivaator (ingl. Coactivator). Valk, mis reguleerib transkriptsiooni promootori tase-

mel.
kobarloode (ingl. Morula). Sügoodi lõigustumisel tekkiv diferentseerumata rakukobar. 

Neist suure jagunemisvõimega rakkudest tekivad kõik täiskasvanud organismi raku-
tüübid.

kodominantsed alleelid (ingl. Codominant alleles). Mõlemad alleelid osalevad tunnuse 
väljakujunemisel teineteisest sõltumatult, andes heterosügootses olekus iseseisva 
tunnuse.

kodominantsus (ingl. Codominant). Vt. kodominantsed alleelid.
koduhoidjad geenid (ingl. Housekeeping genes). Konstitutiivse avaldumisega geenid, 

mille produkte (tRNA ja rRNA, RNA polümeraasi alaüksused, ribosoomivalgud, 
üldisi metaboolseid protsesse katalüüsivad ensüümid jms.) vajab rakk pidevalt oma 
funktsioneerimiseks. 

kodukorrashoiukäitumine (ingl. Nest-cleaning behaviour). Mesilaste pesakoristus-
käitumine, mispuhul hukkunud vastset sisaldav kärjekann avatakse ja hukkunud 
vastsed eemaldatakse. Metsiktüüpi dominantse ebahügieenilisuse tunnusega kärbsed 
ei eemalda kärjekannust hukkunud vastseid.

koed (ingl. Tissue). Rakkude organisatsioonitase, kus diferentseerumise käigus on tekki-
nud populatsioon rakke, mis on spetsialiseerunud mingi ühise funktsiooni täitmisele. 

koefitsient (ingl. Coefficient). Arv (väärtus), mis väljendab mingi muutuse ulatust või 
mõju teatud tingimustes (nt. inbriidingukoefi tsient).

koensüüm (ingl. Coenzyme). Ensüümi aktivatsiooniks on vajalik mingi lisaaine, näiteks 
kindel vitamiin.

koesobivusantigeen (ingl. Histocompatibility antigen). Nende antigeenidega määratakse 
võõraste kudede eristamine organismi enda kudedest. Võtmerollis on siin MHC-
valgud. Vt. HLA-antigeenid. 

koespetsiifi lised geenid (ingl. Tissue specifi c genes). Geenide koespetsiifi line ruumi lis-
ajaline avaldumine ja regulatsioon (erinev närvirakkudes, vererakkudes, reproduk-
tiivrakkudes jne.). 

kogu genoomi pimejärjestamine (ingl. Whole-genome shotgun sequencing). Kogu 
genoomne nukleiinhape lõigatakse suureks hulgaks juhuslikeks fragmentideks, millel 
määratakse otste nukleotiidjärjestused. Kogujärjestus assambleeritakse fragmentide 
osaliselt katt uvate järjestuspiirkondade järjestamisega.
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kohasus (ingl. Fitness). Valikuväärtus. Kindla genotüübiga isendite edukate järglaste arv, 
võrreldes ja väljendades suhtena populatsiooni keskmisse või populatsiooni muude 
genotüüpidega isendite järglaskonda. 

kohtumeditsiinilised DNA-testid (ingl. Forensic application). Kohtumeditsiiniline 
raken dus. Isiku tuvastamine või tema geneetiliste andmete võrdlemine, kasutades 
DNA-testide abi.

kointegraat (ingl. Cointegrate). DNA-molekul, mis moodustub kahe erisuguse DNA-
mole kuli ühinemisel. Tavaliselt on protsess transposooni vahendatud.

kokkuhoiuprintsiip (ingl. Principle of parsimony). Tähendab seda, et parim fülogenee-
tiline puu on see, mis sisaldab kõige vähem mutatsioonilisi sündmusi selgitamaks 
kõigi järjestuste teket ühiseellasest.

kokkulangevus (ingl. Coincidence). Eksperimentaalsete ja teoreetiliselt oodatavate 
tulemuste ühtivus.

kokkulangevuskoefitsient, c (ingl. Coefficient of coincidence, c). Katseliselt saadud 
kahe kordse krossingoveri (ristsiirde) sageduse suhe teoreetiliselt oodatavasse (kus 
eeldatakse, et kaks ristsiiret toimuvad teineteisest sõltumatult). 

kokkupõime (ingl. Splicing). Vt. splaissing.
kokkuvolditud genoom (ingl. Folded genome). Bakteri nukleoidse DNA kondenseerunud 

olek. DNA eristub domeenideks, kus igaüks on sõltumatult negatiivselt super spirali-
seerunud. 

kokkuvoltumine (ingl. Folding). Spontaanselt toimuv polüpeptiidahela renaturatsioon, 
mis on määratud polüpeptiidahela aminohappejärjestusega (primaarstruktuuriga).

kolhitsiin (ingl. Colchicine). Sügiskrookuse e. sügislille (Colchicum autumnale) alkaloid. 
Pidurdab kääviniitide teket ja peatab mitoosi metafaasis.

kolineaarsus (ingl. Colinearity). Vastastikune seos, millega ühe molekuli alaüksuste 
lülitu mine toimub samas järjekorras kui nende poolt määratavate alaüksuste lülitu-
mine teise molekuli. Näiteks nukleotiidid geenis on kolineaarsed aminohapetega 
polü peptiidis (mis on määratud geeni poolt). 

kolitsiin (ingl. Colicins). E. coli plasmiidide poolt määratud teiste bakterite vastane kaitse-
aine.

kollatõbi (ingl. Hepatitis). Vt. hepatiit C. 
koloonia (ingl. Colony). Kompaktne rakkude kogum, mis on moodustunud ühe eellas-

raku jagunemisel. Ka loomade koondumine mingile alale, näiteks lindude pesitsus-
kolooniad.

kolooniahübriidimine (ingl. Colony hybridization). Petri tassilt tehakse tempelkülv 
nitrotselluloos- või nailonfi ltrile. Filtril mikroobid lüüsitakse, DNA denatureeritakse, 
üksikahelaline DNA seotakse fi ltriga ning hübriiditakse radioaktiivse geeniprooviga. 

kompartmentalisatsioon (ingl. Cellular compartments). Eukarüootses rakus on 
iseseisvad organellid membraanidega ümbritsetud ja tsütoplasmas eraldatud (tuum, 
kloroplastid, mitokondrid, vakuoolid, transportvesiikulid jt.). 

kompetentsed rakud (ingl. Competent cells). Bakteriraku võime võtta endasse võõr-
DNA-d; sellega toimub bakteriraku geneetiline transformatsioon.

kompetentsusfaas (bakteriraku) (ingl. Competence phase). Bakterite füsioloogiline olek, 
mil nad on vastuvõtlikud võõr-DNA suhtes.
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kompetentsusfaktorid (ingl. Competence factors). Transformatsioonikompetentsed 
bakterirakud moodustavad rakupinnale valgulised kompetentsusfaktorid, mis seovad 
rakuvälist DNA-d. 

kompetentsusferomoon (ingl. Competence pheromone). Autoinduktor (B. subtilis), 9–10 
aminohappest koosnev oligopeptiid, mis stimuleerib bakterite signaalülekannet. 
Vt. kvoorumitundlikkus.

komplekssed transposoonid (ingl. Composite transposons). Kui kaks IS-elementi inser-
teeruvad teineteise lähedale, siis muutub nendevaheline DNA-lõik mobiilseks, sest 
moodustub transposoon.

komplemendisüsteem (ingl. Complement system). Looma immuunsüsteemis toimiv 
valgu rühm, mis abistab organismil vabaneda ekstratsellulaarsest patogeenist koos-
töös antikehade ja fagotsüütidega.

komplemendivalgud (ingl. Complement proteins). Valgud, mis antikeha-antigeen-komp-
lek sidega integreerudes aitavad neid proteolüütiliselt degradeerida. Vt. MHC-geenid, 
klass III.

komplementaarne DNA, cDNA (ingl. Complementary DNA, cDNA). RNA matriitsilt in 
vitro sünteesitud DNA-molekul. Vt. cDNA.

komplementaarsus (ingl. Complementarity). Täiendavus. 1. DNA kaksikheeliksi kahe 
ahela vastastikune täiendavus, mis põhineb kindlate lämmastikaluste paardumisel 
tänu moodustuvatele vesiniksidemetele: DNA-molekulis paardub ühe ahela tümiin 
(T) teise ahela adeniiniga (A) ja ühe ahela tsütosiin (C) teise ahela guaniiniga (G). 
RNA-molekulis on komplementaarsed A ja U (uratsiil) ning C ja G. 2. Kahe geeni 
domi nantsete alleelide koostoimel moodustuv uus tunnus.

komplementatsioon (ingl. Complementation). Mutatsioonide vastastikune täiendavus, 
kui nad asuvad eri geenides.

α-komplementatsioon (ingl. α-Complementation). E. coli tüvede kloonimissüsteem, kus 
bakteri kromosoomis või F-plasmiidis on defektne, kuid C-terminaalset ω-segmenti 
sisaldav β-galaktosidaasi geen, mis kodeerib β-galaktosidaasi mitt efunktsionaalset 
valku, kus N-terminaalsest otsast on deleteeritud aminohapped 11–14. See defekt 
komplementeeritakse sobivate kloonimissaitidega vektoris oleva lacZ-geeni järjes-
tusega, mis kodeerib β-galaktosidaasi N-terminaalset α-segmenti. 

komplementatsioonitest, cis-trans-test (ingl. Complementation test, cis-trans test). Kaks 
retses siivset mutatsiooni annavad samas rakus metsiktüüpi fenotüübi, kui nad asuvad 
erinevates geenides (on mitt ealleelsed), ja mutantse fenotüübi, kui nad asuvad samas 
geenis (on alleelsed). 

konduktorid (ingl. Conductors). XX-emasorganismid on heterosügootides retsessiivse 
mitt e avalduva X-liitelise geeni kandjad. Vastav tunnus avaldub sageli poegades, kelle 
ainus X-kromosoom pärineb emalt. 

koniid e. lülieos (ingl. Conidium, pl. Conidia). Spetsiaalsel struktuuril, koniidikandjal e. 
konidofooril (lihtne või harunenud spetsialiseerunud hüüf e. seeneniit, ingl. conido-
phore), tekkiv aseksuaalse (mitt esugulise) paljunemise eos (spoor), mis on iseseisva 
liiku misvõimeta seenerakk.

konjugant (ingl. Conjugant). Konjugatsioonil moodustunud rekombinant.
konjugatsioon (ingl. Conjugation). Sugurakkude (gameetide) või üherakuliste organis-

mide ühinemine viljastumisel. E. coli´l toimub geneetilise materjali suunatud 
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ülekanne doonorrakust (isasrakk) retsipienti (emasrakk). Ka homoloogsete kromo-
soomide paardumine meioosis. 

konjugatsioonikanal (ingl. Conjugation channel). Bakterirakul kantakse DNA doonor-
rakust retsipientrakku läbi spetsiifi lise rakkudevahelise konjugatsioonikanali.

konjugatsioonisild (ingl. Conjugation bridge). Kui rakud on konjugatsioonil koos, siis 
moodustub nende vahele sillakujuline struktuur.

konkatemeer (ingl. Concatemer). Pikk DNA-molekul, mis sisaldab palju DNA-fragmen-
tide korduskoopiaid. Vt. veereva ratt a replikatsioon. 

konkordantsus (ingl. Concordance). Kaksikute paar, kellel mõlemal on sama tunnus.
konkordantsusaste (ingl. Concordance rate). Ühe liigi isendite fenotüübiliste tunnus-

paaride võrdlus, kus määratakse sagedus, millega ühe isendi mingi kindel tunnus on 
ka teisel isendil. 

konkordantsustase (ingl. Concordance level). Identsetel ja mitt eidentsetel kaksikupaaridel 
kokkulangevate tunnuste ilmnemise sagedus. Vt. korrelatsioonikoefi tsient. 

konnakullesenägu (ingl. Tad-pole-shaped). E. coli T-faagid on üksteisega välimuselt 
sarna sed, nende virioonid meenutavad röntgen- ja elektronmikroskoobi ülesvõtt el 
konna kullest või ka spermi.

konsensusjärjestus (ingl. Consensus sequence). Nukleotiidijärjestus, mis esineb enami-
kul geneetilistel signaalidel või enamikus elementides ning mis täidab kindlat funkt-
siooni.

konstantsed piirkonnad (ingl. Constant regions). Samasse immunoglobuliinide (Ig) 
klassi kuuluvate antikehade kergete ja raskete ahelate C-terminaalsed otsad on 
konstant sed, s.t. et nende vastavad aminohappejärjestused on identsed. 

konstitutiivne ensüüm (ingl. Constitutive enzyme). Ensüüm, mida rakk või organism 
sünteesib pidevalt, sõltumatult kasvutingimustest. Vt. indutseeritav ensüüm. 

konstitutiivne geen (ingl. Constitutive gene). Organismi kõikides rakkudes pidevalt aval-
duv geen. 

konstitutiivne geeniavaldumine (ingl. Constitutive gene expression). Vt. konstitutiivne 
geen.

konstitutiivne heterokromatiin (ingl. Constitutive heterochromatin). Eukarüootide 
mitt ekodeerivat kõrgkordus-DNA-järjestusi sisaldav, transkriptsiooniliselt inaktiivne 
tugevalt kokkupakitud kromosoomipiirkond. Vastavad regioonid on sama organismi 
kõikides rakkudes samad, enim telomeeride ja tsentromeeride piirkondades. Seda ala 
ei konverteerita mitt e kunagi eukromatiiniks.

konstitutiivne mutatsioon (ingl. Constitutive mutation). Mutatsioon, mis põhjustab 
geeni avaldumise ka signaali puudumisel. Geeni avaldumine ei allu regulatoorsele 
kontrollmehhanismile.

kontiig (ingl. Contig). DNA katt uvad alad (segmendid) või kogum katt uvaid kloone, mille 
põhjal saab moodustada DNA pidevjärjestuse või konkreetse kromosoomipiirkonna 
füüsilise kaardi.

kontiigikaart (ingl. Contig map). DNA konsensuspiirkond või geeniga külgnevate frag-
mentide e. kontiigide füüsiline kaart.

kontrollelement (maisil) (ingl. Controlling element). Maisi transponeeruv element (Ac 
või Ds), mis mõjutab kõrvaloleva geeni avaldumist.
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koodon (ingl. Codon). Kolm kõrvutiasetsevat nukleotiidi mRNA-molekulis määravad 
kindla aminohappe lülitumise polüpeptiidahelasse või polüpeptiidahela sünteesi 
lõpetamise (stopp koodon). 

koodonite korduskasutus (ingl. Codon usage). Eri koodonite kasutussageduse erinevus 
süstemaatiliselt erinevatel organismidel.

koodonite optimeerimine (ingl. Codon optimization). Prokarüooti siirdatud euka-
rüootse DNA koodonikasutuse muutmine (asendamine sünonüümsetega) proka-
rüoo tide koodonikasutuse sarnaseks. 

kooperatiivne seondumine (ingl. Cooperative binding). Aktivaatorid (transkriptsiooni-
faktorid) sisaldavad nii DNA-ga kui ka valkudega seostuvaid domeene. Ühe valgu 
seostumine promootorialale võib soodustada teiste transkriptsiooni aktivatsioonil 
osale vate valkude seostumist. 

koopiaarv (ingl. Copy number). Plasmiidse DNA- (ka vektorite) molekuli koopiate arv.
koordineeritud pidurdus (ingl. Coordinate repression). Operoni struktuurgeenide 

koordi neeritud regulatsioon molekulidega, mis interakteeruvad operaatorijärjes-
tustega. 

koorion (ingl. Chorion). 1. Amniootidel (roomajad, linnud ja imetajad) moodustab 
koorion koos amnioniga kaitsvad lootekestad ümber lootevedelikus areneva embrüo 
ja hiljem loote. Imetajatel moodustab koorion koos amnioniga kahekihilise struktuuri 
ema ja loote vahel. 2. Somaatiliste rakkude poolt ovaariumis toodetud putukate 
munaraku spetsiaalne kaitsekiht. 

koorioni biopsia (ingl. Chorionic biopsy). Protseduur loote koorionirakkude võtmiseks 
platsenta piirkonnast meditsiinilisel eesmärgil (inimesel 9.–12. arengunädal), et 
testi da geneetiliselt loote rakke.

kopolümeerid (ingl. Copolymers). Segu, mis koosneb mitmest monomeerist. Näiteks 
orgaaniliste aluste uratsiili ja tsütosiini polümeer (polü-UC) tekib monomeeride 
kombineerumisel. 

koppvetikas (lad. Chlamydomonas reinhardtii). Maismaa ja magevee üherakuline kahe 
viburiga rohevetikas, geneetikute meelisobjekt, samuti hea mudelorganism raku- ja 
molekulaarbioloogias. 

kordus-DNA (ingl. Repetitive DNA). DNA-järjestused, mis esinevad genoomis paljude 
koopiatena, vahel üle miljoni korra (satelliit-DNA, minisatelliidid, mikrosatelliidid, 
SINE- ja LINE-elemendid jt.). 

korepressor (ingl. Co-repressor). Efektormolekul, mis moodustab kompleksi repressoriga 
ning lülitab geeni või geenikompleksi avaldumise (ekspressiooni) välja.

korrapära (geneetilisel koodil) (ingl. Order (in the genetic code)). Geneetilisel koodil on 
kahte tüüpi korrapära: 1) mitmesed koodonid, mis määravad üht ja sama aminohapet 
(tavaliselt erinevused vaid koodoni kolmandas positsioonis), ja 2) sarnaste keemiliste 
omadustega (hüdrofi ilsed, hüdrofoobsed, aluselised või happelised) aminohapete 
koodonid on üksteisega sarnased. 

3 -́5 -́korrektsiooniaktiivsus (ingl. 3 -́5́  Proofr eading activity). 5́ -3 -́suunaliselt DNA-
ahelasse lülitunud vale (mitt epaarduva) nukleotiidi äratundmine ja kõrvaldamine 
(vea parandamine).

korrelatsioon (ingl. Correlation). Muutuvate väärtuste statistiline sidestatus.
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korrelatsioonikoefi tsient, r (ingl. Correlation coeffi  cient). Eri omaduste mõõtmis tule-
muste seeriate vastastikune seotus, mida hinnatakse korrelatsiooni koefi tsiendiga. 

kortikaalgraanulid (ingl. Cortical granules). Primaarse ootsüüdi küpsemisel viljastumis-
võimeliseks haploidseks munarakuks tekib munarakus rakumembraani alla kortikaal-
graanulite kiht. Viljastumine põhjustab munarakus Ca2+-ioonide hulga suurenemise, 
mis viib kortikaalgraanulite eksotsütoosini. Graanulitest vabanenud ensüümid põh-
jus tavad munaraku membraani muutusi, millega tagatakse monospermia, sest ensüü-
mid takistavad spermi ja retseptori ühinemist munaraku pinnal ja aitavad moodus-
tada ümber munaraku viljastumiskesta, mis kaitseb samuti polüspermia eest.

kosmiid (ingl. Cosmid). Kloonimisvektorid, mis on faag λ kromosoomi ja plasmiidi hüb-
riidid: kosmiid sisaldab faagi cos-saiti ja plasmiidi replikatsiooni alguspunkti.

kotransduktsioon (ingl. Cotransduction). Geenide koostransduktsioon.
kotransformatsioon (ingl. Cotransformation). Geenide koosülekanne transformatsioonil.
kotranskriptsioon (ingl. Cotranscription). Geenide üheaegne transkriptsioon.
kott eos (ingl. Ascospore). Vt. askospoor.
koumermütsiin (ingl. Coumermycin). Antibiootikum, mis toimib DNA güraasi β-ala-

üksusesse. 
kovalentne side (ingl. Covalent bound). Keemiline side, kus elektronipaar on jagatud 

võrd selt kahe kõrvutiasetseva aatomi vahel.
Kozaki reegel (ingl. Kozak ś rule). Eukarüootide translatsiooni initsiatsioonikompleks 

skaneerib mRNA 5́ -otsast konsensusjärjestust esimese AUG-koodoni leidmiseks, 
millelt algab translatsioon. 

kraapimistõbi (ingl. Scrapie disease). Lammaste prioonhaigus, skreipi. 
kreatsionistid (ingl. Creationists). Loomisteooria pooldajad, kes lähtuvad evolutsiooni 

selgitamisel dogmast, et midagi pole tekkinud juhuslikult, vaid et kõige loojaks on 
Jumal.

kriitiline väärtus (ingl. Critical value). Statistiline läviväärtus määrab, kas püstitatud 
hüpo tees on tõene või mitt e. Kui katses saadakse kõrgem statistiline väärtus kui kriiti-
line läviväärtus, siis ei ole püstitatud hüpotees tõepärane. Bioloogilistes süsteemides 
on tavaliselt kasutusel 5%-lise usaldustasemega läviväärtus, s.t. et 95% tõenäosusega 
vastab uuritud valim püstitatud hüpoteesile.

kristad (ingl. Cristae). Mitokondrite sisemembraani sopistused (harjad).
kromatiid (ingl. Chromatid). Mitoosis ja meioosis kromosoomide DNA replikatsiooni 

tagajärjel moodustunud kaks geneetiliselt identset tütarkromatiidi.
kromatiidide lahknemine (ingl. Chromatid disjunction). Imetajate tütarkromatiidide e. 

õde kromatiidide lahknemine mitoosis ja meioosi II anafaasis. 
kromatiin (ingl. Cromatin). Eukarüootse organismi kromosoomide DNA ja valkude 

kompleks, mis värvub kromosoomide diferentsiaalvärvimisel eri moodi sõltuvalt 
kromo soomide kokkupakituse astmest ja DNA-järjestusstruktuurist.

kromatiinikiud (ingl. Chromatin fi bers). Eukarüootses kromosoomis DNA-st ja DNA-ga 
assotsieerunud valkudest koosnev struktuur, mis on assambleerunud 30-nm dia-
meetriga ahelateks. 

kromatiini modifitseerimine (ingl. Chromatin modification). Nukleosoomse struk-
tuuri muutused rakutsükli interfaasis, mis on vajalikud, et toimuks geeni(de) tran-
skriptsioon. 
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kromatiini transkriptsiooni soodustav kompleks, FACT (ingl. Faciliates chroma-
tin transcription). Eukarüootne RNA polümeraas II on võimeline valgulise FACT-
kompleksi esinemisel mööduma nukleosoomidest. FACT-kompleks kõrvaldab 
nukleosoomist H2A/H2B dimeerid (nukleosoomid jäävad heksameerseteks). Pärast 
polümeraas II möödumist kompleksist restaureeritakse algsed nukleosoomid FACT-
kompleksi ja kompleksiga ühinenud muude valkude toimel. 

kromatiini ümberkujundamine (ingl. Chromatin remodeling). DNA ja temaga seotud 
valkude (eriti histoonide) kompleksi struktuuri muutmine, mis saavutatakse tavaliselt 
histoonide keemilise modifi katsiooniga transkriptsiooni ett evalmistavas faasis. 

kromatofoor (ingl. Chromatophore). Tsütoplasmaatilise valgu koosseisus olev valgust 
adsor beeriv molekul. Vt. fütokroom. 

kromatograafi a (ingl. Chromatography). Meetod molekulide segust sarnaste keemiliste ja 
füüsikaliste omadustega ühendite eraldamiseks ja identifi tseerimiseks. 

kromomeerid (ingl. Chromomeres). Kromosoomides olevad kromomeerid on hetero-
kromatiinsed paksendid, mis on jälgitavad mitoosi ja meioosi profaasi kromo-
soomidel kui kromatiidi tihedamini kokkupakitud DNA-alad. Sarnased struktuurid 
(bändid) on ka mõnede somaatiliste rakkude polüteenkromosoomides. Osa kromo-
meere on lahtispiraliseeerunud ja transkriptsiooniliselt aktiivsed (nt. lambihari-
kromosoomides).

kromoneem (ingl. Chromonema, pl. Chromonemata). Kromatiidniidi (30 nm) kokku-
voltimisel (kokkupakkimisel) tekkiv kõrgemat järku struktuur, mille läbimõõt on 
100–130 nm. 

kromoplast (ingl. Chromoplast). Fotosünteesivate taimede tsütoplasmas olevad pigmente 
(karotenoidid, ksantofüll jt.) sisaldavad plastiidid. 

kromosoomaberratsioon (ingl. Chromosome aberration). Kromosoomide ebanormaalne 
struktuur või nende arvu muutus rakus. Näiteks kromosoomsed puudujäägid (delet-
sioo nid), duplikatsioonid, inversioonid, translokatsioonid, aneuploidsus, polüploidsus 
jt. 

kromosoomanomaalia (ingl. Chromosome abnormality). Vt. kromosoomaberratsioon.
kromosoomid (ingl. Chromosomes). Eukarüootsetes rakkudes mitoosi või meioosi ajal 

nähtavad valkudega kondenseerunud DNA-molekulid (nukleoproteiinsed kepjad 
kehakesed). Kromosoomide arv rakkudes on liigispetsiifiline. Igas kromosoomis 
paik nevad geenid lineaarses järjestuses. Ka bakterite ja viiruste genoome nimetatakse 
sageli kromosoomideks.

kromosoomide kondensatsiooniaste (ingl. Condenced chromosomes). Kromosoomide 
kokkupakituse tase.

kromosoomide lahknematus (ingl. Chromosome nondisjunction). Meioosi I anafaasis iga 
homoloogipaar alati ei lahkne. Ka õdekromosoomide mõnikord esinev lahknematus 
mitoosis.

kromosoomide lahknemine (ingl. Chromosome disjunction). Meioosi I anafaasis toimuv 
homoloogsete kromosoomide lahknemine. Ka õdekromatiidide lahknemine meioosi 
II anafaasis ja mitoosi anafaasis.

kromosoomide põhiarv (ingl. Chromosome basic number). Liigiomaste kromosoomide 
ühekordne arv (x), milles on üks genoom. Loomadel on kromosoomide põhiarv 
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üldiselt haploidse e. gameetse (n) arvuga (x=n). Polüploididel, peamiselt taimedel, 
võib haploidne kromosoomiarv ületada kaks või rohkem korda põhiarvu (x≠n). 

kromosoomide värvimine (ingl. Chromosome painting). Kromosoomide tsütoloogiline 
värvimine. Mingit kindlat kromosoomi piirkonda uuritakse in situ hübriidimisel, 
kasutades erinevaid fl uorokroomidega märgistatud sünteetilisi DNA-proove. 

kromosoomide vöödistik (ingl. Chromosome banding). Kromosoomide värvimine viisil, 
kus tumedad ja heledad alad (vöödid) ilmnevad piki kromosoomi telge. Kromo-
soomide lateraalse mustri võrdlus aitab identifi tseerida kromosoomipaarid ja neis 
esinevad kõrvalekalded. Inimese igal kromosoomil on oma individuaalne, eristatav 
vöödistiku muster. 

kromosoomikaart (ingl. Chromosome map). Geenide ja muude geneetiliste elementide 
lineaarne paigutus kromosoomis. Eristatakse geneetilist ja füüsilist kaarti.

kromosoomil hüppamine (ingl. Chromosome jumping). Metoodika, mille puhul 
kasutatakse suuri DNA-fragmente katkendlikuks füüsiliseks kaardistamiseks piki 
kromosoomi ühest markerist (saidist) teise. Vt. positsiooniline kloonimine.

kromosoomil jalutamine (ingl. Chromosome walking). Metoodika, mille puhul kasuta-
takse katt uvaid DNA-kloone järkjärguliseks kaardistamiseks mööda kromosoomi 
ühest kromosoomi markerist (saidist) teise. Vt. positsiooniline kloonimine.

kromosoomi toes (ingl. Chromosome scaff old). Kondenseerunud kromosoomi keskne 
valguline põhistruktuur, mis koosneb mitt ehistoonsetest kromosoomivalkudest ja 
mille ümber asetseb 30-nm kromosoominiit. 

kromosoomi õlg (ingl. Chromosome arm). Tsentromeerist kummalgi pool asuv kromo-
soomiosa (p-õlg ja q-õlg).

kromosoommutatsioon (ingl. Chromosome mutation). Mutatsioonid, mis põhjustavad 
kromosoomi mikroskoopiliselt nähtava struktuuri muutusi.

kromosoomne polümorfi sm (ingl. Chromosome polymorphism). Metafaasi kromo soo-
mide vaadeldavate tunnuste mitmekesisus populatsiooni normaalsete (tervete) indi-
viidide karüotüüpides. 

kromosoomne puudujääk (ingl. Chromosome defi ciency). See mõiste väljendab kromo-
soomide otsmisi (telomeeride), harvem sisemisi puudujääke. Vt. deletsioon.

kromotsenter (ingl. Chromocenter). Kõrgdiferentseeritud kudedes (nt. Diptera liikide 
sülje näärmed) polüteensete kromosoomide heterokromatiinsete piirkondade ühine-
misel moodustuvad struktuurid.

krooniline infektsioon (ingl. Chronic infection). Viiruste, harva ka bakterite põhjustatud 
püsiv ja pikaajaline infektsioon.

krooniline lahjumistõbi, CWD (ingl. Chronic wasting disease, CWD). Põhja-Amee-
rika hirvedel ja põtradel esinev prioonhaigus, mis põhjustab muutusi ajus. CWD 
klassifi tseeritakse kui ülekantav spongioformne entsefalopaatia (ingl. Trans missible 
spongiform encephalopathy) ning ta on lähedane lammaste skreibile ja hullulehma-
tõvele. Inimene ja veised on haiguse loodusliku leviku suhtes resistentsed.

krooniline müelogeenne leukeemia, CML (ingl. Chronic myelogenous leukemia, CML). 
Inimese kromosoomaberratsioonist põhjustatud leukeemia vorm, mille kutsub esile 
retsiprookne translokatsioon inimese 9. ja 22. kromosoomi vahel – t(9;22)(q34;q11). 
Vt. Philadelphia kromosoom.
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krossingover e. ristsiire (ingl. Crossing over). Protsess, mille käigus kromosoomid 
vahetavad geneetilist materjali DNA-molekulide katkemiste ja taasühinemiste kaudu 
meioosis. Vt. rekombinatsioon; ristsiire. 

krossingoveri kaksikahelaliste katkemiste mudel (ingl. Double-strand break model). 
DNA kaksikahelaliste katkete tõttu on homoloogsed kromosoomid rekombinat-
siooni kohas teineteisega kahest kohast ühendatud tänu üksikahelalistele sildadele. 
Kaasneb DNA süntees de novo.

krossingoveri ühik (ingl. Crossover unit). Geenide kauguste mõõtmise ühik geneeti-
lisel kaardil meiootilise krossingoveri sündmuste toimumise keskmiste väärtuste 
alusel. Kaardiühiku pikkust, mis vastab üheprotsendilise sagedusega krossingoveri 
toimumisele, nimetatakse sentimorganiks (cM). Viimane näitab, et vaid ühes kroma-
tiidis sajast meioosi läbinust on vastavas piirkonnas toimunud üks ristsiirdesündmus.

krossingoveri üksikahelaliste katkemiste mudel (ingl. Single-strand break model). 
Holli day mudel, mis põhineb DNA-ahelate roteeerumisel, üksikahelaliste katkete 
tekki misel, üksikahelate assimileerimisel ja tekkinud katkete taasühinemisel. Rist-
siirdega ei kaasne DNA sünteesi de novo.

ksantiin (ingl. Xanthine). Modifi tseeritud N-alus, mis moodustub guaniini desamiini-
misel.

ksenobiootikud (ingl. Xenobiotics). Inimese poolt keemiliselt loodud sünteetilised, 
mitt e looduslikud ained, mida organismides normaalselt ei ole. Tavaliselt kahjustava 
toimega.

kunstlik rakkude kompetentsus (ingl. Artifi cial competence). Rakkude kompetentsuse 
teke DNA vastuvõtuks transformatsioonil, mis omandatakse in vitro tingimustes 
rakkude laboratoorse töötluse tulemusel.

kunstlik seemendamine (ingl. Artifi cial insemination). Inimese poolt teostatav viljasta-
mine, kus osa protseduure tehakse väljaspool organismi.

kunstlikud kromosoomid (ingl. Artifi cial chromosomes). Suurte DNA-lõikude (200–
2000 kb) kloonimiseks konstrueeritud kromosoomidena käituvad DNA-molekulid 
(loodud bakteriplasmiidi või pärmseene kromosoomi baasil). 

kunstlik valik (ingl. Artificial selection). Praktika valida ristamiseks populatsioonist 
isendid, kellel on üks või mitu soovitud tunnust. 

kuru (ingl. Kuru). Inimesel kannibalismi kaudu edasikanduv prioonhaigus, on esinenud 
Paapua Uus-Guineas.

kustutav fl uorofoor (ingl. Quencher fl uorofore). Fluorofoor, mis surub koostoimes (nt. 
hübriidunud proovis) maha reporterfl uorofoori avaldumise. 

kuumad punktid (ingl. Hot spots). Geenides esinevad punktid, kus mutatsioone tekib 
oluliselt sagedamini kui mujal. 

kvaasiliigid (ingl. Quasispecies). Viiruste ebaliigid. Rõhuv enamus RNA-viiruse genoome 
on mutantsed: viirus eksisteerib järjestuselt ja funktsioonidelt erinevate genoomide 
kogumina. 

kvalitatiivsed tunnused (ingl. Qulitative traits). Ühe (mõne geeni) määratud diskreetsed 
alternatiivsed tunnused.

kvantitatiivne PCR e. reaalaja PCR, qPCR (ingl. Quantitative real-time polymerase 
chain reaction, qPCR). qPCR (ka kineetiline PCR) viiakse läbi analoogselt tavalise 
PCR-ga, kuid sünteesitud DNA hulk kvantifitseeritakse geeni koopiaarvuna või 
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normali seerides geeni koopiaarvu raku unikaalse geeni koopiate suhtarvule, 
samuti geeni aktiivsuse määramisel mR NA hulga kvantif itseerimiseks temal 
pöördtranskrip taasiga de novo sünteesitud cDNA alusel. Kvantifi tseerimiseks, kasu-
tades fl uorestseeruvaid värvaineid (fl uorofoore).

kvantitatiivne pärilikkus (ingl. Quantitative inheritance). Mõõdetavate tunnuste 
(pikkus, kaal, värvusintensiivsus jms.) pärandumine, mis sõltuvad paljude geenide 
kumu latiivsest (summeeruvast) toimest ja keskkonnatingimuste mõjust.

kvantitatiivsed tunnused (ingl. Quantitative traits). Vt. kvantitatiivne pärilikkus.
kvantitatiivse tunnuse lookused, QTL (ingl. Quantitative trait loci, QTL). Kaks või 

rohkem geeni lookust, mis mõjutavad mingit kindlat kvantitatiivset tunnust. 
kvoorum (ingl. Quorum). Bakterite piisav arvukus, mis on vajalik teatud geenide ja 

genee ti liste protsesside aktiveerumiseks. Vt. kvoorumitundlikkus.
kvoorumitundlikkus (ingl. Quorum sensing). Signaaliülekande mehhanism, mis võimal-

dab bakteritel enda poolt sünteesitavate ja eritatavate keemiliste signaalidega eristada 
olukorda, kus nende piisav arvukus e. kvoorum on limiteerivaks tingimuseks teatud 
gee nide ja geneetiliste protsesside aktivatsioonil. Bakteritel üksteise informeerimine 
enda olemasolust.

kvoromoonid (ingl. Quoromones). Vt. autoinduktorid.
kõrgkonserveerunud piirkond (ingl. Highly conserved region). Genoomipiirkond, mis on 

evolutsioonis vähe muutunud ning mis sisaldab organismi eluks hädavajalikke geene.
kõrgkordus-DNA (ingl. Highly repetitive DNA). Väga suure nukleotiidijärjestuste 

korduste arvuga DNA (nt. satelliit-DNA, tandeemne DNA), mis moodustab 10–15% 
imetajate DNA-st.

kõrgsageduslik transduktsioonilüsaat (ingl. High-fr equency transduction lysate). Faagi 
lüsaat, kus pool  partiklitest on defektsed ja kannavad transdutseeritavat geeni. Vt. 
trans duktsioon.

kõrvalahel, R (ingl. Side group). Radikaal. Aminohappe N- ja C-terminaalsete otste 
vahele jääv keemiline rühm, mille varieeruvus annab valkudele ulatusliku struktuurse 
ja funktsionaalse mitmekesisuse.

kõrvutine lahknemine (ingl. Adjacent disjunction). Translokatsiooniliste kromosoomide 
lahknemine, kus moodustuvad vaid aneuploidsed gameedid.

käitumuslik isolatsioon (ingl. Behavioural isolation). Käitumuslike eripärade tõtt u on 
isendite ristumine populatsioonis piiratud.

kärbitud polüpeptiid (ingl. truncated polypeptide). Vt. kääbikpolüpeptiid.
kärbitud transposaas (ingl. Truncated transposase). Osalise pikkusega transposaas trans-

leeritakse transposaasigeeni sees paiknevalt strardikoodonilt. Ta dimeriseerub nor-
maalse transposaasiga ja muudab selle katalüütiliselt inaktiivseks, võimaldades nii-
viisi oluliselt pärssida transpositsiooniprotsessi.

kääbikpolüpeptiid e. kärbitud polüpeptiid (ingl. Truncated polypeptide). Eukarüootide 
geenide alternatiivsel splaissingul tekkida võiv lühike mitt efunktsionaalne polüpep-
tiid.

kääbuskasv (ingl. Dwarfi sm). Väikesed inimesed, ka kääbused (isendid pikkusega alla 
147 cm). Kääbuskasvu tekke põhjusi on üle 200.
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kääbuskoloonia (ingl. Petite colony). Hingamisdefektne mutant pärmseentel, mille 
tõtt u glükoosi sisaldaval agarplaadil moodustuvad vaid väikesed kolooniad. Nad on 
defektsed glükoosi metabolismi suhtes. 

kääbusmutant (ingl. Petite mutant). Pärmseente hingamismutandid. Vt. kääbus-
koloonia.

käärsoole-pärasoole polüüpne vähk (ingl. Colorectal cancer; Bowel cancer). Seedetrakti 
adenoomsed polüübid muutuvad pahaloomuliseks kasvajaks. 

kääv (ingl. Spindle; Mitotic spindle). Mikrotuubulitest koosnev süsteem, tänu mille 
funktsioneerimisele liiguvad kromosoomid jagunevas eukarüootses rakus meta-
faasi plaadile e. raku ekvatoriaaltasapinnale ning pärast, anafaasis lahknevad tütar-
kromosoomid raku eri poolustele. 

külgharud (evolutsioonipuu) (ingl. Terminal branches). Evolutsioonipuu (põlvnemis-
puu) iga harunemispunkt näitab ühiseellase olemasolu, kellest on saanud alguse uus 
evolutsiooniharu. 

küpsemine (ingl. Maturation). Gameetide ja spooride moodustumine ning nende meioo-
ti line jagunemine.

küünte-kederluu sündroom (ingl. Nail-patella syndrome). Autosoomdominantsest 
mutat sioonist põhjustatud ebanormaalsete küünte ja põlveketrade areng inimesel 
(nime tatud sündroom on aheldunud AB0-veregruppe määrava geeniga 9. kromo-
soomis). 

lac-operon (ingl. Lac operon). E. coli laktoosioperon sisaldab promootorit (P), operaa torit 
(O) ja kolme struktuurigeeni. Struktuurigeenid kodeerivad ensüümide ß-galakto-
sidaasi (lacZ), β-galaktosiidi permeaasi (lacY) ja ß-galaktosiidi transatsetülaasi (lacA) 
sünteesi.

lacI-repressor (ingl. lacI repressor). Aktiivne lacI-repressor on tetrameerne valk (koosneb 
neljast identsest subühikust), millest üks dimeer seondub järjestusspetsiifi liselt lac-
operoni põhioperaatori O1 järjestustega ja teine minoorse operaatori O2 või O3 DNA-
järjestustega. Toimub lac-operoni repressioon.

lahterdunud geneetiline kood (ingl. Ordered genetic code). Sarnaste keemiliste omadus-
tega aminohapete koodonid on üksteisega sarnased, erinedes üksteisest vaid üksik-
nukleotiidi poolest.

lahtivoltumine (valgu) (ingl. Unfolding (protein)). Keemiliste ühendite mõjul toimuv 
valgukonformatsiooni lagunemine kuni primaarstruktuurini.

lahustuv RNA, sRNA (ingl. Soluble RNA, sRNA). tRNA ajalooline nimetus.
laik (ingl. Plaque). Mikroobikultuuri kasvuplaadi hägusel kasvutsoonil (gasoonil) ilmnev 

läbipaistev laik, kus bakterid on viiruste poolt hävitatud.
laikhübridatsioonitehnoloogia (ingl. Dot blot hybridization array). Märgistatud DNA- 

või RNA-proovi hübriidimine membraanil spetsiifilise mustrina (laikudena), mis 
näitab ülekantud ja fi kseeritud eri DNA-järjestuste olemasolu. Saadud multipleks-
muster iseloomustab hübriidimise tulemusi.

laionisatsioon (ingl. Lionization). Nimetus tuleneb Mary Lyoni nimest, kes kirjeldas 
esime sena, et emasimetajate rakkudes toimub ühe X-kromosoomi juhuslik inakti-
vatsioon. 

β-laktamaas (ingl. β-Lactamase). Ensüüm, mis määrab mikroobide ampitsilliiniresis-
tentsuse.
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laktoositalumatus (ingl. Lactose intolerance). Võimetus lagundada laktoosi, mistõttu 
orga nis mis on seedehäired rõõsa piima tarvitamisel.

lamarkism (ingl. Lamarkism). Lamarcki evolutsiooniteooria, mis peab esmatähtsaks elu-
ajal omandatud tunnuste pärandumist. 

lambda-ahel (ingl. Lambda chain). Üks kahest antikehade kergete ahelate klas sist. 
Lambdaahelaid kodeerivad DNA-järjestused esinevad kahe erisuguse geeni seg-
mendina. Neist esimene, LλV λ, kodeerib liiderpeptiidi ja varieeruvat piirkonda ning 
teine, JλCλ, liidusjärjestust ja konstantset piirkonda. Vt. kapa-ahel.

lambiharikromosoomid (ingl. Lampbrush chromosomes). Suured kromosoomid ootsüü-
tide meiootilise jagunemise I profaasi (diploteeni alafaasi) rakkudes, eelkõige 
amfi i bidel. Nendel kromosoomidel on nähtavad väljaulatuvad petroolilambiklaasi 
puhasta miseks mõeldud lambiharjakujulised lingud, mis markeerivad DNA aktiiv-
seid transkriptsioonisaite.

lamell (ingl. Lamella). Kaksikmembraanne struktuur, plaat või vesiikul, mis moodustub 
üks teisega paralleelselt asetsevatest membraanidest.

lamiinid e. tuumalamiinid (ingl. Lamines, nuclear lamines). Tuuma sisemembraaniga 
seo tud valgud, millega seostuvad ka interfaasi kromosoomid. Lamiinid on olulised 
tuuma membraani struktuuri hoidmisel ja pärast raku jagunemist tuumamebraani 
taas moodustumisel. 

langetõbi (ingl. Epilepsy). Vt. epilepsia.
LDL-retseptor (ingl. Low density lipoprotein receptor, LDLR). See retseptor vahendab 

LDL-valgu endotsütoosi rakku, vähendades veres kolesterooli hulka.
Leberi päritav optiline neuropaatia, LHON (ingl. Lebeŕ s hereditary optic neuropathy, 

LHON). Silma ganglionirakkude degeneratsioonist põhjustatud nägemise kaota-
mine. Haigus on põhjustatud mitokondriaalse DNA mutatsioonist, pärandudes edasi 
mööda emaliini.

β-lehed (ingl. β-Sheets). Valgu sekundaarstruktuuri tüüp, mis moodustub, kui helitsee-
rumata polüpeptiid keerdub voltjalt tagasi (vahel korduvalt) ning kus paralleelsed 
polüpeptiidi piirkonnad hoitakse vesiniksidemete toimel koos kõrvutijäävate peptiid-
sidemete kaudu.

leptoteen e. leptoneem (ingl. Leptonema, leptotene). Meioosi I profaasi esimene alafaas 
vahe tult enne kromosoomide sünapsit, kus kromosoomid on kondenseerunud ja 
üksikult nähtavad selgete niidikujuliste struktuuridena (ehkki tegelikkuses koos neb 
iga niit kahest DNA-molekulist, sest DNA replikatsioon on juba toimunud). Lepto-
teenile järgnevad sügoteen, pahhüteen, diploteen ja diakinees.

Leshi-Nyhani sündroom (ingl. Lesh-Nyhan syndrome). Nimetatakse ka juveniilse 
podagra sündroomiks. Haigus on seotud puriinide ainevahetusahela geenidefektiga, 
mis viib vaimsele alaarengule ja endavigastamisele. Haigust põhjustab X-kromosoomi 
HPRT-geeni (hüpoksantiini-guaniini fosforibosüülitransferaas) mutatsioon. On 
X-liiteline retsessiivne haigus sagedusega 1 : 380 000.

letaalne doos (ingl. Lethal dose). Surma põhjustav kiirgusdoos. Teaduskatsetes kasuta-
takse kõrgete kiirgusdooside mõju uurimiseks 50%-list ellujäämistaset e. LD50. 

letaalsed mutatsioonid (ingl. Lethal mutations). Mutatsioonid, mis muudavad neid kand-
vad rakud või organismi elujõuetuks.
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leukotsüüdid (ingl. Leucocytes). Valgelibled. Leukotsüüdid on suur grupp immuun-
süsteemi rak ke, kuhu kuuluvad granulotsüüdid e. polümorfonuk leaarsed 
leukotsüüdid (neutrofiilid, basofiilid ja eosinofiillid) ning agranulotsüüdid e. 
mono nuk leaarsed leukotsüüdid (T- ja B-lümfotsüüdid, monotsüüdid ja viimastest 
diferentseerunud makrofaagid ning dendriitrakud).

leutsiini-tõmblukumotiiv (ingl. Leucine cipers). Korduskogumid 7-aminohappelistest 
lõikudest, kus leutsiin on igas 7. positsioonis ning mis seostuvad leutsiinide kohalt 
teise samasuguse polüpeptiidi samasuguse motiiviga. Moodustub tõmblukusarnane 
struktuur.

LFT-lüsaat (ingl. LFT lysate). Vt. madalsageduslik transduktsiooni lüsaat.
ligaas (ingl. Ligase). Ensüüm, mis seob kaks DNA-fragmenti, katalüüsides keemilise 

sideme tekke.
ligand (ingl. Ligand). Molekul, mis võib seonduda rakumembraanil või rakus oleva teise 

mole kuliga.
ligeerimine (ingl. Ligation). Kahe või rohkema DNA-molekuli kovalentsete sidemetega 

ühen damine.
liiderjärjestus (ingl. Leader sequence). mRNA-molekuli segment 5́ -terminusest kuni 

trans latsiooni initsiatsioonikoodonini; osa valkude aminoterminaalse otsa amino-
happejääkide järjestus.

liiderpeptidaas (ingl. Leader peptidase). Ensüüm, mis lõikab valgust välja liiderjärjestuse. 
Vt. signaalpeptidaas. 

liiderpeptiid (ingl. Leader peptide). Vastsünteesitud polüpeptiidi algusosa, mis hiljem 
elimi neeritakse. 

liik (ingl. Species). Bioloogilise klassifi katsiooni ja taksonoomia ühik. Liigiks nimetatakse 
üks teisega edukalt ristuvate isendite looduslikku populatsiooni või populatsioonide 
süsteemi, mis on teistest liikidest eraldatud territoriaalselt, käitumislikult ning ristu-
mis barjääriga. 

„Liikide tekkimine“, autor Ch. Darwin (ingl. „Th e Origin of Species by Means of Natural 
Selec tion, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life”. Charles Darwin, 
1809–1882). Inglise loodusteadlane, loodusliku valiku ja liigitekke ning bioloogilise 
evolut siooniteooria rajaja. Raamatu esmatrükk ilmus 24. novembril 1859, eestikeelne 
esma trükk 20. septembril 2012. 

liin (ingl. Strain). Ühetaoliste püsivate eritunnustega indiviidide grupp. Vt. puhasliin.
liitev järjestus (ingl. Joining sequence). Antikehade geenifragmendid (V, D, J) f lan-

keeruvad rekombinatsiooni signaaljärjestustega. Need järjestused tuntakse ära VDJ-
rekom binaaside poolt. 

liitkromosoom e. isokromosoom (ingl. Compound chromosome; Isochromosome). Kro-
mo soomipaari kahe kromosoomi ühinemisel moodustuv kromosoom. Näiteks 
ühend- e. kaksik-X-kromosoomid. 

liitvalgud (ingl. Fusion proteins). Ühendvalk moodustub, kui kokku on viidud kahte valku 
kodeerivad DNA-järjestused ning selliselt transkriptilt sünteesitakse produkt. 

lindude leukoosiviirus e. lindude sarkoomi-leukoosiviirus (ingl. Avian leucosis virus, 
ALV; avian sarcoma leucosis virus, ASLV). Endogeenne retroviirus – kanade põhiline 
viirushaiguse tekitaja, võib eksperimentaalselt nakatada ka teisi linde ja imetajaid.
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LINE (pikad insertsioonilised hajuskorduselemendid) (ingl. Long interspersed ele-
ments, LINEs). Perekond pikki (keskmine pikkus 6500 bp) mõõdukalt korduvaid 
transposoonseid elemente eukarüootidel.

linker (adapter) (ingl. Linker). DNA-piirkond, mis ühendab üksteisega muid struk-
tuurseid DNA-alasid. Histoon H1 seob tänu linkeralale üksteisega DNA nukleo-
soomsed struktuurid.

linnugripp (ingl. Bird fl u). Lindude gripiviiruse poolt põhjustatav haigus. Alatüüp H5N1 
on pandeemse levikuga ning ülikõrge letaalsusega. 

lipiid (ingl. Lipid). Vees lahustumatu orgaaniline ühend. Liitlipiidid (rasvad, fosfo-
lipiidid) koosnevad rasvhapete estritest glütserooliga. Lihtlipiidid on madal-
molekulaarsed heterotsüklilised ühendid (steroidid, terpeenid). 

liposoom (ingl. Liposome). Kunstlikud, lipiidse kaksikkihiga kaetud vesiikulid (põie-
kesed), mida kasutatakse ravimite, valkude või nukleiinhapete rakku viimiseks. 

lisaoperaator (ingl. Minor operator). Lisaoperaatori piirkonnad operoni või üksikgeeni 
aktiivsuse kontrollil. 

LOD-skoor (ingl. LOD-score). Lookustevahelise ahelduse statistiline tõenäosus, väljen-
datuna kümnendlogaritmiliselt. Kui see arv on suurem kui +3, siis on aheldus ülimalt 
tõepärane, kui aga väiksem kui +1, siis on aheldus ebatõenäoline. Arvutatakse genea-
loogiliste andmete põhjal.

lokaliseeritud mutagenees (ingl. Localized mutagenesis). Kloonitud geeni (transgeen) 
kindlasse punkti (saiti) sisseviidav mutatsioon.

loode (ingl. Fetus, foetus). Poegivate loomade prenataalne arengujärk pärast embrüo-
naalset perioodi ja enne sündi. Inimesel on selleks perioodiks raseduse viimased 7 
kuud enne sündi.

looduslikud tapja-T-rakud (ingl. Natural killer T cells; NK cells). Imetajate kaasa-
sündinud immuunsüsteemi osa. Need rakud ei ründa otseselt patogeeni, nad hävi-
tavad aga viirusinfitseeritud rakke ning kasvajarakke, sest muundunud rakud 
tuntakse ära NK-rakkude poolt just seetõtt u, et neil on kindlad pinnamarkerid. Vt. 
koe sobivusantigeen. 

looduslik valik (ingl. Natural selection). Indiviidide ebavõrdne ellujäämine ja järg-
laste andmine looduskeskkonnas, mis eelistab isendeid, kes on olemasolevate 
keskkonnatingimustega paremini kohastunud. Loodusliku valiku toimel elimi-
neeritakse vähemkohased isendid.

lookus (ingl. Locus). Kindel koht kromosoomis, kus asub geen (üks tema alleelidest).
lookusheterogeensus (ingl. Locus heterogeneity). Geneetiline heterogeensus, kus 

sama fenotüüpi määratakse erinevate alleelide või mittealleelsete lookuste mutat-
sioonidega. Vastupidine nähtus pleiotroopsusele, kus üksik geen võib põhjustada 
paljude erinevate fenotüüpide avaldumist. Vt. alleelne heterogeensus. 

lookuse kontrollipiirkond (ingl. Locus control region, LCR). Geenist ülesvoolu paikne-
vad alad, mis kontrollivad geeni või geeniklastri transkriptsiooni. 

LTR (ingl. Long terminal repeat, LTR). DNA kordusjärjestus, mis esineb retroviiruse 
DNA mõlemas otsas.

LTR-retrotransposoonid (ingl. LTR retroposons). Retroviiruselaadsed transposoonid, 
kus on LTR-id.
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lubatud keskkonnatingimused (ingl. Permissive conditions). Keskkonnatingimused, 
mille juures teatud mutatsioonid ei avaldu. Vt. temperatuuritundlik mutant.

lugemisraam (ingl. Reading frame). Nuk leotiidtriplettide seeria, kust tripletid 
posit sio neeritakse üksteise järel mR NA translatsioonil ribosoomi A-saiti. Ka 
nukleotiidipaaride triplett ide järjestus DNA-s, millele vastavad koodonid mRNA-s 
(alates initsiaatorkoodonist kuni terminaatorkoodonini). 

lutsiferaas (ingl. Luciferase). Lutsiferaas on ensüüm, mis katalüüsib ATP osalusel orgaa-
nilise ühendi, lutsiferiini, reageerimisel hapnikuga valguse emissiooni. 

lutsiferiin (ingl. Luciferin). Vt. lutsiferaas.
luuüdi (ingl. Bone marrow). Toruluude õõnsustes olev pehme punane kude (punane 

üdi), kus toimub vereloome tüvirakkude paljunemine ja varane diferentseerumine 
(erütroblastid, lümfoblastid, leukoplastid jt.). Täiskasvanutel asendub see toruluudes 
rasvkoega (kollane üdi) ja vereloomevõime kaoga.

lõhestav valik (ingl. Disruptive selection). Selektsioon, kus sõltuvalt tingimustest eelista-
takse järglaste andmisel tunnuse varieerumisrea äärmuslike tunnustega isendeid.

lõigustumine (ingl. Cleavage division). Sügoodi varases arengus rakkude jagunemisel 
embrüo ruumala oluliselt ei muutu ja tekkinud tütarrakud (blastomeerid) on üksnes 
väiksemad. 

lõika-ja-kleebi-transpositsioon (ingl. Cut-and-paste transposition). Üks transpositsiooni 
mehhanismidest. Vt. lõika-ja-kleebi-transposoon.

lõika-ja-kleebi-transposoon (ingl. Cut-and-paste transposon). Transposoonne ele ment, 
mis eraldub genoomi kindlast kohast ja inserteerub genoomi teise kohta trans posooni 
enda poolt kodeeritud ensüümi transposaasi vahendusel.

lõpp-produkt (ingl. End product). Ainevahetusahela viimane produkt.
lõpp-produkti seondumise sait (ingl. End product binding site). Lõpp-produktse inhibee-

rimise suhtes tundlikud ensüümid sisaldavad peale ensüümi substraadi seostumise 
saidi ka lõpp produktiga seostumise saiti või saite.

lõpp-produktne inhibeerimine (ingl. End product inhibition). Negatiivne tagasiside, 
millega reguleeritakse lõpp-produkti teket. Vt. negatiivne autonoomne regu-
latsioon.

lõõgastusasend (ingl. Wobble hypothesis). Antikoodoni kolmanda N-aluse ebaspetsiifi line 
paardumine rohkem kui ühe mRNA koodoni N-alusega. 

lämmastikalus, N-alus (ingl. Nitrogenous base, N-base). Nukleiinhappes sisalduv läm-
mas tik alus. Vt. adeniin; guaniin; tümiin; tsütosiin; uratsiil.

lämmastikaluse ekstsisioonreparatsioon (ingl. Base excision reparation). Ekstsisioon-
repa rat siooni tüüp, kus N-alus lõigatakse DNA-ahelast välja ja asendatakse lokaalsel 
DNA-sünteesil õigega.

lämmastikaluse väljalõige, BER (ingl. Base excision repair, BER). Vt. lämmastikaluse 
ekst si sioon reparatsioon.

lämmastikushape (ingl. Nitrous acid). HNO2, nõrk hape, potentsiaalne keemiline 
mutageen.

lävitunnus (ingl. Threshold trait). Tunnus, mis ilmneb mittepideva reana, kuid mille 
avaldumise aluseks on pidev geneetiline varieeruvus ja keskkonnamuutlikkus. 
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lühiealised mRNA-d (ingl. Short-lived mRNAs). Sellelt mRNA-lt ei toimu paljukorduvat 
(pika ajavahemiku jooksul) polüpeptiidi sünteesi. Lühiealised mRNA-d esinevad 
vaid organismi kindlatel arenguetappidel.

lühike interferentsi-RNA (siRNA) (ingl. Short or small interfering RNA (siRNA, silencing 
RNA)). Tavaliselt 20–25 nukleotiidi pikkune kaksikahelaline RNA-molekul, mis 
põhjustab RNA interferentsi. Vt. RNA interferents.

lühikesed hajuskordused e. lühikesed insertsioonilised hajuskorduselemendid (ingl. 
Short interspersed elements, SINEs). Vt. SINE.

lümfokiinid (ingl. Lymphokines). Grupp tsütokiine (nt. IL-2, GM-CSF jt.), mida 
toodavad lümfotsüüdid.

lümfotsüüt (ingl. Lümphocyte). Immuunsüsteemi rak k, mis kuulub imetajatel 
valgeliblede hulka ning millel on tähtis roll selgroogsete immuunvastuse kujunemisel. 
Lümfotsüüte on kaks tüüpi: B- ja T-rakud.

lüsogeenne bakter (ingl. Lysogenic bacteria). Mõõdukaid bakteriofaage latentses olekus 
(profaagina) kandev bakter.

lüsogeenne tsük kel (ingl. Lysogenic cycle). Rak ku sisenenud faagi kromosoom 
integreerub profaagina peremeesraku kromosoomi ning replitseerub bakteri jagu-
nemisel nagu kromosoomi segment. 

lüsosoom (ingl. Lysosome). Väikesed (0,1–1,2 μm) ühe membraaniga ümbritsetud 
raku organellid, mis sisaldavad makromolekule degradeerivaid ensüüme, happelisi 
hüdrolaase. Lüsosoomide pH on 4,5.

lüsotsüüm (ingl. Lysozyme). Glükosiide hüdrolüüsiv ensüüm. Lüüsib näiteks bakteri 
kesta. Sisaldub ka süljes.

lüüs (ingl. Lysis). Viirusinfektsioonil toimuv rakumembraani purunemine ja rakkude 
lõhkemine. Rakkude lüüs võib toimuda ka muudel põhjustel (nt. osmootne rõhk).

lüütiline faag (ingl. Lytric phage). Vt. virulentne faag. 
lüütiline tsükkel (ingl. Lytic cycle). Analoogselt virulentsete faagidega aktiveeruvad 

faagi hilised geenid, millele järgneb faagi paljunemine, raku lüüsimine, faagiosakeste 
vabanemine ning uue bakteri nakatamine.

Lynchi sündroom (ingl. Lynch syndrome). Vt. pärilik mittepolüüpne käärsoole-
pärasoolevähk.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (ingl. World Health Organisation, WHO). ÜRO all-
organisatsioon.

madalsageduslik transduktsiooni lüsaat (ingl. Low-fr equency transduction lysate). Faagi 
lüsaat, kus vaid 1 partikkel 105–106 partiklist on defektne ja kannab transdutseeritavat 
geeni.

makrofaagid (ingl. Macrophages). Valged vererakud, mis tekivad monotsüütide diferent-
seerumisel. Kõige efektiivsemad ja suuremad fagotsüüdid. Kõrvaldavad näiteks para-
nevast koest surnud rakkude jäänused, mikroobid, kasvajarakud jt. Samuti on neil 
oluline roll teiste immuunsüsteemi rakkude stimulatsioonil patogeenide vastu.

makromolekul (ingl. Macromolecule). Suur orgaaniline molekul (nt. valgud, nukleiin-
happed). 

Marfani sündroom (ingl. Marfan syndrome). Sidekoe geneetiline defekt. Vt. arahnodak-
tüülia. 
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mariner-elemendid (ingl. Mariner elements). Äädikakärbsel laialt levinud transposoonide 
tüüp.

massvalik (ingl. Mass selection). Ristamiseks ja järglaste andmiseks aretuses valitakse 
popu latsioonist grupp isendeid nende individuaalsete omaduste alusel, mitte aga 
nende vanemate ja järglaste fenotüüpide põhjal.

matriits (ingl. Template). Näidis või šabloon. DNA säilitab kodeeritud informatsiooni 
ning toimib kui mudel või matriits, millelt kopeeritakse komplementaarne DNA-ahel 
või transkribeeritakse see RNA-ks. 

matriitsahel (ingl. Template strand). Transkriptsioonil DNA-ahel, mida kopeeritakse 
komplementaarse RNA-ahela moodustamiseks. 

matriits-RNA (ingl. Messenger RNA). Vt. informatsiooni-RNA. 
mediaan (ingl. Median). Mõõtekogumis keskne suurus, millest üles- ja allapoole jääb 

võrdne arv mõõtmistulemusi. Mediaan on variatsioonirea keskmine liige.
megaplasmiidid (ingl. Megaplasmids). Suuremad kui 200-kb plasmiidid (justkui lisa-

kromosoomid). 
megasatelliidid (ingl. Megasatellites). Üle tuhande aluspaari pikkused DNA-järjestused, 

koosnevad mitme Mb pikkustest DNA tandeemsetest kordustest.
megaspoor (ingl. Megaspore). Emastaimede reproduktiivkoes meioosi käigus tekkiv 

üksik suur rakk.
meioos (ingl. Meiosis). Rakujagunemisviis, kus sugurakkude või eoste eellasrakkude 

kromo soomide arv redutseerub kaks korda, lähtuvalt diploidsest (2n) või somaati-
lisest kromosoomide arvust. Selle protsessi tulemusena moodustuvad loomadel 
gameedid ja taimedel spoorid (n). Tähtis muutlikkuse allikas rekombinatsiooni tõtt u.

meioos I e. taandjagunemine (ingl. Meiotic division I). Esimene meiootiline jagunemine. 
Vt. redukt sioonjagunemine.

meioos I segregatsioonimuster (ingl. Meiotic division I segregation patt ern). Neurospora 
crassa askuses on 4 esimest spoori ühe (A) ja 4 ülejäänut teise alleeliga (a) (järjestus 
AAAAaaaa).

meioos II (ingl. Meiotic division II). Teine meiootiline jagunemine. Vt. võrdjagunemine; 
ekvatsioonjagunemine.

meioos II segregatsioonimuster (ingl. Meiotic division II segregation patt ern). Krossing-
overi tulemusena on Neurospora crassa askospooris reas kahekaupa kõrvuti kord ühte, 
kord teist alleeli sisaldavad askospoorid (AAaaAAaa ja aaAAaaAA). Krossing overi 
puudumisel saame AAAAaaaa.

meiootiline triiv (ingl. Meiotic drive). Igasugune mehhanism, mis viib alleelide eba-
võrdsele jaotumisele heterosügootide gameetides.

melaniin (ingl. Melanin). Looduses kõikjal esinev pruun või kollane pigment. Bioloogilise 
melaniini levinum vorm on eumelaniin (pruun või must); teine vorm on feomelaniin 
(kollane või punane).

membraan (ingl. Membrane). Molekulaarstruktuur, mis koosneb lipiididest ja valkudest. 
Ümbritseb rakku ja rakutuuma (kahekihiline membraan), aga ka rakusiseseid orga-
nelle (nt. mitokondrid, kloroplastid – kahekihilise membraanina; lüsosoomid, 
erine vad vesiikulid, taimerakus vakuool – ühekihilise membraanina), rakusisese 
endoplasmaatilise retiikulumi kanaleid ja lamelle.
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membraaniseoseline retseptorvalk (ingl. Membrane-bounded receptor protein). 
Rakumembraanis asuv retseptorvalk, millega seostub kindel peptiidhormoon või 
muu virgatsmolekul. Kompleks ei pruugi rakku tungida, vaid vallandab kaskaadi 
muu tusi raku sees olevatel signaalmolekulidel, millega tagatakse signaali ülekanne 
keskkonnast rakku. 

mendellik populatsioon (ingl. Mendelian population). Ühise genofondiga suguliselt 
sigivate loomade või taimede looduslik, vabalt ristuv üksus.

merosügoot (ingl. Merozygote). Osaline sügoot, mis moodustub geneetilise info osalisel 
üle kandel (protsess ühesuunaline, vahetust pole), näiteks bakterite konjugatsioonil ja 
transformatsioonil. Vt. eksogenoot; endogenoot.

mesoderm (ingl. Mesoderm). Keskmine looteleht, mis moodustub looma varases embrüos 
ning millest kujunevad sellised organismi osad nagu luud, lihased ja sidekude. 

metaansulfonaadid (ingl. Methansulfonates). Supermutageenid, näiteks metüül- 
(MMS) ja etüül-metaansulfonaadid (EMS). EMS etüleerib N-aluseid 7-N ja 6-O 
positsioonides.

metabolism (ingl. Metabolism). Elusraku kõigi keemiliste protsesside kogum, mille 
käigus toodetakse (muudetakse) ja kasutatakse energiat.

metaboloomika (ingl. Metabolomics). Genoomiseoseline metabolismi uurimine.
metaboolne rakk (ingl. Metabolic cell). Mitt ejagunev rakk, kus toimub ainevahetus ja 

muu elutegevus.
metafaas (ingl. Metaphase). Raku jagunemise faas, kus kromosoomid kogunevad ekva-

toriaalplaadile (metafaasiplaadile) ja on tänu kondenseerumisele eristatavad ka 
valgusmikroskoobis. Järgneb profaasile ning eelneb anafaasile ja telofaasile.

metagenoomika (ingl. Metagenomics). DNA sekveneerimine ökosüsteemide tasemel.
metallotioniin (ingl. Metallothionein). Perekond tsüsteiinirikkaid madalmolekulaarseid 

valke, metallide sidujad.
metastaas (ingl. Metastasis). Primaarsest kasvajakoldest organismi teistesse, algul mitt e-

tabandunud organitesse migreerunud kasvajarakud, mis võivad anda sekundaarseid 
kasvajaid.

metatsentriline kromosoom (ingl. Metacentric chromosome). Kromosoom, milles 
tsentro meer on umbes kromosoomi keskel ning kus kaks kromosoomi õlga on pea 
ühepikkused. Inimesel on nendeks 1., 3., 16., 19. ja 20. kromosoom.

metsiktüüp (ingl. Wild type). Looduslik fenotüüp, mida kasutatakse standardina.
metsiktüüpi alleel (ingl. Wild-type allele). Looduses enimlevinud alleel.
mer (kr. Meros, ingl. mer). Üksikahelalises oligonukleotiidses polümeeris olev üksus e. 

nukleotiid. Näiteks 12-mer on 12-nukleotiidiline üksikahelaline ala DNA-s.
metülaas (ingl. Methylase). Vt. metüülimine e. metülatsioon.
metülatsioonisõltuv valepaardumisreparatsioon (ingl. Methylation-dependent mis-

match repair). Hüpermutatsioonide tekkemehhanism. 
O6-metüülguaniin (ingl. O6-methylguanine). Modifi tseeritud nukleotiid, mis paardub nii 

C- kui T- nukleotiididega, kuid DNA replikatsiooni käigus lülitab DNA polümeraas 
vastasahelasse vaid T, mistõtt u tekib mutatsioon.

7-metüülguanosiinmüts (ingl. 7-Methylguanosine cap). Kohe elongatsiooni alguses pre-
mRNA 5́ -otsa tagurpidi 5́ -5́ -fosfaatsidemega lisatav 7-metüülguanosiin.
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metüülimine (DNA ja RNA) e. metülatsioon (ingl. Methylation (of DNA and RNA)). 
Metüül grupi (-CH3) lisamine ühele või rohkemale nukleiinhappe nukleotiidile. 
Tavaliselt lülitub lämmastikaluste modifikatsioonil lisametüülgrupp tsütosiinile 
(moodustub metüültsütosiin e. MC), millega kaasneb DNA või RNA vastava piir-
konna vaigistamine.

MHC-geenid (ingl. Major histocombatibility complex or MHC genes). MHC-geenid kodee-
ri vad kolme erinevat klassi MHC-valke. Vt. MHC-geenid, klass I, klass II ja klass 
III.

MHC-geenid, klass I (ingl. MHC genes class-I). Transplantatsiooniantigeenid, mis 
kodee rivad immuunglobuliinse struktuuriga glükoproteiine, mis on ankurdatud 
rakumembraanile selliselt, et antigeenne determinant ulatuks rakust välja. 

MHC-geenid, klass II (ingl. MHC genes class-II). Kodeerivad immunoglobuliinse struk-
tuuriga glükoproteiine, mis asuvad peamiselt B-lümfotsüütide ja makrofaagide 
pinnal, et võimaldada neil interakteeruda abistaja e. abi-T-rakkudega. 

MHC-geenid, klass III (ingl. MHC genes class-III). Kodeerivad sekreteeritavaid komp-
le mendi valke, mis antikeha-antigeen-kompleksiga integreerudes aitavad neid 
proteolüütiliselt degradeerida. 

migratsioon (ingl. Migration). Rakkude või isendite ränne. Jaotub sisse- ja väljarändeks.
migratsiooni kiirus (ingl. Migration fr equency). Põlvkonna vältel asendatav alleelide hulk.
mikrodeletsioonid (ingl. Microdeletions). Mutatsiooni tagajärjel kaob DNA-ahelast 

nukleotiidipaar (punktmutatsioon), mille tulemusena muutuvad lugemisraam ja see-
tõtt u ka polüpeptiidahela struktuur ning funktsioon.

mikrofi lamendid (ingl. Microfi laments). Eukarüootse raku tsütoskeleti koostises olevad 
kõige peenemad (6 μm) aktiinist koosnevad fi lamendid.

mikroinsertsioonid (ingl. Microinsertions). Uue nukleotiidipaari lülitumine DNA-ahe-
lasse, mistõtt u muutub lugemisraam. Alates mutatsiooni kohast loetakse koodoneid 
ühe nukleotiidi võrra nihkes, millega muutuvad polüpeptiidahela struktuur ja funkt-
sioon.

mikrokiip (ingl. Microchips; Microarray). Diagnostiline meetod, kus ränikihiga klaasile 
on korrapäraselt üliväikestesse sektoritesse seotud tuhandeid in vitro sünteesitud 
lühikesi diagnostilisi geeniproove, mis hübriiduvad vaid DNA täieliku homoloogsuse 
korral. 

mikropüül (ingl. Micropyle). Putukamuna esiosas olev struktuur, mille kaudu siseneb 
muna rakku sperm. Taimedel ka seemnealgme pilu e. väike punktitaoline ava, mille 
kaudu pääseb vesi hõlpsasti seemnesse ja mille kohalt idanemisel võivad väljuda idu-
juur ja hüpokotüül.

mikroraketiga pommitamine (ingl. Microprojectile bombartment). Taimeraku transfor-
matsiooni metoodika, kus kasutatakse DNA-ga kaetud volframi või kullaosakeste 
rakku sisseviimist e. sissetulistamist, näiteks suruõhu või lämmastikuga. Vt. geeni-
püss.

mikro-RNA, miRNA-d (ingl. MicroRNA). Vt. lühike interferents-RNA.
mikrosatelliidid (ingl. Microsatellites) e. mikrosatelliitsed järjestused (ingl. Micro-

satellite sequences). DNA-järjestused, mis sisaldavad lühikesi (1–6 bp) korduste arvult 
polümorfseid tandemkordusi. Vt. tandemkordused (DNA).
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mikrosatelliitne ebastabiilsus (ingl. Microsatellite instability). Lühikeste tandeemsete 
järjes tuste korduste arvu varieeruvus indiviiditi ja ebapüsivus põlvkonniti, kui 
korduste arv on ületanud teatava kriitilise piiri. On seotud inimese geneetiliste 
haigus tega. 

mikrospoor (ingl. Microspore). Üks neljast meioosi lõpp-produktist (sugurakust) taimede 
isasgametofüüdis (tolmukas).

mikrotuubulid (ingl. Microtubules). Seest õõnsad kõige suuremad tsütoskeleti elemendid 
raku tsütoplasmas (23 μm), millel on suur tähtsus rakuorganellide liikumises – näi-
teks mitoosikäävis.

mikrotuubulite organisatsioonikeskus (MTOC) (ingl. Microtubule organizing cen-
ter (MTOC)). Eukarüootse raku piirkond, kus raku jagunemiseks moodustub 
mitoosikääv. Loomarakkudes on MTOC-des assotsieerunud mitmed valgud raku 
spetsiifi liste organellidega, tsentrioolidega. Piirkonda, kus saavad alguse mitoosikäävi 
astraalsed ja ekvatoriaalsed tuubulid, nimetatakse tsentrosoomiks. Vt. tsentrosoom.

mimikri (ingl. Mimicry). Ühe looma- või taimeliigi välimuslik sarnasus teisega, mis 
võimaldab neist ühe kaitset või sigimisedu. 

mimikrimikroob (ingl. Mimicing microbe). Oma suuruselt mikroobe imiteerivad viiru-
sed. Suurim seni avastatud viirus on Megavirus chilensis. 

mimiviirus (ingl. Mimivirus). Amööbe nakatav viirus Acanthamoeba polyphaga mini-
virus (APMV). Tema genoomiks on kaksikahelaline lineaarne DNA (1 181 404 bp), 
milles on 979 valke kodeerivat geeni. Grampositiivsete kokkide suurused, ühed 
suuri matest viirustest (virioonide suurus üle 400 nm), mistõtt u neid nimetatakse ka 
mi mikrimikroobideks. Vt. mimikrimikroob. 

minimaalsööde (ingl. Minimal medium). Mikrobioloogiline sööde, mis sisaldab vaid neid 
kompo nente (anorgaanilised soolad, üks süsinikuallikas, teatud vitamiin), mis on 
hädavajalikud metsiktüüpi organismide kasvuks ja paljunemiseks.

minisatelliidid (ingl. Minisatellites). DNA-järjestused, mis sisaldavad polümorfseid 
20–70 nukleotiidi pikkusi kordusjärjestusi. Nende polümorfi smil põhineb geneetiline 
sõrmejäljeuuring.

miRNA-d (ingl. miRNAs). Eukarüootide lühikesed (kuni 22 nukleotiidi) RNA-d, mis 
on postt  ranskriptsioonilisteks regulaatoriteks. Seonduvad komplementaarsuse alusel 
mRNA nukleotiidijärjestustega, takistades translatsiooni toimumist. Vt. geeni-
vaigistus; RNA interferents.

mirtronid (ingl. Mirtrons). Intronite poolt määratavad miRNA-d.
missenssmutatsioon (ingl. Missense mutation). Tähendusmuutused DNA-järjestuses 

(koodonis), mis põhjustavad uue aminohappe lülitumise polüpeptiidi.
mitme faktori hüpotees (ingl. Multiple factor hypothesis). Teooria, millega selgitatakse 

komplekssete (kvantitatiivsete) tunnuste varieeruvust. Näiteks organismide kaal, 
kasv, haigustundlikkus.

mitmene allelism e. polüalleelsus (ingl. Multiple alleles). Tingimus, kus mingi konk-
reetne geen esineb populatsioonis mitme (kolme või enama) alleelse vormina.

mitmene ravimiresistentsus (ingl. Multiple drug resistance). Üheaegne resistentsus mit-
mete ravimite suhtes.

mitokonder (ingl. Mitochondria). Taime- ja loomaraku tsütoplasmas olevad organellid, 
kus toimub oksüdatiivse fosforüülimise tulemusel energia (ATP) talletamine.
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mitokondriaalne DNA (ingl. Mitochondrial DNA, mtDNA). Rõngakujuline DNA-mole-
kul mitokondrites, mis pärandub järglastele munaraku tsütoplasma vahendusel 
(pärandumine emaliini pidi).

mitoos (ingl. Mitosis). Rakujagunemise viis. Interfaasis duplitseerunud kromosoomide 
lahknemine ning raku tsütoplasma (koos de novo sünteesitud organellidega) jagune-
mine kahe geneetiliselt identse tütarraku tekkel. 

mitootiline krossingover (ingl. Mitotic crossingover). Vt. mitootiline rekombinatsioon.
mitootiline rekombinatsioon (ingl. Mitotic recombination). Geenivahetus mitoosis. Vt. 

mitt eretsiprookne rekombinatsioon.
mitootiline segregatsioon (ingl. Mitotic segregation). Geenide lahknemine mitoosi-

protsessis. Selline vegetatiivne segregatsioon tuleneb geneetiliselt heterogeensete 
tsütoplasmaatiliste organellide DNA replikatsioonist ja organellide juhuslikust jaotu-
misest tütarrakkude vahel. 

mitt eadaptiivsed mutatsioonid (ingl. Nonadaptive mutations). Mutatsioon, mis ei anna 
muteerunud organismile selektiivset eelist keskkonnas, kust ta pärineb. 

mitteautonoomne üksus (ingl. Nonautonomous unit). Bioloogiline üksus, mis pole 
võimeline funktsioneerima iseseisvalt. Üksuse funktsioneerimiseks on vajalik abi-
üksuse e. helperi kaastoime.

mittehistoonsed kromosoomivalgud (ingl. Nonhistone chromosomal proteins). Kõik 
kromo soomi valgud, v.a. histoonid.

mittehomoloogne rekombinatsioon (ingl. Non-homologous recombination). Mitte-
homoloogne rekombinatsioon, kus ei vajata RecA-valgu aktiivsust. Vt. sait spet-
siifi line rekombinatsioon.

mitt ehomoloogsete DNA-otste ühendamine (ingl. Non-homologous end joining). DNA 
ligaas ühendab katkenud DNA-ahelad, kuid isegi lühikeste üheahelaliste homo-
loogiate korral tekivad siin mutatsioonidena eriti väikesed deletsioonid. 

mitteioniseeriv kiirgus (ingl. Nonionizing radiation). Elektromagnetilise spektri ala, 
mille kiirgus ei põhjusta molekulides positiivsete ja negatiivsete laengute (iooni-
paaride) teket. Selliste kiirguste näiteks on nähtav valgus ja pehme ultraviolett kiirgus.

mitt ejuhuslik ristamine (ingl. Nonrandom mating). Ristumiseks valitakse välja sarnased 
isendid.

mitt ejärjestatud tetraad (ingl. Unordered tetrad). Meioosi neli lõpp-produkti, mis ei ole 
askospooris järjestatud lähtuvalt nende moodustumisest meioosi kahel järjestikusel 
jagunemisel.

mitt ekodeerivad geenid (ingl. Noncoding genes). Vt. pseudogeenid.
mitt ekodeeriv RNA, ncRNA (ingl. Non-coding RNA, ncRNA). Igasugune funktsionaalne 

RNA-molekul, millelt ei transleerita valku.
mitt ematriitsahel (ingl. Nontemplate strand). Transkriptsioonil mitt etranskribeeritav 

DNA-ahel. Tal on sama järjestus kui RNA-transkriptil (v.a. see, et DNA T on RNA 
U). Nimetatakse ka kodeerivaks ahelaks.

mittemendellik pärilikkus (ingl. Non-Mendelian inheritance). Igasuguste tunnuste 
pärandumine, kus tunnused ei segregeeru Mendeli seaduste järgi. 

mitt emärklaudorganismid (ingl. Nontarget organisms). Märklaudorganismidesse toimi-
vatel selektiivsetel kemikaalidel (pestitsiidid, herbitsiidid jt.) võib olla looduslik 
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kõrvaltoime teistesse, mittemärk laudorganismidesse (inimene, looduslikud 
eluvormid, mesilased jt.). 

mitt emääratud lugemisraam (ingl. Unassigned reading fr ame). Tundmatu funktsiooniga 
oletatav geen, mille funktsioon on üksnes arvatav. 

mittepaardumine (ingl. Mismatch). Nukleiinhappe kaksikahelas mittepaardunud 
lämmastikalused.

mittepaardunud nukleotiid (ingl. Mismatch nucleotide). DNA-ahelast on kadunud 
näiteks puriinalus (A või G). Tekib mitt epaardunud sait, antud juhul apuriinne sait 
(AP-sait). 

mitt epermissiivne temperatuur (ingl. Nonpermissive temperature). Bakteri- ja pärmi-
mutantide fenotüüpi saab analüüsida kasvuks mitt esobivatel kasvutempera tuuridel. 

mitt epolüüpne pärasoolevähk (ingl. Nonpolypoid colorectal cancer). Kasvajavorm, mis 
paikneb jämesoole alumises osas ning pärandub vanematelt järglastele dominantselt.

mitt epärilik geeniteraapia (ingl. Non-heritable gene therapy). Vt. somaatiliste rakkude 
geeniteraapia.

mitt ereplikatiivne transpositsioon (ingl. Non-replicative transposition). Transposooni 
poolt määratud transposaas põhjustab plasmiidi inverteeritud järjestuste (IR) otstes 
kaksik ahelaliste katkete teket ja märklaudsaidis nihutatult üksikahelaliste katkete 
teket. Tulemusena viiakse transposoon märklaud-DNA-sse ning järelejäänud osa 
plas miidsest DNA-st degradeeritakse.

mitteretsiprookne rekombinatsioon (ingl. Nonreciprocal recombination). Rakkude 
mitoo tilisel jagunemisel toimuv tütarkromatiididevaheline krossingover (rekombi-
natsioon).

mitt esuguline paljunemine (ingl. Asexual reproduction). Igasugune paljunemisprotsess 
(nt. vegetatiivne paljunemine), milles ei toimu erinevatel sugupooltel või paardumis-
tüüpidel gameetide moodustumist ega nende ühinemist.

mitt esünonüümne asendus (ingl. Nonsynonymous substitution). Vt. mitt esünonüümne 
N-aluste vahetus.

mitt esünonüümne N-aluste vahetus (ingl. Nonsynonymous substitution). Aluspaaride 
muutus koodonis, mis muudab koodoni aminohappelist spetsiifi kat.

mitt etasakaalustatud aheldus (ingl. Linkage desequilibrium). Nähtus, mille puhul on 
popu lat sioonis mõnede alleelide või geneetiliste markerite kombinatsioon oluliselt 
suurem või väiksem, kui tuleneks haplotüüpide juhuslikust moodustumisest.

mitt etranskribeeritavad järjestused (ingl. Nontranscribed sequences). Vt. speisserid.
mittetransleeritavad järjestused (ingl. Nontranslated sequences). Vt. 3 -́UTR-järjes-

tused; 5 -́UTR-järjestused.
mittevanem-ditüüp (ingl. Non-parental ditype). Tetraadanalüüsil vanematega mitte-

sarnaste (rekombinantsete) genotüüpide esinemine tetraadis.
mobiliseeritav plasmiid (ingl. Mobilizing plasmid). Mittekonjugatiivsete mobili-

seeri tavate plasmiidide ülekanne konjugatiivsete plasmiidide määratud konjugat-
siooniaparaadi abil.

modaalklass (ingl. Modal class). Sagedusjaotuse klass, mis on populatsioonis suurima 
esinemissagedusega.

modifi kaatorgeen (ingl. Modifi er (modifying) gene). Geen, mis mõjutab teiste geenide 
aval dumist.
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modifi katsiooniline muutlikkus (ingl. Modifi cations). Populatsiooni mitt epärilik muut-
likkus, mis on põhjustatud keskkonnateguritest.

modulon (ingl. Modulon). Erinevatesse regulonidesse kuuluvad operonid, kus lisaks 
spetsiifi lisele regulaatorile toimub kontroll ka ühise globaalse regulaatori poolt (nt. 
kataboolselt aktiivne valk). Vt. regulon.

molekulaarbioloogia põhipostulaat (ingl. Central dogma of molecular biology). Geneeti-
line informatsioon kandub nukleiinhappelt nukleiinhappele ja nukleiinhappelt valku, 
mitt e valgult nukleiinhappele.

molekulaarne automontaaž (ingl. Molecular self-assambly). Iseagregeerumine; korrasta-
mata süsteemi komponentidest moodustub spontaanselt organiseeritud struktuur 
(nt. viirused, ribosoomid jm.).

molekulaarne kell (ingl. Molecular clock). Molekulaarse evolutsiooni kiirus on võrdlemisi 
püsiv ja võimaldab hinnata divergeerumiste aega.

molekulaarne majakas (ingl. Molecular beacon). Majakana käituvat fl uorestsentsmärkega 
DNA-proovi on võimalik pärast seondumist e. hübriidimist uuritava DNA-ga 
detekteerida, kasutades fl uorestsentsmikroskoopiat. 

molekulaarne marker (tunnus) (ingl. Molecular marker). Spetsiifi line DNA-järjestus.
molekulaarne mimikri (ingl. Molecular mimicry). Bakterite ja viiruste pinnamolekulid 

(antigeenid) võivad sarnaneda peremeesorganismi rakkude membraanimolekulidega, 
mida immuunsüsteem ei ründa.

molekulaarne rakendusgeneetika (ingl. Molecular applied genetics). Organismi päri-
like tunnuste muutmine molekulaarsete meetodite abil, eesmärgiks saada uute 
omadustega järglasi. 

molekulaarne sõel (ingl. Molecular sieve). Agaroos- ja polüakrüülamiidgeelide maatriks 
sõelub makromolekule nende liikuvuse alusel. Suuremad fragmendid liiguvad elektri-
väljas aeglasemalt.

molekulaarne süstemaatika (ingl. Molecular systematics). Liigitamine molekulaarsel 
tasemel, mille aluseks on geenide nukleotiidne järjestus või geenide poolt määratavate 
valkude aminohappeline järjestus.

molekulaarsed tšaperonid (ingl. Molecular chaperones). Valgud, mis on abiks raku-
siseste makromolekulaarsete struktuuride mittekovalentsel assambleerimisel/
de assamb leerimisel ja voltumisel/mitt evoltumisel, kuid mida ei ole enam normaalse 
bioloogilise funktsiooniga struktuurides, kus voltumine või assambleerumine on juba 
toimunud.

molekulaarse evolutsiooni kiirus (ingl. Rate of molecular evolution). Valkude (kahe 
homo loogse polüpeptiidi) molekulaarse evolutsiooni kiiruse arvutamiseks kasuta-
takse statistilisi meetodeid. 

molekulaarse evolutsiooni neutraalsusteooria (ingl. Neutral theory of molecular evolu-
tion). Neutraalsete mutatsioonide fikseerumistase populatsioonis on proportsio-
naalne neutraalsete alleelide muteerumise sagedusega; protsess ei sõltu looduslikust 
valikust.

molekulaarvagu (ingl. Grove). DNA-kaksikheeliks moodustab küljelt vaadates kaks 
ruumilist vagu: suur vagu on palju avaram väikesest vaost ning nad asetsevad alati 
järjes tikku (suur – väike – suur – väike jne.).
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monofunktsionaalsed DNA glükosülaasid (ingl. Monofunctional DNA glycosylases). 
A inult glükosülaasse aktiivsusega ensüümid, mis kõrvaldavad DNA-ahelast 
mitt epaardunud T-nukleotiidi ja asendavad selle algse C-nukleotiidiga. Protsessis ei 
põhjustata katkete teket DNA-selgroos (kaksikahelas). 

monogeenne haigus (ingl. Monogenic disease). Ühe geeni defektse alleeli määratud 
haigus.

monogeenne tunnus (ingl. Monogenic character). Ühest geenist sõltuv fenotüüp.
monohübriid (ingl. Monohybrid). Kahe homosügootse vanema järglane, kui vanemad 

erinevad vaid ühe ja sama geenilookuse alleelide poolest.
monohübriidne ristamine (ingl. Monohybrid cross). Ristamine vanemate vahel, kes eri-

ne vad üksteisest vaid ühe geenipaari poolest või kus vaadeldakse vaid üht tunnus-
paari.

monokloonsed antikehad (ingl. Monoclonal antibodies). Kasvajaraku ja B-lümfotsüüdi 
hübriidimisel saadakse sellised hübriidsed immortaliseeritud rakukloonid, mis on in 
vitro tingimustes võimelised tootma vaid üht kindlat tüüpi antikeha, mis on ülimalt 
spetsiifi line mingi kindla aine suhtes ja mis seondub vaid ühe epitoobiga – sellega, 
mil le vastu ta on saadud. 

monomeer (ingl. Monomer). Üksik molekulaarne ühik, mis võib kombineeruda teistega, 
et moodustada palju komplekssemat molekulaarstruktuuri. 

monomorfism (ingl. Monomorphism). Geneetilise muutlikkuse puudumine populat-
sioonis. Vt. polümorfi sm. 

monomorfsed valgud (ingl. Monomorphic proteins). Valgud, millel puudub varieeruvus.
monoploid (ingl. Monoploid). Organism või rakk, kus on vaid üks kromosoomikomplekt 

või genoom (kromosoomiarv n). 
monosoomanalüüs (ingl. Monosomic analyse). Taimede monosoomsete kromosoomide 

retsessiivsete geenide avaldumise analüüsi alusel taimede geenide ja kromosoomide 
kaardistamine.

monosoomia-X (ingl. Monosomy X). Vt. Turneri sündroom.
monosoomsus (ingl. Monosomy). Diploidne organism, kellel puudub mingist kromo-

soomipaarist üks kromosoom (2n – 1).
monosügootsed kaksikud (ingl. Monozygotic twins). Ühemunakaksikud e. identsed 

kaksi kud. 
moorula (ingl. Morula). Vt. kobarloode.
morfogeen (ingl. Morphogen). Aine, mis stimuleerib organismi vormi või struktuuri 

arengut.
morfogenees (ingl. Morphogenese). Organismi struktuuride ja vormi väljakujunemine 

arengu jooksul. Suure tähtsusega on arengu väga kindlatel ajahetkedel mõjuvad erine-
vad morfogeenid.

morfoliino (ingl. Morpholino). Sünteetiline antisenssmolekul, mis on analoogne lühi-
kese üheahelalise DNA- või mRNA-järjestusega, mille nukleotiidi alaüksuses on 
hüdroksüriboosiosa vahetatud morfoliino-osaga. On oluline pöördgeneetikas ja 
transgeneesi juures (takistab mRNA splaissingut, nokauteerib geeni funktsiooni).

morfoloogia (ingl. Morphology). Organismide kuju ja sisestruktuuri uurimine. Nähtavate 
struktuuride arengu uurimine ja erinevate organismide sarnaste struktuuride võrdlev 
arengulugu.
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morgan (ingl. Morgan). Geneetilise kaardi ühik. Morgan (M) võrdub kahe lookuse 
vahelise 100%-lise ristsiirde sagedusega. On 100 cM (sentimorganit).

mosaiik (ingl. Mosaic). Organism või organismi osa, mis koosneb erineva genotüübiga 
rakkudest.

mosaiiksed kromosoomid (ingl. Mosaic chromosomes). Kromosoomi haplotüüpide 
plokkide kombinatoorika populatsioonis.

mosaiiksus (ingl. Mosaicism). Vt. mosaiik.
motiiv (nt. valkudel) (ingl. Motif). Transkriptsioonifaktorite interaktsioonil osalevad 

piirkonnad, mis on eri liikide geenidel sarnased. Vt. domeen. 
mRNA (ingl. mRNA). Vt. informatsiooni-RNA.
mtDNA (ingl. mtDNA). Vt. mitokondriaalne DNA.
mudel (ingl. Model). Bioloogilise nähtuse matemaatiline kirjeldus või arvutiprogramm; 

samuti esemelised analoogid.
mudelorganism (ingl. Model organism). Geneetilistes katsetes enameelistatud organism, 

kellel saadud katsetulemused on interpreteeritavad ja osaliselt ülekantavad ka teistele 
liikidele, sh. inimesele.

multifaktoriline tunnus (ingl. Multifactorial trait). Tunnus, mis on määratud rea 
geneetiliste ja keskkonnafaktorite kombinatsiooniga.

multigeenide perekond (ingl. Multigene family). Geenide grupp, mis on nukleotiidsete 
järjestuste alusel sarnased ehk moodustavad sarnase aminohappelise järjestusega 
polüpeptiide.

multigeenne transkript (ingl. Multigenic transcript). Operonide mRNA sisaldab rohkem 
kui ühe geeni transkripti.

multimeerne valk (ingl. Multimeric protein). Mitme polüpeptiidi assotsiatsioonil moo-
dus tuv valk.

multineemsed kromosoomid (ingl. Multineme chromosomes). Olukord, kus üks kromo-
soom koosneb mitmest identsest paralleelsest DNA-kaksikheeliksist. Vt. polüteen-
kromosoomid.

multiplekstehnoloogia (ingl. Multiplex technology). Vt. laikhübridatsiooni tehno-
loogia.

multiregionaalne hüpotees (ingl. Multiregonial hypothesis). Inimene võib olla evolutsio-
neerunud oma arhailistest esivanematest paralleelselt nii Euroopas, Aasias, Amee-
rikas kui ka Aafrikas. 

munajuha (ingl. Oviduct). Lihaseline juha, mille sees liigub munarakk munasarjast ema-
kasse. Munajuha ampullis toimub viljastumine. 

munarakk (ingl. Egg (ovum)). Emasorganismi poolt moodustatav sugurakk. 
munarakusüstimine (ingl. Egg cell injection). DNA süstimine viljastatud munarakku, mis 

on pronukleusestaadiumis, s.t. haploidsed tuumad pole veel ühinenud. 
munasari (ingl. Ovary). Organ, kus toimub emasorganismis oogenees e. munarakkude 

areng.
munasarjafolliikul (ingl. Ovarian follicle). Munarakud koos folliikuliepiteeliga moodus-

tavad munasarjas munasarja- e. ovariaalfolliikuleid. Munaraku arengus moodustub 
esmalt primaarne, seejärel sekundaarne (e. kasvav folliikul) ja lõpuks tertsiaarne 
folliikul e. Graafi  põieke, milles on vedelikuga täidetud õõs ja folliikuli kühmus ka 
meioosis peatunud munarakk.
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must katk (ingl. Black plaque, Black pest). Üks katku vorme, mida põhjustab bakter 
Yersinia pestis. Nimetatakse ka mustaks surmaks (ingl. Black death).

mutaatorgeenid (ingl. Mutable genes). Erakordselt kõrge mutatsioonivõimega geenid.
mutaatortüved (ingl. Mutator strains). Erakordselt kõrge mutatsioonisagedusega 

mikroobitüved. Tavaliselt defektsed DNA reparatsiooni või DNA polümeraasi korri-
geeriva aktiivsuse osas.

mutageen (ingl. Mutagen). Keskkonna füüsikaline või keemiline mõjur, mis indutseerib 
mutatsioonide teket.

mutant (ingl. Mutant). 1. Rakk või individuaalne organism, kelles ilmneb mutatsiooni 
tulemusel muutus. 2. Muteerunud geen.

mutatsioon (ingl. Mutation). Organismi kindlas kromosoomilookuses toimuv DNA 
muu tus. Terminit kasutatakse laiaulatuslikult, ta sisaldab nii punkt- kui ka kromo-
soommutatsioone (kromosoomide struktuuri muutus). Kromosoomistiku arvulisi 
muutusi nimetatakse genoommutatsioonideks.

mutatsioonisagedus (ingl. Mutation frequency). Teatud mutatsiooni tekkesagedus 
populatsioonis.

mutatsioonisurve (ingl. Mutation pressure). Ühesugune mutatsioonisagedus, millega 
mutantne geen lisandub populatsiooni. Populatsioonis esinevad kordusmutatsioonid.

muutlikkus (ingl. Variation). Indiviidide erinevused populatsioonis.
muuton (ingl. Muton). Mutatsiooni väikseim üksus, milleks on nukleotiidipaar. Piirkond 

(pidev koodonite järjestus), mis transleeritakse moodustuvasse polüpeptiidi.
mõõdukas faag (ingl. Temperate phage). Faag (viirus), mis nakatab, kuid ei pruugi hävi-

tada (lüüsida) peremeesrakku (bakterirakku). Võib üle minna lüütilisse tsüklisse. Vt. 
virulentne faag.

mälu-B-rakud (ingl. Memory B cells). Üks immuunsüsteemi mälurakkude tüüpe. 
Puutudes hiljem kokku sama antigeeniga, on nad võimelised vastavaid antikehi kohe 
ka produtseerima.

mälurakud (ingl. Memory cells). Pikaealised B- ja T-rakud, mis vahendavad kiiret sekun-
daarset immuunvastust varem kokkupuututud antigeeni suhtes.

mälu-T-rakud (ingl. Memory T cells). Teine mälurakkude tüüp. Osa antigeenispetsii-
fi listest T-rakkudest, mis n-ö. mäletavad antigeeni, on nende rakkude uuel kok ku-
puutel sama antigeeniga võimelised moodustama suurel hulgal ja kiiresti tapja-T-
rakke e. killer-rakke. Samuti aitavad nad modifitseerida B-lümfotsüüte diferent-
seeruma plasmarakkudeks ja tootma antikehasid.

märgistatud SNP-d (ingl. Tag-SNP-s). SNP-de spetsiifilise märgistamisega saame 
sedastada konkreetseid haplotüüpe.

märklaud-DNA (ingl. Target-DNA). DNA, millele toimitakse erinevatel viisidel (hüb-
riidimisel, transpositsioonil, mutageneesil jms.).

märklaud-mRNA (ingl. Target-mRNA). Tavaliselt seostub antisenss-RNA märklaud-
mRNA ribosoomi seondumissaiti (RBS) sisaldava piirkonnaga.

märklaudsaidi duplikatsioon (ingl. Target site duplication). DNA-järjestus, mis kordis-
tub (duplitseerub), kui DNA-sse inserteerub transposoon. Tavaliselt esineb mõlemal 
pool insertsiooni.

märklaudsait (ingl. Target site). Transponeeruva elemendi sisenemissait.
mükoviirused (ingl. Mycoviruses). Seente viirused, sisaldavad tavaliselt dsRNA-d.
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müosiinisõltuv transpordisüsteem (ingl. Myosin-dependent transport system). Eritüübi-
lised rakusisesed müosiinisõltuvad transpordisüsteemid. Näiteks pagaripärmi müo-
siini sõltuv mRNA transpordisüsteem emarakust punga. 

müotooniline düstroofi a (ingl. Myotonic dystrophy). Üks lihasdüstroofi a vorme (domi-
nantne müotooniline mutatsioon 19. kromosoomi pikas õlas) – trinukleotiidsete 
(CTG) korduste arvu suurenemine.

5 -́müts (mRNA) (ingl. Cap (mRNA)). 7-metüülguanosiinmüts, mis lisatakse enamikule 
eukarüootsetele mRNA-dele postt ranskriptsiooniliselt mRNA 5́ -otsa. 

mütseel (ingl. Mycelium). Seene niidikujuliste rakuahelate võrgustik, millest moodustub 
seente vegetatiivne tallus.

5 -́mütsi siduv valk, CBP (ingl. Cup-binding protein, CBP). Eukarüootidel seon dub 
spetsiifiline mRNA-mütsi siduv valk CBP mRNA 5´-otsas oleva 7-metüülguano-
siiniga. CBP viib mRNA tuumast tsütoplasmasse, kompleks seondub seal elongat-
siooni faktoritega ja aktiveerib translatsiooni.

naatriumdodetsüülsulfaat (ingl. Sodium dodecylsulphate, SDS). Valkude denatureeri-
miseks kasutatav detergent.

nalidiksiinhape (ingl. Nalidixic acid). Antibiootikum, mis toimib DNA güraasi α-üksu-
sesse.

neandertali inimese mõistatus (ingl. Neanderthal enigma). Neandertallase geneetilised 
erine vused kaasaegse inimese evolutsioonilisest ühiseellasest on eeldatust suuremad.

negatiivne autoregulatsioon (negatiivne iseregulatsioon) (ingl. Negative autogenous 
regu lation (negative self-regulation)). Geeni või koordinatiivselt reguleeritavate geeni-
klastrite avaldumise pidurdamine lõpp-produkti või protsessis osaleva ühe kindla 
geeni produkti poolt.

negatiivne kontrollsüsteem (ingl. Negative control system). Mehhanism, kus vajatakse 
ühte regulaatorvalku või erinevaid valke geenide avaldumise väljalülitamiseks.

negatiivne selektsioon (ingl. Negative selection). Selektsioon tunnuse kaotamise suunas.
negatiivne superspiralisatsioon (ingl. Negative supercoiling). Spiraalse tertsiaarse 

struktuuri moodustumine lahtikeerdunud kaksikahelalise DNA lõigus, kus DNA-
otsad on fi kseeritud (neil pole vabadust roteeruda).

neitsilikud (naiivsed) rakud (ingl. Virgin or naive cells). B- ja T-lümfotsüüdid, mis pole 
kokku puutunud konkreetse kehavõõra antigeeniga. Pärast kokkupuudet antigeeniga 
diferentseeruvad need aktiveeritud B- ja T-rakkudeks ning hiljem ka mälurakkudeks.

neoskisomeerid (ingl. Neoschizomeres). Samu DNA-järjestusi äratundvad restriktsiooni-
ensüümid, mis võivad lõigata DNA-d mitmetest kohtadest. 

neuraminidaas (ingl. Neuraminidase). Gripiviiruse pinnal asetsev antigeenne glükopro-
teiinne ensüüm, mis soodustab vastava retseptori eemaldamist nakatatud rakkude 
pinnalt ja seetõtt u moodustuvate viiruspartiklite vabanemist nakatatud rakust.

neurofi bromatoos (ingl. Neurofi bromatosis). Geeni kahjustus inimese 17. (NF1) või 22. 
kromosoomis (NF2), mis põhjustab neurofi broomide e. närvi- ja sidekoekasvajate 
teket. On autosoomdominantne haigus.

neutraalne evolutsiooniteooria (ingl. Neutral theory of evolution). Evolutsiooniteooria, 
mis kontsentreerub mutatsioonide tekkele, puhastuslikule selektsioonile ja geeni-
triivile. 
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neutraalne kääbusmutant (ingl. Neutral petite mutant). Pärmseene mutandid, mis ei ole 
ise võimelised metsiktüübiga ristamisel fenotüübilist tunnust järglastele üle kandma. 
Kõik järglased moodustavad suuri kolooniaid ja neutraalne kääbusmutatsioon kaob.

neutraalne mutatsioon (ingl. Neutral mutation). Mutatsioon, mis muudab geeni nuk-
leo tiidset järjestust, kuid millel pole mitt emingisugust mõju organismi kohastumus-
likkusele keskkonnatingimustega.

neutralistid (ingl. Neutralists). Neutraalse evolutsiooniteooria pooldajad.
nidustuvad cos-järjestused e. kleepuvad DNA-otsad (ingl. Cohesive ends; Sticky ends, 

cos site). Cos-järjestused tuntakse ära faagi lambda DNA-pakkimisaparaadi poolt, sest 
restriktaasiga lõikamisel tekivad cos-saidist 12 b pikkused üksikahelalised (ssDNA) 
kleepuvad otsad.

NIH (ingl. National Institute of Health, NIH). Vt. USA Rahvuslik Terviseinstituut. 
nitritmutatsioonid (ingl. Nitrous mutations). Lämmastikushape (HNO2) põhjustab 

A, G ja C aminorühmade oksüdatiivset desamiinimist (aminorühmad muudetakse 
ketorühmadeks), mis muudab N-aluste H-sidemete moodustamise potentsiaali. 

nokautmutatsioon (ingl. Knockout mutation). Geeni funktsiooni täielikult kõrvaldav 
suunatud mutatsioon.

nonsenssmutatsioon (ingl. Nonsense mutation). Geeni DNA-järjestuse muutus, mille 
tõtt u tekib enneaegne stoppkoodon ning funktsionaalset geeniprodukti ei sünteesita.

nopaliinid (ingl. Nopalines). Vt. opiinid.
normaaljaotus (ingl. Normal distribution). Kvantitatiivse tunnuse väärtuste jaotust 

populatsioonis iseloomustav kõver on keskmise väärtuse suhtes sümmeetriline. 
Populatsiooni keskmine ja modaalklass langevad kokku.

northern-ülekanne (ingl. Northern blot). RNA-molekulide ülekanne kapillaarjõudude 
(imavuse) toimel elektroforeesigeelilt tselluloos- või nailonfi ltrile.

N-terminaalne ots (ingl. N-terminal end). Polüpeptiidi aminoterminus. 
nukk (ingl. Pupa). Täismoondega arenevate putukate arengu vahevorm (moodustub 

vastsest), millest tekivad täiskasvanud isendid.
nukleaas (ingl. Nuclease). Ensüüm, mis katalüüsib nukleiinhapete degradatsiooni.
nukleiinhape (ingl. Nucleic acid). Makromolekul, mis koosneb fosforhappe jäägist, 

pentoossuhkrust ja orgaanilistest N-alustest. Nukleiinhapeteks on DNA ja RNA.
nukleiinhapete hübriidimine (ingl. Nucleic acid hybridization). Oligonukleotiidsete 

nukleiinhappefragmentide kasutamine nende hübriidimisel homoloogsete nukleiin-
happemolekulide avastamiseks. Näiteks mingi konkreetse geeni leidmine genoomi-
raamatukogu klonoteegist. 

nukleiinhappe primaarstruktuur (ingl. Primary structure). Nukleotiidide järjestus 
DNA-s ja RNA-s. 

nukleiinhappe sekundaarstruktuur (ingl. Secundary structure). Kahe polünukleotiid-
ahela komplementaarsel paardumisel moodustuv kaksikheeliks.

nukleiinhappe tertsiaarstruktuur (ingl. Tertiary structure). Tekib rakus DNA (ka RNA) 
assotsieerumisel valkudega, mille tulemusel on DNA kaksikheeliks volditud ja painu-
tatud kolmemõõtmelisse struktuuri.

nukleoid (ingl. Nucleoid). Prokarüootse raku sisepiirkond, kuhu on koondunud DNA.
nukleoproteiin (ingl. Nucleoprotein). Konjugeerunud valk, mis koosneb valgust ja 

nukleiinhappest. Materjal, millest moodustuvad kromosoomid.
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nukleosiid (ingl. Nucleoside). Orgaaniline ühend (glükoosamiin), mis koosneb desoksü-
riboosi või riboosiga kovalentselt seotud N-alusest (adenosiin, guanosiin, tümidiin, 
uridiin või tsüstidiin).

nukleosoom (ingl. Nucleosome). Eukarüootse kromatiini sfäärilised üksused, mis koos-
nevad põhipartiklist (histoonide oktameer) ja selle ümber keerdunud 146-st DNA 
nukleotiidipaarist.

nukleosoomide nihutamine (ingl. Nucleosome shift ing). Modifi tseeritud histoonidega 
nukleosoomi nihkumine DNA suhtes. Vt. histoonide remodelleerimine e. ümber-
kujundamine. 

nukleosoomi südamik (ingl. Nucleosome core). Oktameerne histoonvalkude kogum, kus 
on kaks molekuli histoone H2a, H2b, H3 ja H4. Nukleosoomi diameeter on 11 nm. 
DNA on nukleosoomis negatiivselt superspiraliseerunud ja keritud 1,75 ringi ümber 
histoonse oktameeri. Nukleosoomide vahel on ca 20–80 bp pikkune linker-DNA, mis 
on seotud histooniga H1. Sel moel osutub võimalikuks 30-nm DNA-kromatiinkiu 
siksakilise struktuuri moodustumine. 

nukleotiid (ingl. Nucleotide). DNA- ja RNA-molekuli alaüksus, mis koosneb fosfaat-
grupist, suhkrust ja lämmastikku sisaldavast orgaanilisest alusest.

nukleotiidi ekstsisioonreparatsioon (ingl. Nucleotide excision reparation). Suhteliselt 
suurte DNA-kahjustuste (nt. tümiini dimeerid) kõrvaldamine. Kahjustatud piirkond 
lõigatakse DNA-st välja ning tühik sünteesitakse täis DNA polümeraasiga, kasutades 
komplementaarset DNA-ahelat matriitsina. 

nukleotiidi väljalõige, NER (ingl. Nucleotide excision repair, NER). Vt. nukleotiidi ekst-
si sioon reparatsioon.

nullalleel (ingl. Null allele). Geeni mutantne vorm, mis ei tooda geeni produkti või moo-
dustuv produkt on totaalselt mitt efunktsionaalne. 

nullisoomik (ingl. Nullisomic). Muidu diploidne rakk või organism, millel puuduvad ühe 
kromo soomipaari mõlemad kromosoomid (kromosoomivalem 2n – 2). 

nullmutatsioon (ingl. Null mutation). Mutatsioon, mis kaotab geeni avaldumise. Vt. 
amorfne alleel.

nullo-X (ingl. Nullo-X). Ilma X-kromosoomita munarakk.
numeraatorelemendid (ingl. Numerator elements). X-kromosoomi geenid, mis mõjutavad 

oma valkudega X : A suhte loendajat. 
nuumrakud (ingl. Mast cells; Mastocytes; Labrocytes). Erinevates kudedes leiduvad 

spetsii filised immuunsüsteemi rakud, mille pinnal on membraaniseoselised IgE-
molekulid. Antigeenide seondumine nuumrakkude pinnal olevate retseptoritega 
vallandab hista miini jt. amiinide sekreteerimise, mis põhjustab allergilisi reaktsioone, 
anafülaktilist šokki. Nuumrakkudeta haavad ei parane ning neil on oluline osa 
patogeenide vastu võitlemisel.

nähtavad mutatsioonid (ingl. Visible mutations). Organismi morfoloogiat või käitumist 
muut vad mutatsioonid. 

Okazaki fragment (ingl. Okazaki fgragment). DNA-sünteesil DNA-viivisahelal süntee-
situd fragment (prokarüootidel 1000–2000 ja eukarüootidel 100–200 bp), mis koos-
neb lühikesest RNA praimerist ja järgnevast DNA-polünukleotiidist.
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oksüdatiivne stress (ingl. Oxydative stress). Igasugune elusorganismi patogeenne 
muutus, mis on tekkinud vastuseks keskkonna tsütotoksilistele oksüdantidele ja vaba-
dele radikaalidele. 

oktameerne järjestus (ingl. Octamer box). Konserveerunud nukleotiidijärjestus 
eukarüootsetes promootorites, mis osaleb transkriptsiooni initsiatsioonil. 

oktapiinid (ingl. Octapines). Vt. opiinid.
oktaploid (ingl. Octaploid). Rakk või organism, mille kõigi rakkude tuumas on 8 hap-

loidset genoomi või kromosoomikomplekti (kromosoomiarv 8n).
olelusvõitlus (ingl. Struggle for existence). Populatsiooni isendite vaheline võitlus ellu-

jäämise ja järglaste andmise nimel.
oligonukleotiid (ingl. Oligonucleotide). Tavaliselt 5–60 nukleotiidist koosnev süntee-

tiline üheahelaline DNA või RNA, mida kasutatakse näiteks sondina nukleiinhapete 
hübriidimisel (in situ hübridatsioon). 

oligonukleotiid-suunatud saitspetsiifi line mutagenees (ingl. Oligonucleotide-directed 
site-specific mutagenesis). Metoodika, kus asendatakse kindel geenijärjestus teise 
eelnevalt kindlaksmääratud järjestusega.

oligopeptiidid (ingl. Oligopeptides). Lühikesed peptiidid. Näiteks määravad 7–9 
aminohappest koosnevad peptiidid grampositiivsetel bakteritel kvoorumi tund-
likkust. 

omandatud immuunpuudulikkuse sündroom (ingl. Acquired immunodeficiency 
syndrome). Vt. AIDS.

omandatud tunnuste pärandumine (ingl. Inheritance of acquired traits). Kaua aega eksis-
teerinud ekslik hüpotees isendi eluajal omandatud muutuste pärandumisest.

onkogeen (ingl. Oncogene). Geen, mis soodustab ja kontrollib rakkude jagunemist, aga 
võib põhjustada loomarakkude kasvu täieliku peatamise või ka vohamise (kasvajaliste 
rakkude kasvu e. transformatsiooni) koekultuuris ja kasvajate teket in vivo.

onkogenees (ingl. Oncogenesis). Vt. kartsinogenees.
onkovalk (ingl. Oncoprotein). Onkogeeni poolt määratav valk.
oogenees (ingl. Oogenesis). Oogoonist (2n) meioosi käigus küpse munaraku (n) moodus-

tumine.
oogoon (ingl. Oogonium). Emasloomade sugurakkude eellasrakud (2n) enne meioosi 

toimumist.
oomikateadused (ingl. Omics). Genoomitasandilised genoomi valkude ja metabolismi, 

struktuuri ja funktsiooni uurimisele pühendunud distsipliinid.
ootsüüt (ingl. Oocyte). Rakk, mis läbib kaks meiootilist jagunemist (oogenees), moo-

dustab munaraku. Primaarne ootsüüt on rakk pärast meioosi esimest jagunemist ja 
sekundaarne ootsüüt kas meioosi II jagunemise mingis kindlas faasis (nt. imetajatel II 
profaasis) või pärast meioosi teist jagunemist, aga enne munaraku lõplikku küpsemist. 
Oogeneesi käigus tekib meioosis ühest oogoonist (2n) küps munarakk (n) ning 3 
polaar- e. reduktsioonkeha (n).

operaator (ingl. Operator). Operoni osa, mis kontrollib ühe või mitme struktuurgeeni 
aval dumist, olles seondumissaidiks ühele või mitmele regulaatorvalgule. 

operaatormutatsioonid (ingl. Operator mutations). Mutatsioonid, mis põhjustavad 
operoni või geeni konstitutiivset ekspressiooni. Mutatsioon toimib vaid cis-asendis, 
sest siin pole tegemist difuusse valguga, vaid orienteeritud DNA-järjestustega.
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operatsiooniline määratlus (ingl. Operational definition). Tegevus või protseduur, 
millega määratletakse või piiritletakse millegi toimumist.

operon (ingl. Operon). Grupp geene, mis moodustavad ühtse regulatoorse või kontroll-
üksuse. Üksus koosneb operaatorist, promootorist ja struktuurgeenidest. Omased 
prokarüootidele.

operoni mudel (ingl. Operon model). Negatiivne regulatsioonimehhanism rühma struk-
tuurgeenide kotranskriptsiooni koordineeritud regulatsiooniks. Mehhanismis osaleb 
regulaatorgeeni poolt kodeeritud repressor, mis kontrollib rühma struktuurgeenide 
transkriptsiooni selliselt, et seondudes operaatori piirkonnaga blokeerib ta RNA 
polümeraasi poolt teostatava transkriptsiooni.

opiinid (ingl. Opines). Agrobacterium tumefaciens’e Ti-plasmiidiga nakatatud taimed 
hakkavad tootma arginiini derivaate opiine. Sõltuvalt bakteritüvest sünteesitakse 
kas nopaliini või oktapiini, mille bakteriaalsest katabolismist vabanenud energiat 
kasutavad bakterid energiaallikana.

ordinaat (ingl. Ordinate). Graafi ku vertikaalne e. y-telg. Vt. abstsiss e. x-telg.
organell (ingl. Organelle). Rakus kindla funktsiooniga spetsialiseerunud struktuurid. 

Näiteks ripsloomade ripsmed, raku tuum, raku mitokondrid jt.
organismisisene geeniteraapia (ingl. In vivo gene therapy). Patsienti koos vektoriga 

viidud geeni konstrukt, kui patsiendi kromosoomides see geen puudub või on 
defektne.

organismiväline geeniteraapia (ingl. Ex vivo gene therapy). Patsiendilt rakkude eralda-
mine, nende koekultuuris kasvatamine, nendesse funktsionaalse geeni sisseviimine 
ning geneetiliselt muudetud rakkude tagasiviimine samasse organismi.

ori-piirkond (ingl. Origin of replication). Vt. replikatsiooni alguspunkt.
ortoloogsed geenid (ingl. Orthologous genes). Erinevatel liikidel esinevad homoloogsed 

geenid. Vt. homoloogsed geenid.
osakeste püstol (ingl. Particle gun). DNA-partiklite taime- või loomarakku viimine suru-

õhuga või kasutades kõrgpingevoolu. Vt. geenipüss.
osaline diploid (ingl. Partial diploide). Osaline diploid sisaldab F -́plasmiidi koosseisus 

ühte geenivarianti plasmiidist, teist kromosoomist. 
otsegeneetika (ingl. Forward genetics). Uuritakse tunnuste ja fenotüübi tekke geneetilisi 

põhjuseid.
otsekordusjärjestused, DR (ingl. Direct repeats, DR). IS-elemendi insertsioonil märk-

laud-DNA-s tekkivad 2–13-nukleotiidiliste järjestuste samasuunalised kordus-
järjestused.

otsemutatsioon (ingl. Forward mutation). Algsest geeni metsiktüüpi alleelist mutantse 
alleeli teke.

otsesed keemilised pöördreaktsioonid (ingl. Direct chemical reversal). DNA reparat-
sioonil DNA-kahjustuse kõrvaldamine (algse oleku taastumine), näiteks T-T-
dimeeride kõrvaldamine fotoreaktivatsioonil.

otsmised kordusjärjestused (ingl. Terminal repeats). Kordusjärjestused nukleiin-
happemolekuli otstes. 

otsmised pöördkordusjärjestused, IR (ingl. Inverted terminal repeats, IR). Inverteeritud 
kordusjärjestused on pöördsuunalised ja palindroomse struktuuriga. Nad on IS-ele-
men tide otstes.



Sõ
na

st
ik

1047

ovulatsioon (ingl. Ovulation). Emasorganismide menstruatsioonitsükli osa, mil toimub 
munaraku vabanemine munasarja Graafi  folliikulist ja liikumine munajuhasse. 

P (ingl. P). Homosügootsete vanemate või vanempõlvkonna sümbol. P-põlvkond.
paardumisfaktorid (ingl. Mating factors). Pärmseente poolt sünteesitavad ristumiseks 

vajalikud oligopeptiidsed feromoonid.
paardumistüüp (ingl. Mating type). Pagaripärmi (ja mõnede teiste seente) sugulisel sigi-

misel rakkude eristumine erinevateks omavahel ristuvateks (rakkude ühine misega) 
sugupoolteks, näiteks paardumistüüpideks a ja α.

paardumistüüpide ümberlülitumine (ingl. Mating type switching). Pärmseente pungu-
misel toimub emasraku järglaskonnas paardumistüüpide a ja α ümberlülitumisel 
MAT-lookuses DNA asendamine fl ankeeruva (kõrvaleasetatava) DNA-ga kassetist 
HMLα või HMRa. Vt. paardumistüüp.

paarireegli geen (ingl. Pair-rule gene). Drosophila kehasegmentide teket põhjustav geen.
PAC-vektorid (ingl. PAC vectors). PAC-vektorid on BAC ja faagi P1 vektorite hübriid-

süsteem. PAC-vektorid on konstrueeritud selliselt, et toimub negatiivne selektsioon 
võõr-DNA insertsiooni mitt esisaldavate ja positiivne selektsioon rekombinantseid 
vektoreid sisaldavate kloonide suhtes.

pahaloomuline kasvaja (ingl. Malignant tumor). Kasvajad, mille rakukogumiku kasv 
on piiramatu ja kontrollimatult paljunevad kasvajarakkud võivad edasi kanduda 
ümbritsevatesse kudedesse. 

pahhüteen (pahhüneem) (ingl. Pachynema (pachytene)). Meioosi I jagunemise profaasi 
keskmine staadium viiest, järgneb kohe tsügoteenile ja läheb üle diploteeniks. 
Kromosoomid on mikroskoopiliselt nähtavad pikkade paardunud niitidena. 

P-ala (ingl. P box). Pärmseente a-paardumistüübi rakkudes ülesvoolu asuv regulatoorne 
järjestusala, mis seotakse regulaatorvalguga ja millega aktiveeritakse a-spetsiifi liste 
geenide transkriptsioon.

palindroom (ingl. Palindrome). DNA-lõik, kus kesksest sümmeetriateljest lähtudes, luge-
des erinevatelt DNA-ahelatelt mõlemas suunas aluspaaride järjestusi, saame sama 
geneetilise lause e. info.

pandeemia (ingl. Pandemic disease). Infektsioosne haigus, mis levib populatsiooni levila 
suurel alal (kuni ülemaailmne levik). 

pankrease desoksüribonukleaas I, DNaas I (ingl. Pancreatic deoxyribonuclease I, DNase 
I). Üksikahelalist DNA-d lagundav ensüüm. 

panmiksia (ingl. Panmixis). Juhuslik ristumine populatsioonis.
panmiktiline populatsioon (ingl. Panmictic population). Populatsioon, kus ristumised 

toimuvad genotüüpide vahel juhuslikult. 
paraloogsed geenid (ingl. Paralogous genes). Homoloogsed geenid, mis esinevad sama 

liigi eri isenditel. Vt. homoloogsed geenid.
parasegment (ingl. Parasegment). Segmentide muster kahetiivalistel on arenevas emb-

rüos määratud transkriptsioonifaktorite geenide poolt. 
paraseksuaalsed protsessid (ingl. Parasexual processis). Suunatud geneetilise informat-

siooni osaline ülekanne bakteritel ja eripärane suguline protsess seentel. 
Patau sündroom (ingl. Patau syndrome). Inimese 13. kromosoomi trisoomiast tingitud 

haigusnähud.
patogeen (ingl. Pathogen). Organism, mis põhjustab peremeesorganismil haiguse teket.
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parameeter (ingl. Parameter). Väärtus või konstant, mis on väljendatud kogu populat-
siooni kohta.

paratsentriline inversioon (ingl. Paracentric inversion). Inversioon, mis on täielikult ühes 
kromosoomiõlas ning mis ei haara endasse tsentromeeri. Vt. peritsentriline inver-
sioon.

partenogenees (ingl. Partenogenesis). Uue isendi sündimine viljastamata munarakust (nt. 
lehetäide paljunemine).

PCR (ingl. Polymerase chain reaction). Vt. polümeraasi ahelreaktsioon. 
peamine koesobivuskompleks (ingl. Major histocompatobility complex, MHC). Geeni-

perekond selgroogsete genoomis, mis määrab MHC-antigeenide sünteesi. Raku-
sisesed MHC-molekulid seovad nii omade kui võõraste mikroobsete molekulide 
fragmendid ja eksponeerivad neid raku pinnal, kus võõrad tuntakse ära T-rakkude 
(immuunrakkude) poolt. Vt. MHC-geenid.

Pearsoni luuüdi-pankrease sündroom (ingl. Pearson marrow-pancreas syndrome). 
Mitokondriaalsest mutatsioonist põhjustatud pärilik haigus. Haigel väheneb drasti-
liselt luuüdirakkude arv.

P-element (ingl. P element). Drosophila transposoonne element, mis põhjustab aktiveeru-
misel hübriidi arenguhäire.

penetrantsus (ingl. Penetrance). Indiviidide protsent, kellel on konkreetne fenotüüp, 
võrreldes nende isenditega, kellel see võiks genotüübi tõtt u olla.

penitsilliinirikastusmeetod (ingl. Penicilline enrichment method). Penitsilliin (või ampit-
silliin) mõjub vaid kasvavatele rakkudele ega toimi mittekasvavatele rakkudele. 
Penitsilliinisöötmes hakkavad mitt emutantsed rakud jagunema ja hukkuvad, mutan-
tide osa aga kasvab. 

peptidaas (ingl. Peptidase). Ensüüm, mis hüdrolüüsib valkudes (peptiidides) peptiidside-
meid. Sama, mis proteaas. 

peptidüül-(P)-punkt (ingl. Peptidyl (P) site). tRNA-d sisaldav ribosoomi seondumissait, 
millele on kinnitunud kasvav polüpeptiidahel.

peptidüülitransferaas (ingl. Peptidyl transferase). Ensüüm, mis esineb ribosoomi suure-
mas alaüksuses. Katalüüsib translatsioonil peptiidsidemete teket aminohapete vahele. 

peptiid (ingl. Peptide). Aminohappeid sisaldav ühend. Valgu alaüksus.
peptiidhormoon (ingl. Peptide hormone). Geeni aktiivsust reguleeriv polüpeptiid, mis 

pole võimeline rakumembraanidest vabalt läbi minema. Vt. membraaniseoseline 
retseptorvalk. 

peptiidne autoinduktor, AIP (ingl. Peptide autoinducer, AIP). Ühend, mis võimaldab 
kvoorumitundliku süsteemi abil üleminekut virulentsusfaktorite sünteesile. 

peptiidside (ingl. Peptide bond). Aminohappeid koos hoidev keemiline side valgus.
perekondlik (ingl. Familial). Olukord (või haigus), mida tuleb perekonnas või suguvõsas 

sagedamini ett e kui kogu elanikkonnas (populatsioonis), hoolimata sellest, kas tege-
mist on geneetilise või mitt egeneetilise mõjuteguriga.

perekondlik adenomatoos (ingl. Familial adenomatous polyposis). Healoomuline kasvaja. 
Pärandumine järglastele perekondlikult, autosoomdominantselt. 

perekondlik hüperkolesteroleemia (ingl. Familial hypercholesterolemia). Seerumi 
koleste rooli sisalduse pärilik suurenemine, millega suureneb märgatavalt südame 
pärg arterite ahenemise ja infarkti risk.
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peremeesulatus (ingl. Host range). Kitsa peremeesulatusega faagimutandid on võime-
lised infi tseerima vaid kindlaid bakteritüvesid.

perforiin (ingl. Perforin). Tsütolüütilised valgud, mis põhjustavad märklaudrakkude 
membraanidesse pooride teket, mille kaudu tsütoplasma voolab rakust välja ja rakud 
hukkuvad (lüüsuvad). On näiteks looduslikel tapjarakkudel.

peritsentriline inversioon (ingl. Pericentric inversion). Inversioon, mis sisaldab ka 
tsentromeeri, seega inversiooni on haaratud mõlemad kromosoomi õlad.

permissiivne temperatuur (ingl. Permissive temperature). Bakteri- ja pärmimutante saab 
säilitada ja kasvatada lubatavatel temperatuuridel. 

peroksüsoom e. mikrokeha (ingl. Peroxisome; Microbody). Rakusisene organell, mis 
sisaldab ensüüme (katalaasid, superoksiid-dismutaas jt.) rasvhapete ja aminohapete 
oksüdatiivseks lagundamiseks (degradatsiooniks).

persistentne infektsioon (ingl. Persistent infection). Vt. krooniline infektsioon.
personaalmeditsiin (ingl. Personal medicine). Indiviidi geneetilist eripära arvestav 

haiguste ravi.
personaalne genoom (ingl. Personal genome). Üksikisiku genoom, selle nukleotiidne 

järjestus.
pesakoristuskäitumine (ingl. Nest-cleaning behaviour). Vt. kodukorrashoiukäitumine.
PEST-järjestused (ingl. PEST sequences). Polüpeptiidi sisemised järjestused, mis destabi-

li seerivad märgatavalt valke. 
Philadelphia kromosoom (ingl. Philadelphia chromosome). Retsiprooksel trans-

lokatsioonil inimese 9. ja 22. kromosoomi vahel tekkinud lühenenud 22. kromosoom. 
Põhjustab CML-i. Vt. krooniline müelogeenne leukeemia.

pidev muutlikkus (ingl. Continuous variation). Muutlikkus, mis ei eristu kindlatesse 
klas sidesse. Isendid erinevad tunnuste kvantiteedi poolest ning nende analüüsiks 
on vajalikud mõõtmised. Tavaliselt määravad selliseid tunnuseid mitu geeni ja neid 
mõjutavad keskkonnategurid. Vt. katkeline muutlikkus. 

piilid (ingl. Pili). Bakteriraku pinda katvad karvakesed läbimõõduga 6–7 nm, mis koos-
nevad oligomeersetest valkudest (piliin).

piirijärjestus (ingl. Border sequences). Piirijärjestustega lokaliseeritakse geeni asukoht 
kromosoomis. Piirijärjestusteks on teadaoleva DNA-lõpu 5´- ja 3´-nukleotiidsed 
järjes tused. 

pikad insertsioonilised hajuskorduselemendid (ingl. Long interspersed elements). Vt. 
LINE. 

pikad otsmised kordusjärjestused (ingl. Long terminal repeats). Vt. LTR.
pikaealine mRNA (ingl. Long-lived mRNA). Toimivad korduvalt polüpeptiidi sünteesil, 

võimaldades saada suure hulga polüpeptiidimolekule. 
pimekurtus (ingl. Deafb lindness). Haigust põhjustavad genoomi eri kohtades paiknevad 

erinevad samatüübilise avaldumisega geenid (vähemalt kümme). Noorte ja kesk-
ealiste inimeste levinuim pimekurtus. Esineb sisekõrvapõhine vaegkuulmine ja võrk-
kesta taandareng.

plasmarakk e. plasma-B-rakk e. plasmotsüüt e. efektor-B-rakk (ingl. Plasma cell). 
Antikehi tootvad immuunsüsteemi B-rakud. Plasmarakud arenevad B-lümfo-
tsüütidest.
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plasmiid (ingl. Plasmid). Kromosoomiväline pärilik üksus bakteritel ja mikroseentel, mis 
on autonoomses olekus DNA rõngasmolekulina ning kandub edasi kromosoomist 
sõltumatult.

plasmiidide mittesobivusgrupid (ingl. Plasmid incompatibility groups). Plasmiidide 
üheks klassifitseerimise aluseks on nähtus, kus samasse sobivusgruppi kuuluvad 
eritüübilised plasmiidid pole võimelised bakterirakus stabiilselt koos eksisteerima.

plasmiidide peremeesulatus (ingl. Plasmid host range). Plasmiidide klassifi tseerimisel 
kasutatav omadus: kitsa peremeesulatusega plasmiidid on vaid lähedases suguluses 
olevates bakteriliikides, laia peremeesulatusega plasmiidid on aga väga erinevates 
bakteriliikides. Horisontaalsel geenide ülekandel toimub mõnede plasmiidsete 
geenikassett ide ülekanne ka prokarüootidelt eukarüootidele ja vastupidi.

plastiid (ingl. Plastid). Taimedes ja mõnedes algloomades (protistides) leiduv tsüto-
plasmaatiline struktuur (organell). Näiteks kloroplastid sisaldavad klorofülli, mis 
osaleb fotosünteesil. Nad on ümbritsetud kaksikmembraaniga nagu mitokondridki 
ja sisaldavad individuaalset DNA-d. Nad on kuni 2 μm pikkused ning paiknevad 
taimedes ja vetikates ka kromo- ja leukoplastidena. Viimased jaotuvad veel amülo-, 
elaio- ja proteinoplastideks.

pleiomorfsus (ingl. Pleiomorphism). Organismi (mikrobioloogias) elutsüklis esinevad eri-
sugused struktuurivormid. Rakubioloogias tähendab pleiomorfsus rakkude erinevusi 
suuruses, kujus ja värvumises tsütoloogiliste/histoloogiliste värvidega. 

pleiotroopsus (ingl. Pleiotropy). Geeni mitmene efekt – üksik geen mõjutab mitme tun-
nuse avaldumist.

ploidsus (ingl. Ploidy). Kromosoomistiku põhikomplekti (x) korduste arvu hinnang indi-
viidi (või raku) kromosoomistikus (monosoomne, diploidne, polüploidne, haploidne 
jne.).

pluripotentsed tüvirakud (ingl. Pluripotent stem cells). Pluripotentsed tüvirakud dife-
rentseeruvad kindlateks rakutüüpideks. Vastandina totipotentsetele tüvirakkudele 
on nad eeldetermineeritud: näiteks annab vereloome pluripotentne tüvirakk alguse 
vaid vereloomerakkudele, ta pole aga võimeline muutuma kõigiks sidekoe eellas-
rakkudeks.

pluripotentsus (ingl. Pluripotent). Rakkude võimekus diferentseeruda erinevateks raku-
tüüpideks.

plussalleel (ingl. (+) Allele). Alleel, millel on aditiivne toime tunnuse avaldumisele.
Poissoni tõenäosusjaotus (ingl. Poisson probability distribution). Jaotuse eripärast tule-

nevalt määratakse korrektuurifaktor valkude evolutsioonilise muutumise kiiruse 
kindlakstegemise täpsustamiseks. Nt. aminohappe punktis n toimuvate muutuste 
tõenäosus. 

polaarkehad e. polaarkehakesed (ingl. Polar bodies). Loomade oogeneesis (meioosis) 
moodustuvad väikesed rakud, millest ei arene munarakku (neid nimetatakse heit-
rakud, polotsüüdid, reduktsioonkehad). Esimene polaarkeha (polaarkeha I) moo-
dustub meioosi I jagunemisel ega pruugi edasi minna meioosi II jagunemisse. 
Teised polaarkehad (polaarkeha II) moodustuvad meioosi II jagunemise tulemusel. 
Tavaliselt tekib oogeneesis üks küps munarakk ja kolm polaarkeha. 
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polaarne mutatsioon (ingl. Polar mutation). Mutatsioon, mis mõjutab selliste geenide 
funkt sioneerimist, mis paiknevad samas transkribeeritavas üksuses, kuid temast 
edasi (allavoolu).

polüadenülatsioon (ingl. Polyadenylation). Polü(A)-saba lisamine eukarüootse geeni 
transkriptidele (mRNA-le).

polüakrüülamiidgeelelektroforees, PA AG (ingl. Polyacrylamide gel electrophoresis, 
PAAG). Makromolekulide (DNA ja valgud) eraldamine elektrivälja toimel polü-
akrüül amiidgeelis sõltuvalt molekuli laengust. 

polü(A)-polümeraas (ingl. Poly(A) polymerase). Ensüüm, mis lisab polü(A)-saba euka-
rüootse geeni transkripti (RNA) 3 -́otsa.

polü(A)-saba (ingl. Poly(A) tail (mRNA)). 20–200 nukleotiidi pikkune polüadenosiini 
lõik, mis on posttranskriptsiooniliselt lisatud enamiku eukarüootsete mRNA-de 
3 -́otsa.

polüdaktüülia (ingl. Polydactyly). Suurem arv sõrmi või varbaid, kui liigile on normaalselt 
iseloomulik.

polügeen (ingl. Polygene). Üks paljudest geenidest, mis osaleb kvantitatiivse tunnuse 
määramisel (avaldumisel).

polükloonimissait (ingl. Polycloning site). Vt. polülinker.
polülinker (polükloonimissait) (ingl. Polylinker (Polycloning site)). DNA-segment, mis 

sisaldab rea unikaalseid restriktaaside lõikesaite.
polümeer (ingl. Polymer). Reast alaüksustest polümerisatsiooniprotsessis tekkinud 

ühend.
polümeraas (ingl. Polymerase). Ensüüm, mis katalüüsib DNA- ja RNA-sünteesi.
polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) (ingl. Polymerase chain reaction (PCR)). Kindla 

DNA-järjestuse amplifi katsioon in vitro tingimustes, mis toimub paljukordse denatu-
ratsiooni, oligonukleotiidsete praimerite hübridatsiooni ja polünukleotiidi sünteesi 
tsüklite tulemusel.

polümerisatsioon (ingl. Polymerization). Kahe või rohkema samatüübilise keemilise 
pro dukti (monomeeri) ühinemine ning uue ühendi moodustumine, milles on samad 
elemendid samades proportsioonides, kuid mille molekulmass on suurem ning 
füüsika lised omadused erinevad algse monomeeri omast.

polümorfism (ingl. Polymorphism). Kahe või enama geneetilise variandi olemasolu 
populatsiooni isendite hulgas, kusjuures vähemalt kahe variandi sagedus on suurem 
kui 1%.

polümorfne geen (ingl. Polymorphic gene). Erinevates alleelsetes vormides esinev geen. 
Vt. polümorfi sm.

polümorfsed valgud (ingl. Polymorphic proteins). Valgud, millel on populatsioonis 
teisend vormid.

polüneemkromosoomid (ingl. Polynemic chromosomes). Paljuniidilised kromosoomid. 
Vt. polüteenkromosoomid.

polünukleotiid (ingl. Polynucleotide). Ühinenud nukleotiidide lineaarne järjestus DNA-s 
ja RNA-s.

polünukleotiidfosforülaas (ingl. Polynucleotide phosphorylase). Erinevalt eukarüootidest 
on bakte ritel vaid 3 →́5́  suunas mRNA-d lagundavaid eksonukleaase. Neist põhilised 
on polünukleotiidfosforülaas (PNPaas) ja RNaas II.
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polüpeptiid (ingl. Polypeptide). Paljudest aminohappejääkidest koosnev lineaarne makro-
molekul. Lühikesi polüpeptiide nimetatakse oligopeptiidideks, vastavalt ühinenud 
aminohapete arvule dipeptiidiks, tripeptiidiks jne. Vt. oligopeptiidid.

polüploidsus (ingl. Polyploidy). Üle kahe kromosoomikomplekti organismi rakkudes 
(diploidne kromosoomistik e. 2n, üks komplekt homoloogsetest kromosoomidest 
pärineb emalt, teine isalt): triploid (3n), tetraploid (4n), pentaploid (5n), heksaploid 
(6n), heptaploid (7n), oktaploid (8n) jne.

polü-Q-haigused (ingl. Poly-Q diseases). Koodoni CAG korduste arvu suurenemine. 
Valgusünteesil kodeeritakse CAG-fragmendid polüglutamiiniks (polü-Q ). Sellest 
tuleb vastavate haiguste nimetus.

polüsahhariidkapslid (ingl. Polysaccharide capsules). Antigeense spetsiifi lisusega karbo-
hüdraatne kapsel, mis ümbritseb kapsliga baktereid.

polüsoom e. polüribosoom e. ergosoom (ingl. Polyribosome, polysome). Tsütoplasmas 
moodustuvad ühe mRNA-molekuliga seotud ribosoomide kogumikud, kus iga ribo-
soom sünteesib sama valku. 

polüteenkromosoomid (ingl. Polytene chromosomes). Hiidkromosoomid, mis koosnevad 
paljukordselt replitseerunud identsetest kromatiinniitidest. Pärast DNA jagunemist 
ei lahkne aga kromosoomid eri rakkude vahel ning kromatiinniidid jäävad kaabli-
kujuliselt – külg külje kõrvale –rakud ei jagune. Seda protsessi nimetatakse ka endo-
reduplikatsiooniks. 

polütsistroonne RNA (ingl. Polycistronic RNA). Operonilt sünteesitud RNA-molekul.
polütsüstiline neerusündroom (ingl. Polycystic kidney syndrome). Haigusjuht, mille 

puhul neerudes areneb tsüstjas struktuur.
polüüp (ingl. Polyp). Koe ebanormaalsel kasvul tekkinud healoomulised kasvajad – 

näsad.
Polycomb-grupi geenid (ingl. Polycomb group genes). Äädikakärbse kehaosade arengut 

määravate Polycomb-gruppi kuuluvate geenide valgud reguleerivad geenide 
transkript sioonifaktorite avaldumist. Sellega määratakse omakorda äädikakärbse 
arengu muster.

pooldominantne alleel (ingl. Semidominant allele). Vt. intermediaarsus.
poolkonservatiivne replikatsioon (ingl. Semiconservative replication). DNA repli-

katsiooni mehhanism, kus vanem-DNA-ahelad jäävad intaktseks ning neid kasu-
tatakse matriitsidena uute komplementaarsete ahelate sünteesil ja nad lähevad tütar-
molekulide koostisse.

pooldumine (ingl. Fission). Rakujagunemise viis prokarüootidel, kus emaraku genee-
tiline materjal esmalt duplitseerub ning jaotub järgnevalt kahe tütarraku vahel. 

poolusrakud (ingl. Pole cells). Grupp Drosophila embrüo tagaosa rakke, mis on täiskas-
vanud äädikakärbsel sugurakkude eellasrakkudeks.

populatsioon (ingl. Population). Üksteisega ristuvate organismide kogum, kes kuuluvad 
ühte taimede või loomade gruppi ning kes elavad ühes geograafi lises elupaigas.

populatsioonigeneetika (ingl. Population genetics). Geneetika haru, mis uurib ristuvas 
populatsioonis alleelide ja genotüüpide sagedusi ja nende muutumise tegureid ning 
mehhanisme. 

populatsiooni heterosügootsus (ingl. Population heterozygosity). Populatsiooni 
geneetiline erisus. Vastand populatsiooni homosügootsusele. Vt. heterosügootsus.
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populatsiooni homosügootsus (ingl. Population homozygosity). Vastand populatsiooni 
heterosügootsusele. Populatsiooni geneetiline ühtlikkus. 

positiivne kontrollisüsteem (ingl. Positive control system). Mehhanism transkriptsiooni 
kontrollis, kus vajatakse regulatiivseid valke, et geen sisse lülitada.

positiivne selektsioon (ingl. Positive selection). Selektsioon, mis viib uue tunnuse tekkeni; 
uue mutatsiooni kinnistumisele populatsioonis.

positiivne superspiralisatsioon (ingl. Positive supercoiling). Kaksikheeliksi parema-
suunalisel keerdumisel tekib struktuur, kus DNA-ahelad on üksteise suhtes üle-
keerdunud.

positsiooniline informatsioon (ingl. Positional information). Asendiinformatsiooniga 
molekulid. Vt. morfogeen. 

positsiooniline kloonimine (ingl. Positional cloning). Genoomis kindlas asendis 
(positsioonis) oleva geeni või muu DNA-järjestusega klooni isoleerimine (tavaliselt 
läbi kloonimise bakteris).

posterioorne (ingl. Posterior). Tagumine osa e. piirkond.
praimer (ingl. Primer). Lühike reaktiivse 3´-OH-grupiga nukleotiidijärjestus, millelt 

initsieeritakse matriitsahela alusel DNA süntees. 
praimeri seondumise sait (ingl. Primer binding site, PBS). Nukleotiidijärjestuse piirkond 

kopeeritavas ahelas, kuhu seondub R NA või DNA üksikahelaline praimer, kust 
alustatakse replikatsiooni.

praimosoom (ingl. Primosome). Valguline replikatsioonikompleks, mis katalüüsib 
Okazaki fragmentide initsiatsiooni DNA viivisahela mittepideval (katkendlikul) 
sünteesil. Sisaldab DNA praimaasi ja DNA helikaasi. 

premutatsiooniline olek (ingl. Premutational condition). Muutus geenis või selle lähi-
piirkonnas, mis võib viia mutatsiooni tekkeni.

pre-RNA (ingl. pre-RNA). DNA transkribeerimisel RNA-ks (pre-mRNA, pre-tRNA, 
pre-rRNA) saadav esmane produkt, millest järgnevalt moodustatakse protsessingu 
käigus vastav funktsionaalne RNA-molekul.

primaarsed lootelehed (ingl. Primay germ layers). Embrüonaalses arengus eristuvad 
raku kihid. Kolm lootelehte (ekto-, endo- ja mesoderm) annavad alguse kõigile 
organismi arengus tekkivatele rakutüüpidele. Vt. ektoderm; endoterm; mesoderm.

primaarsed polaarkehad (ingl. Primay polar bodies). Vt. polaarkehad.
prioon (ingl. Prion). Väike infektsioosne (haigustt ekitav) ebanormaalselt muundunud 

valgu molekul. 
proband (ingl. Proband). Indiviid (indeksisik) perekonnas (suguvõsas), kellel selgitati 

esime sena päriliku tunnuse olemasolu.
profaag (proviirus) (ingl. Prophage (provirus)). Mõõduka faagi genoom, mis on integ-

reerunud lüsogeense bakteri kromosoomi ning replitseerub sünkroonselt pere mees-
kromosoomiga.

profaas (ingl. Prophase). Mitoosi- ja meioosifaas, mis on interfaasi ja metafaasi vahel. 
Tuu mas toimub kahekromatiidsete kromosoomide kondensatsioon; meioosi puhul 
homoloogide konjugatsioon ja nendevaheline ristsiire.

progeeriad (ingl. Progerias). Pärilikud haigused, millele on iseloomulikud enneaegne 
vananemine, vahel raugastumine teismeeas. 
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progesteroon (ingl. Progesterone). Steroidne naissuguhormoon. Toimib menstruat-
sioonitsüklis, raseduse ajal ja varases embrüogeneesis. Seda hormooni toodavad 
munasari (corpus luteum – kollaskeha), neerupealised ja raseduse/tiinuse ajal 
platsenta.

prokarüoot (ingl. Prokaryote). Suur grupp ainurakseid organisme (k.a. bakterid ja 
sinivetikad), kellel puudub tõeline rakutuum ning ei toimu mitoosi, vaid on raku 
lihtne jagunemine.

prolaktiin (ingl. Prolactine). Peptiidhormoon, mis toimib imetajate piimanäärmetes.
promootor (ingl. Promoter). Nukleotiidijärjestus, millega seonduvad transkript-

sioonifaktorid ja RNA polümeraas, et initsieerida transkriptsiooni.
promootorilt edasiliikumise takistamine (ingl. Promoter clearance). Pärast esimese 

side me moodustamist peab RNA polümeraas puhastama promootori (sigmafaktori 
eemal damine). Selles etapis on nii pro- kui ka eukarüootidel transkriptsiooni enne-
aegse lõpetamise tendents. Vt. abortiivne transkriptsioon.

promootormutatsioonid (ingl. Promoter mutations). Mutatsioonid, mis ei mõjuta geeni 
indutseeritavust, küll aga geeniekspressiooni taset, sest vastavad mutatsioonid 
muudavad RNA polümeraasi seondumise efektiivsust ja sellega ka geeni transkript-
siooni taset. 

proplastiid (ingl. Proplastid). Taimede väikesed membraanümbrisega organellid, millest 
arenevad kõik teised eritüübilised plastiidid. Vt. kloroplast.

prostaglandiinid (ingl. Prostaglandins). Lipiidid, mis moodustuvad rasvhapetest. Nad 
ei ole endokriinsed hormoonid, kuid neil on organismis tähtis füsioloogiline osa, 
näiteks silelihaste kokkutõmbel. Käituvad käskjalgmolekulidena, mõjutades teisi 
rakke kas auto- või parakliinselt.

protamiinid (ingl. Protamines). Väikesed arginiinirikkad tuuma aluselised valgud, mis 
asendavad spermatogeneesis histoone, stabiliseerivad DNA-d ja osalevad spermi pea 
kondenseerumisel.

proteaas (ingl. Protease). Igasugune ensüüm, mis hüdrolüüsib valke.
proteoom (ingl. Proteome). Genoomi poolt kodeeritav täielik valkude kogum.
proteoomika (ingl. Proteomics). Teadus, mis fokuseerub elusorganismi poolt kodeeri-

tavate kõikide valkude struktuuri ja funktsiooni uurimisele. 
proto-onkogeen (ingl. Proto-oncogene). Normaalne geen genoomis, mis võib mutatsiooni 

tagajärjel muutuda onkogeeniks.
protoplast (ingl. Protoplast). Taimerakk, seenerakk või bakter, millelt rakusein on 

osaliselt või täielikult kõrvaldatud, kasutades ensümaatilist töötlust.
prototroof (ingl. Prototroph). Organism (nagu bakter), mis on võimeline kasvama mini-

maalsöötmel. 
proviirus (ingl. Provirus). Viiruskromosoom, mis on integreerunud pro- või eukarüootse 

peremeesraku genoomi. Vt. profaag.
pseudoautosoomne geen (ingl. Pseudoautosomal gene). Geen, mis asub nii X- kui ka 

Y-kromosoomis.
pseudogeenid (ingl. Pseudogenes). Genoomi stabiilne, kuid inaktiivne osa, mis 

sarnaneb konkreetse aktiivse geeniga. Ilmselt on moodustunud aktiivsest geenist 
duplikatsiooni teel.
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pudelikaelaefekt (ingl. Bott leneck eff ect). Geenitriivi erivorm, mille puhul populatsiooni 
arvukus on ajutiselt drastiliselt alanenud. 

puff (ingl. Puff). Polüteenkromosoomide eukromatiinsetes alades olevad aktiivsed 
geenid, mis on nähtavad heledate puhetunud aladena, sest need DNA piirkonnad on 
lahti spiraliseerunud ja transkriptsiooniliselt aktiivsed.

puhasliin (ingl. Inbred line). Tüvi (liin), mis saadakse paljude põlvkondade järel pärast 
süstemaatilist sisearetust. Näiteks taimede korduv iseviljastamine või loomadel 
esimese astme sugulaste vahelised ristamised.

puhastusselektsioon (ingl. Purifying selection). Kuivõrd mutatsioonid on üld juhul 
organismile kahjulikud, siis populatsioonist kõrvaldatakse enamik uudik mu tat-
sioone. Seetõtt u on vaadeldav mutatsioonisagedus populatsioonis eelda tavast märksa 
madalam. 

pulseeruva elektriväljaga geelelektroforees, PFGE (ingl. Pulsed-fi eld gel electrophoresis). 
Geelelektroforees, kus kasutatakse muutuva suunaga elektrivälja, mida rakendatakse 
impulssidena. Sel meetodil saab kromosoome eristada suuruse järgi.

pulssmärgistus (ingl. Pulse labeling). Makromolekuli sünteesil lühiajaliselt sisseviidav 
märgistus (nt. radioaktiivne märgis).

pungumine (ingl. Budding). Mitt esugulise sigimise (paljunemise) viis pärmseenel.
punktmutatsioon (ingl. Point mutations). Muutus, mis toimub geeni kindlas punktis 

(saidis). Üksik(ud) nukleotiidipaar(id) asendatakse, lisanduvad või langevad välja.
Punnett i ruutmeetod (ingl. Punnett  square method). Tõenäosuste arvutamise meetod, 

kus ruudustiku ühele teljele asetatakse ühe vanema (sugupoole) gameetide või geno- 
või fenotüüpide sagedused ja teisele teljele teise vanema omad ning kus sündmuste 
sõltu matu toimumise tõttu saadakse ruudustiku lahtrites moodustuvate geno- ja 
feno tüüpide sagedused teljestikul asetsevate vastavate sageduste korrutamisel 
(ruutmeetod).

puriin (ingl. Purine). Heterotsüklilised aromaatsed nukleiinhappe kaheringilised 
lämmas tikku sisaldavad alused. DNA-s ja RNA-s on puriinideks adeniin ja guaniin. 
Purii nidel on suur tähtsus ka mitmetes teistes biomolekulides (ATP, GTP, cAMP, 
NADH jt.).

põhilised transkriptsioonifaktorid (ingl. Basal transcription factors). Eukarüootide 
geenide transkriptsiooni initsiatsiooniks (alustamiseks) vajalikud valgud.

põhioperaator (ingl. Major operator). Põhilise tähtsusega operoni või geeni operaator-
piirkond.

põhireplikon (ingl. Basic replicon). Sisaldab replikatsiooni alguspunkti ja replikatsiooni 
initsiat siooni kontrollivaid järjestusi.

põisloode (ingl. Blastula). Vt. blastula.
põletik (ingl. Infl ammation). Esmavastus infektsioonile (või kiiritusele). Avaldub pune-

tuse, temperatuuri tõusu, paistetuse ja valulisusega. Põletikuga kaasneb verevarustuse 
intensiivistumine ja fagotsütoos ning keemiliste kaitseühendite süntees. 

põlvkondade vaheldus (ingl. Alternation of generations). Haploidsete ja diploidsete või 
suguliselt ja sugutult sigivate organismide vaheldumine taimede ja osa loomade elu-
tsüklis. 

pärasoolevähk (ingl. Colorectal cancer). Väga sage vähkkasvaja, mida põhjustava 
geeni penet rantsus erinevate kasvajatüüpide korral on vahemikus 60–80%. 
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Vt käärsoole-pärasoole polüüpne vähk; pärilik mittepolüüpne käärsoole-
pärasoolevähk.

pärilik geeniteraapia (ingl. Heritable gene therapy). Vt. reproduktiivne (päranduv) 
geeni teraapia.

pärilik kardiomüopaatia (ingl. Cardiomyopathy). Mitokondriaalne pärilik haigus 
(südame lihase haigus). Pärandub edasi emalt nii tütardele kui poegadele, kuid ei 
pärandu isalt tema järglastele.

pärilikkus (ingl. Heredity). Järglaste sarnasus vanematega. Tunnuste ülekanne vane-
matelt järglastele.

pärilikkuse kromosoomiteooria (ingl. Chromosome theory of heredity). Teooria, mille 
kohaselt kromosoomid kannavad geneetilist informatsiooni ning nende liikumine 
meioosis annab füüsilise aluse geenide segregeerumiseks (ristsiire) ja sõltumatuks 
ümberkombineerumiseks.

pärilik mitt epolüüpne käärsoole-pärasoolevähk (ingl. Hereditary nonpolyposis colo-
rectal cancer, HNPCC). HNPCC e. Lynchi sündroomi korral on mutatsiooni 
tagajärjel inaktiveerunud geen hMSH2. Valk hMSH2 osaleb DNA valepaardumisega 
reparatsioonil. Pärandub populatsioonis autosoomdominantselt ülikõrge sagedusega, 
1 juht 500 inimese kohta.

päritavus (ingl. Heritability). Määr, millega on määratletud vaadeldava tunnuse pärilik 
muutlikkus. Geneetilise muutlikkuse suhtosa tunnuse üldisest (fenotüübilisest) 
muut lik kusest populatsioonis. Vt. päritavus kitsas tähenduses; päritavus laias 
tähenduses.

päritavus kitsas tähenduses e. kitsatähenduslik päritavus (ingl. Narrow-sense herit-
ability). Kvantitatiivses geneetikas fenotüübilise muutlikkuse osa populatsioonis, mis 
on tingitud eri geenide alleelide aditiivsest toimest.

päritavuskoefi tsient, h2 (ingl. Heritability coeffi  cient, h2). Koefi tsient, mis iseloomustab 
tun nuse päritavust populatsioonis.

päritavus laias tähenduses e. laiatähenduslik päritavus (ingl. Broad-sense heritability). 
Kvantita tiivses geneetikas fenotüübi koguhajuvuse osa, mis on põhjustatud isendite 
geneetilistest erinevustest . 

päritavusnõustamine (ingl. Genetic councelling). Vt. geneetiline konsultatsioon.
pärmseente kaksikhübriidisüsteem (ingl. Yeast two-hybrid system). Valk-valk-inter-

aktsioonid annavad võimaluse otsida cDNA-klonoteekides aktivaatorvalkude või 
nendega kompleksis olevate valkude geene, mille produktid seonduvad vastavate 
spet siifi liste valgukompleksidega.

pärmseente kunstlikud kromosoomid (ingl. Yeast artifi cial chromosomes, YACs). YAC 
on lineaarne pärmi minikromosoom, millel on kolm olulist funktsionaalset järjestust: 
autonoomne replikatsiooni alguspunkt (ARS), tsentromeer (CEN) ja kaks telomeeri 
(TEL).

pärsitud ensüüm (ingl. Enzyme repression). Ensüümi süntees pärsitakse regulaator-
molekuliga. 

pärsitud geeniavaldumine (ingl. Gene repression). Vt. geenipidurdamine.
pöidlaküüdiefekt (ingl. „Hitch hiker eff ect“). Alleeli eeldatust sagedam olemasolu, sest ta 

on aheldunud teise geeni alleeliga, mis suurendab indiviidi kohastumuslikkust selles 
populatsioonis.
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pöördgeneeetika (ingl. Reverse genetics). Geneetilise uurimise viis, mispuhul kasutatakse 
geeni nukleotiidseid järjestusi selleks, et saada selles geenis kindlaid mutatsioone või 
kõrvaldada geeni ekspressiooni; geeni produkti ja selle fenotüübilise efekti ennus-
tamine.

pöördkordusjärjestused, REP (ingl. Repetive extragenic palindromic sequences, REP). 
Bakterite geenidevahelistel aladel tugevalt konserveerunud järjestused: E. coli 
genoomis on neid 25%-l mRNA-dest, kokku 500–1000 koopiat (1% genoomist). Nad 
moodustavad juuksenõelastruktuure. 

pöördmutatsioon (ingl. Back mutation). Geeni samas mutantses punktis (saidis) toimuv 
teine mutatsioon, millega taastatakse algne metsiktüüpi geeni nukleotiidne järjestus. 

pöördtranskriptaas (ingl. Reverse transcriptase). Ensüüm, mis katalüüsib DNA-sünteesi 
RNA-matriitsilt.

pöördtranskriptsioon (ingl. Reverse transcription). Geneetilise informatsiooni ülekanne 
RNA-lt DNA-le – DNA-süntees RNA järgi; tekib cDNA.

pürimidiin (ingl. Pyrimidine). Nukleiinhappe üheringiline lämmastikku sisaldav alus. 
DNA-s on pürimidiinidest tavaliselt tsütosiin ja tümiin, RNA-s tsütosiin ja uratsiil. 

pürosekveneerimine (ingl. Pyrosequencing). DNA mass-sekveneerimise meetod, kus 
erinevalt Sangeri didesoksüribonukleotiididega DNA-ahela sünteesi terminatsioonist 
kasutatakse sünteesiga järjestamist, mispuhul detekteeritakse nukleotiidide lülita-
misel toimuvat pürofosfaadi vabanemist. 

pürrolüsiin (ingl. Pyrrolysine). Mitte standardne aminohape (Pyl, O), mida leidub 
metanogeensete arhebakterite mõnedes ensüümides. Koodoniks on standardkoodoni 
terminaatorkoodon UAG. 

Q-ala (ingl. Q box). Pärmseente α-spetsiifi liste geenide transkriptsioon stimuleeritakse 
ülesvoolu paiknevate paardumistüübi regulatoorsete P- ja Q-järjestustega seonduva 
regulaatorvalguga.

Q-vöödid (ingl. Q bands). Kromosoomide A:T-rikaste piirkondade kinakriiniga töötle-
misel tekivad kromosoomidele UV-valguses helenduvad vöödid (triibud).

raaminihkemutatsioon (ingl. Frameshift  mutation). Mutatsioon, mis muudab mRNA 
lugemis raami nukleotiidide lisandumise või väljalangemise tõtt u.

radiatsioonihübriidide kaardistamine (ingl. Radiation hybrid mapping). Meetod, 
millega saadakse näiteks inimese-hiire hübriidrakkude liin, mis sisaldab hiire kromo-
soomide kõrval inimese kromosoomide fragmente, mis on tekitatud inimese rakkude 
eelneva kiiritamisega. Meetod võimaldab määrata inimese geenide aheldust.

radioaktiivne isotoop (ingl. Radioactive isotope). Keemilise elemendi ebastabiilne iso-
toop, mis emiteerib ioniseerivat kiirgust.

rajaja-asutajaefekt e. arendajaefekt (ingl. Founder eff ect). Emapopulatsioonist irdu nud 
indiviidide grupp, kes paneb aluse uue populatsiooni tekkele. Geenitriivi erimeh-
hanism.

rajajarakud (ingl. Founder cells). Pärast viljastumist sügoodi asümmeetrilisel lõigus tu-
misel moodustuvad rakud, mis annavad alguse mitmesugustele diferent seerimis-
radadele.

rakendusgeneetika (ingl. Applied genetics). Geneetiliste meetodite ja tehnoloogiate 
kasutamine rakenduslikul eesmärgil. Katt ub suuresti geenitehnoloogiaga.

rakkude liitumine (ingl. Cell adhesion). Vt. adhesioon.
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rakkudevaheline kommunikatsioon (ingl. Intercellular communication). Rakkude-
vaheline informatsioonivahetus. Hulkraksuse tõtt u peavad eukarüootsetes organis-
mides signaalid liikuma läbi paljude rakukihtide, jõudma spetsiifilise koeni, kus 
kontrollitakse kindlate geenide avaldumist.

rakujagunemine (ingl. Cell division). Emarakust tütarraku teke.
rakukest (ingl. Cell wall). Lisaks kaksiklipiidsele rakumembraanile on paljudel rakkudel 

rakukest – näiteks taimerakkudel on see tselluloosne, bakterirakkudel aga sisaldab 
mureiini.

rakuliiklus (ingl. Cell trafficking). Tsütoskeleti komponentide (filamentide süsteem, 
mitme sug u sed va lg uk iud ja assotsieer unud molekul id) (l isak s raku kuju 
määramisele) põhjustatud rakusisene valkude ja organellide ümberpaigutumise prot-
sess.

rakuliin (ingl. Cell line). Taimedel kindlate omadustega vegetatiivselt paljunevate 
rakkude kogum. Loomarakkudel ühtsete tunnuste ja omadustega samaste rakkude 
kloon.

rakuliini põlvnemine (ingl. Cell lineage). Rakkude põlvnemine eellasrakkudest 
prokarüootide rakujagunemise ja eukarüootide rakkude mitootilise jagunemise 
alusel. Näiteks on varbussil (C. elegans) teada kõikide rakkude teke üherakulisest 
sügoodist kuni täiskasvanud isendi kõigi rakkudeni.

rakuline immuunvastus (ingl. Cellular immune response). Vt. T-rakkude vahendatud 
immuunvastus. 

rakulis-autonoomne protsess (ingl. Cellular-autonomous processis). Rakus toimuvad 
komplekssed protsessid, mis määravad olemasolevast rakust uue, temaga samase raku 
tekke.

rakumembraan (ingl. Cell membrane). Rakumembraan eraldab raku sisekeskkonna 
väliskeskkonnast, on selektiivselt läbilaskev ioonidele ja orgaanilistele molekulidele – 
kontrollib nende transporti rakku sisse ja rakust välja, koosneb lipiidsest kaksikkihist, 
kuhu on ankurdatud valgud.

rakuretseptor (ingl. Cell receptor). Membraaniseoselised valgud, mis interakteeruvad 
rakuväliste molekulidega ning kannavad vastavat signaali edasi raku sisemusse.

rakuristumine (ingl. Cells „mate“). Pärmseente erisuguste paardumistüüpidega rakkude 
ühinemine.

rakutsükkel (ingl. Cell cycle). Tsüklilised sündmused rakkude elus. Rakutsüklis toimub 
mitoosi (M) ja interfaasi (I) vaheldumine. Interfaas jaotatakse G1-, S- ja G2-faasiks. 

rakutsükli kontrollpunkt (ingl. Checkpoint). Moment rakutsüklis, kus kontrollitakse 
raku funktsionaalset seisundit ja tema valmisolekut rakutsükli jätkumiseks ning 
sisenemiseks mitoosi/meioosi. On kaks kontrollpunkti (G1- ja G2-faasis), kus 
rakutsükkel võib jätkuda või suunatakse rakk nn. puhkefaasi, s.t. rakk väljub tsüklist 
(G0-faas). 

rakutuum (ingl. Nucleus). Vt. tuum.
rakuühinemine (ingl. Cells fusion). Hübriidrakkude teke, näiteks pärmseentel või ka 

teistel eukarüootsetel rakkudel, kui ühinevad näiteks põrna lümfotsüüdid ning 
müeloomirakud (moodustub monokloonseid antikehi tootev rakuliin – hübridoom).

raske ahel (ingl. Heavy chain). 1. Heteromultimeerse valgu suurema molekulmassiga 
polüpeptiidahel (nt. motoorne valk müosiin või antikehad e. immunoglobuliinid). 
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Immunoglobuliini-molekuli raske e. H-ahel määrab klassi, millesse vastav immuno-
globuliin kuulub ning see ahel on ca 2 korda pikem kui kerge e. L-ahel. 2. Selgroogsete 
mtDNA-genoomis eristatakse guaniinirikast rasket ja tsütosiinirikast kerget DNA-
ahelat. Mõlemad ahelad on transkriptsiooniliselt aktiivsed, neid transkribeeritakse 
vastassuunaliselt. 

raske kombineeritud immuunpuudulikkuse sündroom, SCID (ingl. Severe combined 
immunodefi ciency syndrome, SCID). Kaasasündinud immuunpuudulikkus, geneetiline 
haigus. Organismis ei teki immuunvastust, sest puuduvad funktsionaalsed B- ja 
T-lümfotsüüdid. 

rass (ingl. Race). Mingi liigi isendite eristatav grupp.
ravimiresistentsusplasmiidid (ingl. Drug resistance plasmids). Ravimiresistentsust 

määravad plasmiidid (R-plasmiidid). Vt. resistentsusplasmiidid.
r-determinandid (ingl. r determinants). Ravimiresistentsust määravad geenid.
reaktivatsioon (ingl. Reactivation). Inaktiveerunud X-kromosoomi aktiveerumine 

sugurakkudes, mil toimub kindlate DNA-piirkondade demetülatsioon.
reastatud järjestused (ingl. Alignment). Järjestusfragmentide paigutamine tegelikku 

omavahelisse järjestusse. 
reduktiivne evolutsioon (ingl. Reductive evolution). Genoomi evolutsiooniline 

lihtsustumine. Mitokondrite, kloroplastide ja parasiitide genoomi puhul on kadunud 
järk-järgult osa geneetilisest informatsioonist, sest kaotatud geenide funktsiooni 
kompenseerivad peremeesraku genoomis olevad geenid.

reduktsioonjagunemine (ingl. Reduction division). Meioosi esimene jagunemine, kus 
bivalendi emas- ja isaskromosoomid eralduvad (2n → n). Vt. võrdjagunemine.

reekon (ingl. Recon). Rekombinatsiooni väikseim üksus, nukleotiidipaar.
refuugium (ingl. Refugium). Pelgupaik (pagula), kus inimesed (ka loomad ja taimed) ela-

sid 8000 aastat püsinud jääajatalve üle reliktpopulatsioonina uusasundustes, moo-
dustades isoleeritud lokaalseid populatsioone.

regressioonanalüüs (ingl. Regression analysis). Korrelatsioonikoefi tsient ei näita tunnuste 
väärtusi. Seda saab selgitada regressioonanalüüsil.

regressioonijoon (ingl. Regression line). Kahe varieeruvusseeria suhe, mis näitab erine-
vate seeriate erisuguste väärtustega andmete kõige paremat kokkulangevust.

regulaatorgeen (ingl. Regulator gene). Teis(t)e geeni(de) avaldumise taset kontrolliv geen. 
Näiteks E. coli lacI-geen kodeerib valku, mis kontrollib lac-operoni struktuurgeenide 
avaldumist. 

regulaatorvalgu seondumise sait (ingl. Regulator protein binding site, RPBS). Positiivsel 
geneetilisel kontrollil toimub regulatsioon promootori tasemel: regulaatorvalk 
seondub promootori ees olevasse saiti. 

regulon (ingl. Regulon). Geneetilise regulatsiooni üksus. Näiteks liitgeenid e. ope-
ronid, mis on kontrollitud ühe regulaatorvalgu või valkkompleksi poolt. Vt. ka 
kvoorumitundlikkus.

rekombinaas (ingl. Recombinase). Eelkõige saitspetsiifi list geneetilist rekombinatsiooni 
teostavad ensüümid. Rekombinatsioonikompleksis tekitatakse DNA-ahelatesse 
katked ja vastassegmendi otsad taasühendatakse külgneva DNA-ahela otstega. 

rekombinant (ingl. Recombinant). Rekombineerunud geneetilise materjaliga rakk või 
organism.
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rekombinantne DNA-molekul (ingl. Recombinant DNA molecule). In vitro konst-
rueeritud DNA-fragmentide või kahe terve DNA-molekuli ühinemisel saadud uus 
DNA-molekul.

rekombinantne DNA-tehnoloogia (ingl. Recombinant DNA technology). Rekombinantse 
DNA saamise, analüüsi ja siirdamise meetodid.

rekombinatsioon (ingl. Recombination). Vanematel mitteesinevate geenikombinat-
sioonide teke mitt ehomoloogsete kromosoomide ümberkombi neerumisel ja homo-
loogsete kromosoomide ristsiirdel meioosis. Aheldu nud geenidel määratakse 
rekombinatsioonisageduste alusel geneetilisel kaardil nende geenide omavaheline 
kaugus. 

rekombinatsioonanalüüs (ingl. Recombinant analyse). Geenide järjestuse määramine 
kromosoomis ristsiirde sageduse alusel.

rekombinatsioonidefektsed mutandid (ingl. Recombination-defi cient mutants). Mutan-
did, kellel ei ole krossingoverit. Näiteks isased äädikakärbsed.

rekombinatsioonisagedus (ingl. Recombination frequency). Meioosis krossingoveri 
läbi nud järglaste suhteline osa järglaskonnast. Kahe lookuse vahelise kauguse ühik 
sentimorganites (cM).

rekombinatsioonisait (ingl. Recombination site). Integronid sisaldavad integraasi geeniga 
külgnevat rekombinatsioonisaiti, kuhu integreerub võõr-DNA. 

rekombinatsioonisõltuv reparatsioon (ingl. Recombination-dependent repair). Üksik-
ahela lised ja kaksikahelalised DNA-katked parandatakse kahel viisil: homoloogsel 
rekombinatsioonil ja mitt ehomoloogsete DNA-otste ühendamisel.

rekombinatsioonitest (ingl. Recombination test). Katsed selgitamaks, kas kaks mutat-
siooni on teineteisega aheldunud või ei, ning kui nad on aheldunud, siis kui kaugel 
teineteisest nad asuvad.

renaturatsioon (ingl. Renaturation). Molekuli taasmoodustumine tema loomulikus 
loodus likus vormis. Nukleiinhapete biokeemias tähistatakse selle mõistega tavaliselt 
kaksikahelalise heeliksi moodustumist komplementaarsetest üksikahelalistest 
molekulidest. 

renniin (ingl. Rennin). Biotehnoloogiliselt saadud ensüüm, mida kasutatakse juustu-
tööstuses piima kalgendamiseks. Enne saadi seda ensüümi (laapensüümi nime all) 
piimavasikate magudest. 

reparatsioon (ingl. Reparation). Kahjustuste (vigade) parandamine DNA-s.
replikatiivne transpositsioon (ingl. Replicative transposition). Transpositsiooni-

mehhanism, mil transposoon duplitseerub nii, et transponeeruv üksus on algse 
elemendi koopia. Nii doonoris kui ka retsipiendis (märklaudsaidis) moodustub 
iseloomulik vaheühend e. teeta-konfi guratsioon. Selline mehhanism on iseloomulik 
retrotransposoonidele ja toimub ka klass II transposoonidel. 

replikatiivne transposoon (ingl. Replicative transposon). Bakterite transposoonid, mille 
transpositsioonil toimub transposooni replikatsioon.

replikatiivne vorm (ingl. Replicative form). Faagide replikatsioonil toimub üksikahelalise 
ssDNA- ja ssRNA-genoomi paljundamine üle kaksikahelalise vahevormi.

replikatsioon (ingl. Replication). Duplikatsiooniprotsess, mis leiab aset matriitsilt 
kopeerimise tulemusel. Näiteks DNA de novo süntees.



Sõ
na

st
ik

1061

replikatsiooni alguspunkt (ingl. Origin of replication). Kromosoomi või DNA-molekuli 
sait e. nukleotiidijärjestus, millelt alustatakse DNA replikatsiooni.

replikatsioonijärgne reparatsioon (ingl. Postreplication repair). Replikatsiooni järel 
toimuv kahjustatud DNA parandamine, tavaliselt krossingoveri teel.

replikatsioonikahvel (ingl. Replication fork). Replikatsioon toimub alguspunktist 
lähtuvalt kahes suunas, moodustub kaks Y-kujulist struktuuri.

replikatsioonisilm (ingl. Replication bubble). Replikatsioonil toimuv DNA-kaksikahela 
lokaalne lahtikeerdumine. 

replikon (ingl. Replicon). Replikatsiooniüksus. Bakteritel on replikonid seotud raku-
membraani segmentidega, mis kontrollivad replikatsiooni ja koordineerivad rakkude 
jagunemist.

replisoom (ingl. Replisome). Täielik replikatsiooniaparaat, mis paikneb replikatsiooni-
kahvlis ja teostab DNA poolkonservatiivset replikatsiooni. 

reportergeen (ingl. Reporter gene). 1. Mutatsioon, mis pidurdab signaali olemasolul 
signaali ülekanderajas mingi kindla geeni avaldumist. 2. Selektiivne markergeen, mis 
vastutab ravimiresistentsuse, fl uorestsentsi jms. eest. 

repressor (ingl. Repressor). Valk, mis seondub DNA-ga ja lülitab välja geeni avaldumise.
repressorgeen (ingl. Repressor gene). Geen, kust loetakse infot repressorvalgu tootmiseks. 
reproduktiivkude (ingl. Germ line). Kude, kus moodustuvad gameedid e. sugurakud.
reproduktiivne isolatsioon (ingl. Reproductive isolation). Suguline isolatsioon, mil 

erinevad liigid ei saa üksteisega ristuda. Sellel põhineb organismide fenotüübiline 
taksonoomia.

reproduktiivne kloonimine (ingl. Reproductive cloning). Protsess, kus munaraku tuum 
asendatakse täiskasvanud organismi somaatilise ehk keharaku tuumaga. Saadakse 
organism, kes on geneetiliselt identne tuuma doonororganismiga. 

reproduktiivne (päranduv) geeniteraapia (ingl. Germ-line (heritable) gene therapy). 
Päri like haiguste ravi meetod, kus funktsionaalne (metsiktüüpi) geenikoopia lisa-
takse indiviidi sugurakkudesse, mis kannavad defektset geenikoopiat. Ideaaljuhul 
kandub sugurakkudega uude organismi edasi terve geen. Vt. somaatiliste rakkude 
(mitt epäranduv) geeniteraapia. 

resistentsusfaktor (ingl. Resistance factor). Plasmiid, mis määrab bakteri antibiootikumi-
resistentsuse. 

resistentsusplasmiidid (ingl. Resistance plasmids). Plasmiidid, mis koosnevad konju-
ga tiivsest resistentsuse ülekandefaktorist (RTF) ja ravimiresistentsuse r-determi-
nantidest.

resolvaas (ingl. Resolvase). Transposooni poolt kodeeritud ensüüm, mis määrab res-
saidis transposoonidevahelise saitspetsiifi lise rekombinatsiooni ja transposoonita 
plasmiidse doonor-DNA vabanemise. Teine transposooni koopia jääb märklaud-
DNA-sse.

res-sait (ingl. res site). Tn3-elementide paardunud transpositsioonilise kointegraadi sait-
spetsiifi lise rekombinatsiooni punkt. 

restriktaas (ingl. Restrictase). Endonukleaas, mis tunneb ära lühikesi spetsiifi lisi DNA-
järjestusi ja lõikab DNA-molekuli selles restriktsioonisaidis või selle lähedalt katki.

restriktaasi äratundmissait (ingl. Restriction site). DNA-järjestus, mille tunneb ära rest-
riktaas ja mis lõigatakse restriktaasiga katki.
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restriktsioonifragment (ingl. Restriction fr agment). DNA-fragment, mis saadakse DNA 
lõikamisel ühe või mitme restriktaasiga.

restriktsioonifragmentide pikkuspolümorfism (RFLP) (ingl. Restriction fragment-
lenght polymorphism (RFLP)). Kahe või enama geneetilise pikkusvariandi esinemine 
genoomse DNA restriktsioonil. DNA-fragmendid fraktsioneeritakse elektroforeesil, 
kantakse southern-ülekandel üle membraanfi ltrile ja visualiseeritakse membraani 
hübriidimisel märgistatud DNA-prooviga. 

restriktsioonikaart (ingl. Restriction map). Lineaarne või rõngasjas DNA-molekuli füüsi-
line kaart, mis näitab erinevate restriktaaside lõikesaitide asetust.

restriktsiooniline endonukleaas (ingl. Restriction endonuclease). Vt. restriktaas.
restriktsiooni-modifikatsioonisüsteemid (ingl. Restriction modification system). 

Kaitse võõra nukleiinhappe vastu. Modifi tseeritud nukleiinhapped on restriktaasi-
resistentsed.

retikulotsüüt (ingl. Reticulocyte). Mitt eküps erütrotsüüt e. punalible. Toodetakse tüvi-
rakkudest luuüdis. Retikulotsüüdid tsirkuleerivad enne lõplikku küpsemist ca 24 
tundi.

retinoblastoom (ingl. Retinoblastoma). Inimesel (eriti lastel) esinev silma võrkkesta kas-
vaja.

retroelement (ingl. Retroelement). Igasugune genoomi integreerunud retroviirus või 
nende sarnane transposoonne element.

retroposoon (ingl. Retroposon). Retroposoon on transpositsiooniline mobiilne geneeti-
line element, mis on retrotransposooni lühenenud vorm, millel puuduvad pikad ots-
mi sed kordusjärjestused

retrotranspositsioon (ingl. Retrotransposition). Transpositsiooni tüüp, kus transposit-
sioon toimub üle RNA vaheetapi, s.t. toimub pöördtranskriptaasiga DNA koopiate 
saamine RNA-lt.

retrotransposoon (ingl. Retrotransposon). Eukarüootide transpositsiooniline element, 
mis annab uusi koopiaid RNA pöördtranskriptsioonil DNA-ks.

retroviirus (ingl. Retrovirus). Viirus, mille geneetiline informatsioon säilitatakse RNA-s 
ja mis replitseerub, kasutades pöördtranskriptaasi, et sünteesida RNA-genoomilt 
DNA koopia.

retroviirusesarnane element (ingl. Retrovirus-like element). Retrotransposooni tüüp, mis 
on sarnane integreerunud retroviiruse vormiga.

retseptor (ingl. Receptor). Molekul, mis on võimeline seondama ligandi (hormooni, 
kasvu faktorit, neuromediaatorit vms.).

retsessiivne letaaalmutatsioon (ingl. Recessive lethal mutation). Geeni mutantne vorm, 
mis põhjustab organismi hukkumise, kui ta esineb organismis homosügootses olekus. 

retsessiivsus (ingl. Recessive). Alleeli tüüp, mis ei avaldu teise e. dominantse alleeli esine-
mise korral fenotüübiliselt iseseisvalt.

retsipientrakk (ingl. Recipient cell). Bakter, mis võtab bakterite rekombinatsioonil vastu 
DNA-d teiselt bakterirakult (doonor). Vt. doonorrakk.

retsiprookne ristamine (ingl. Reciprocal cross). Vastupidiste sugudega erinevate tüvede 
(liikide, tõugude jms.) ristamine: emase A ja isase B ning isase A ja emase B ristamine 
on retsiprookne ristamine.
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retsiprookne translokatsioon (ingl. Reciprocal translocation). Translokatsiooni tüüp, 
kus rekombinatsiooniprotsessis geneetilist materjali ei kaotata, s.t. translokatsioon 
on DNA-ahelate vahel vastastikune.

reversioon (pöördmutatsioon) (ingl. Reversion (reverse mutation)). Mutantse geeni 
muutu mine algse metsiktüüpi fenotüübi taastumisega. Üldtähenduses kauge esi-
vanema tunnuse taasilmnemine.

revertaas (ingl. Revertase). Vt. RNA-sõltuv DNA polümeraas; pöördtranskriptaas.
revertant (ingl. Revertant). Reverteerunud (pöördmutatsiooniga) mutant.
RFLP (restriktsioonifragmentide pikkuspolümorfi sm) (ingl. RFLP (restriction fr ag-

ment-lenght polymorphism)). Indiviidide geneetiline erinevus, mis ilmneb pärast ühe 
või mitme restriktaasiga töötlust moodustuvate DNA-fragmentide võrdlemisel.

Rh-faktor (ingl. Rh factor). Inimestel esinev vere punaliblede antigeen – reesusfaktor. 
Rh-negatiivse ema immuunsüsteemi rakud produtseerivad juhul, kui ta kannab 
Rh-positiivset loodet, Rh-antigeeni-vastaseid antikehi, mis põhjustavad lapse hemo-
lüütilise haigestumise. Pärast sündi peab tegema imikul kiire verevahetuse.

Rho-sõltumatu terminatsioon (ingl. Rho-independent termination). Transkriptsiooni 
termi natsioon ilma Rho-valgu toimeta.

Rho-sõltuv terminatsioon (ingl. Rho-dependent termination). Transkriptsiooni lõpeta-
mine Rho-valgu toimel.

ribonukleaas, RNaas (ingl. Ribonuclease, RNase). Ensüüm, mis hüdrolüüsib RNA-d.
ribonukleiinhape (ingl. Ribonucleic acid). Vt. RNA.
ribosoom (ingl. Ribosome). Tsütoplasma organell, mis koos mRNA-ga on valgusünteesi 

kohaks raku tsütoplasmas.
ribosoomi alaüksused (ingl. Ribosome subunits). Ribosoomid koosnevad põhiliselt valku-

dest ja RNA-st. Eristatakse kaht alaüksust: väikest ja suurt. Prokarüootne ribosoom 
(70S) jaotub 30S- ja 50S- ning eukarüoodi ribosoom (80S) 40S- ja 60S-alaüksusteks. 
Kloroplastide ja mitokondrite ribosoomid on aga väiksemad (tavaliselt 60S). 

ribosoomihüpe (ingl. Ribosome jumping). Ribosoom võib jätt a mRNA-st transleerimata 
mitukümmend nukleotiidi ja jätkata siis protsessi uues kohas. Protsess on geneeti-
liselt programmeeritud.

ribosoomi inaktiveerivad valgud (ingl. Ribosome-inactivating proteins). Need valgud 
lagundavad N-glükosiidset sidet adeniini ja riboosi vahel ribosoomi suure alaüksuse 
R NA-del (28S rR NA eukarüootidel ja 23S rR NA prokarüootidel). Ribosoomid 
hävivad.

ribosoomi-RNA (rRNA) (ingl. Ribosomal RNAs (rRNAs)). Mitut tüüpi RNA-molekulid, 
mis on ribosoomide struktuurikomponentideks.

ribosoomi seondumissait, RBS (ingl. Ribosome binding site, RBS). Vt Shine’i-Delgarno 
järjestus.

ribosoomivalgud (ingl. Ribosome proteins). Ribosoomi koostises olevad valgud.
ribosüümid (ingl. Ribosymes). Katalüütiliste omadustega RNA-molekul. Toimib kui 

ensüüm.
riboviirused (ingl. Riboviruses). Enamik R NA-viiruseid, kellel genoomset R NA-d 

DNA-ks ümber ei kopeerita ja viiruste geneetiline materjal ei integreeru ka kunagi 
raku genoomi. Vt. RNA-sõltuv RNA polümeraas. 
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ribuloos-1,5-bifosfaadi karboksülaas/oksügenaas, RuBisCO (ingl. Ribulose 
1,5-bi phos phate carboxylase, RuBisCO). Valgusindutseeritud ensüüm taimede foto-
sün teesil. RuBisCO abil viiakse CO2 suhkrumolekulidesse. 

riik (ingl. Kingdom). Bioloogias kõrgem süstemaatiline üksus. Eukarüoodid jagunevad 
nelja (taimed, loomad, seened, ainuraksed), prokarüoodid kahte (bakterid, arhed) 
riiki.

ringjalt permuteerunud kromosoomid (ingl. Circularly permuted chromosomes). 
Lineaarsed kromosoomid nukleotiidijärjestustega, mis on üksteise suhtes ringjalt 
permuteerunud. Rõngasjate DNA-molekulide lahtilõikamisel juhuslikes DNA-
punktides tekib ringjalt permuteerunud lineaarsete DNA-molekulide parv. 

ripse (ingl. Cilium, pl. Cilia). Rakkudel olev karvakujuline liikumist võimaldav struktuur 
(nt. ripsloomadel). On primaarsed ripsmed, mis on sensoorseteks organiteks, ja 
liikumist vahendavad organellid (nt. munajuhas aitavad ripsmed munarakul liikuda 
munajuha ampulli, kus toimub viljastumine, ja sealt edasi emakasse, kus embrüo 
implanteerub emakaseina).

riskianalüüs (ingl. Risk assessment). Erinevate patoloogiliste või haiguslike geneetiliste 
tunnuste kordumisriski analüüs järglastel.

ristamine (ingl. Cross, intercross). Vastassoost geneetiliselt erinevate isendite ristumine.
ristikulehekujuline tRNA (ingl. Coverleaf confi guration). tRNA sekundaarstruktuuri 

mudel.
ristpärandumine (ingl. Cris-cross inheritance). Suguliitelise pärandumise juht, kus ema 

tunnus kandub poegadele ja isa tunnus tütardele.
ristside (ingl. Crosslink). DNA-s võivad lämmastikaluste vahele moodustuda ebahari-

likud kovalentsed sidemed, nii samas DNA-ahelas kui ka vastasolevais DNA-ahelais. 
ristsiire (ingl. Crossing over). Homoloogsete kromosoomide paarides toimuv tütarkroma-

tiidide vastastikune segmentide vahetus meioosi I profaasis. Vt. krossingover.
ristviljastumine (ingl. Cross-fertilization). Protsess, kus viljastumisel osalevatest gamee-

tidest on üks pärit ühest ja teine teisest organismist.
R-lingud (ingl. R-loops). RNA-DNA-hübriidide üksikahelalised DNA piirkonnad, mis 

moodus tuvad in vitro tingimustes, kuna RNA-DNA-dupleksid on palju stabiilsemad 
kui DNA-DNA-dupleksid.

RNA (ingl. RNA). Ribonukleiinhape. Mõnede viiruste geneetilist informatsiooni kandev 
materjal. Molekul, mis moodustub DNA transkriptsioonil ja mis kannab informat-
siooni valgusünteesiks (mRNA), rakusiseseks struktuuriks (rRNA), aminohapete 
transpordiks (tR NA) või iseenda ning teiste R NA-molekulide biokeemiliseks 
sünteesiks, modifi kat siooniks ja geenide avaldumise regulatsiooniks. 

RNaas (ingl. RNase). Vt. ribonukleaas.
RNA degradosoom (ingl. RNA degradosome). Multiensüümikompleks (osaleb rRNA 

protses singul ja mRNA degradatsioonil), mis on enamikul bakteritel. Kompleksi 
kuu luvad PNPaas, RNaas E, RNA helikaas ja glükolüütiline enolaas. RNA degrado-
soomidega on assotsieerunud ka tšaperonid ja polüfosfaadikinaas. 

RNA-DNA-heterodupleks (ingl. RNA-DNA heteroduplex). RNA ja DNA üksikahelast 
koosnev nukleiinhappe kaksikahel.

RNA helikaas (ingl. RNA helicase). Ensüüm, mis katalüüsib RNA kaksikheeliksite osade 
lahtikeerdumist ja üksikahelate eraldumist. 
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RNAi (ingl. RNAi). Vt. RNA interferents.
RNA indutseeritud vaigistav kompleks (ingl. RNA-induced silencing complex, RISC). 

Ebastabiilselt seondunud kaksikahelalised siRNA-d ja miRNA-d kaotavad eelistatult 
ühe RNA-ahela. Säilinud üksikahelaline RNA paardub aluspaaridevahelisel komple-
mentaarsusprintsiibil talle spetsiifilise mRNA-molekuliga, millega pidur datakse 
konkreetse geeni ekspressiooni. 

RNA interferents, RNAi (ingl. RNA interference, RNAi). Nähtus, kus väikesed kaksik-
ahelalised (20–25 bp) R NA-fragmendid (miR NA, siR NA) takistavad geenide 
aktivat siooni, et maha suruda valgusünteesil osaleva mRNA aktiivsust. miRNA ja 
siRNA, mis mõlemad osalevad RNA interferentsi toimumisel, seonduvad homo-
loogsuse alusel mRNA-ga, vaigistades mRNA aktiivsust. Üksikjuhtudel võib RNAi 
ka võimendada geeni aktiivsust.

RNA järkamine (ingl. RNA dice). Kaksikahelalise RNAi lõikamine RNaas III perekonna 
endoribonukleaasiga. dsRNA-st ja mRNA-st tekivad lühikesed kaksikahelalised 
RNA-fragmendid, e. siRNA-d. Dicer-ensüüm reguleerib vaid normaalsete rakkude 
arengut ja diferentseerumist ning mutatsioonid geenis võivad põhjustada seetõtt u 
kasvajaliste rakkude teket. Vt. Dicer-ensüüm. 

RNA korrektuur (ingl. RNA editing). Transkriptsioonijärgne protsess, millega muude-
takse geeni algse transkripti (RNA) informatsiooni.

RNA polümeraas (ingl. RNA polymerase). Ensüüm, mis katalüüsib RNA sünteesi.
R NA polümeraasi peatumine (ingl. R NA polymerase „pausing”). Juuksenõela-

struktuuride moodustumise tõttu võib transkriptsiooni käigus RNA polümeraas 
peatuda ca 60 sekundiks. 

RNA praimer (ingl. RNA primer). Lühike (10–60-nukleotiidine) RNA-lõik, mida kasuta-
takse uue DNA-ahela sünteesi alustamiseks. See lõik sünteesitakse DNA praimaasi 
poolt.

RNA-proovide vektorid (ingl. RNA probe vectors). Eritüübilised vektorid, mis on välja 
töötatud RNA-proovide sünteesimiseks (paljundamiseks).

RNA-protsessing (ingl. RNA processing). RNA transkriptsioonijärgsel ümber korral-
damisel toimuv translatsioonieelsest RNA-st spetsiifi liste järjestuse kõrvaldamine 
ning transkripti mõlema otsa modifi katsioon: pre-mRNA 5́ -otsa lisatakse 7-metüül-
guanosiinmüts ja 3 -́otsa polü-A järjestus. 

RNA-seoselised valgud (ingl. RNA-binding proteins). RNA-d ribonukleaaside toime eest 
kaitsvad RNA-ga seonduvad valgud.

RNA-sõltuv DNA polümeraas (ingl. RNA-dependent DNA polymerase). Ensüüm, mis 
kodeerib DNA sünteesi RNA-matriitsilt. Pöördtranskriptaas, revertaas. 

RNA-sõltuv RNA polümeraas (ingl. RNA-dependent RNA polymerase, RdRP). Ensüüm, 
mis kodeerib kaksikahelalise RNA saamist üksikahelalisest RNA-st. 

RNA vahendatud transpositsioon (ingl. RNA-mediated transposition). Retrotranspo-
soonide RNA-vahendatud transpositsioon. 

Robertsoni translokatsioon (ingl. Robertsonian translocation). Kromosoomne ümber-
kor raldus, kus kaks mittehomoloogset kromosoomi ühinevad ja moodustavad 
uue üksikkromosoomi. Tavaliselt toimub kahe erineva akrosoomse kromosoomi 
(inimesel kromosoomide 13 ja 14, 14 ja 21 ning 14 ja 15 vahel) pikkade õlgade ühine-
mine tsentromeeri piirkonnas ning lühikesed õlad deleteeruvad.
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rohef luorestsentsi valk (GFP) (ingl. Green f luorescent protein (GFP)). Looduslikult 
leiduv fl uorestseeruv valk, mida sünteesib meduus Acquorea victoria.

Round-up (ingl. Roundup). Suurfi rma Monsanto toodetava herbitsiidi glüfosaadi laia-
tarbeline brändinimi. 

Rousi sarkoomiviirus (ingl. Rous sarcoma virus). Esimesena avastatud kasvajaid põhjus-
tav onkoviirus. See RNA-viirus on retroviirus. Põhjustab kanadel sidekoekasvajate 
teket.

rRNA (ingl. rRNA). Vt. ribosoomi-RNA.
RTF (ingl. RTF). Resistentsuse ülekandefaktor. Vt. resistentsusplasmiidid.
R-valgud (ingl. R-proteins). Vt. ribosoomivalgud.
R-vööt (ingl. Reverse band; R band). Kromosoomide teatud tüüpi värvimisel moodustuv 

muster, mille tumedad ja heledad vöödid on vastupidised G- ja Q-vöötidele. 
R-vöödistuse korral on tumedamalt värvunud alad G- ja C-rikkad (eukromatiin) 
ning heledamalt värvunud alad e. bändid e. vöödid A- ja T-rikkad piirkonnad (hetero-
kromatiin).

rämps-DNA (ingl. Junk-DNA). DNA-järjestused, millel puudub teadaolev funktsioon või 
mis on funktsioneerinud kunagi minevikus. Sellel DNA-l on väike spetsiifi lisus ja sel 
ei ole organismi elus selektiivset eelist.

röntgen (r) (ingl. Roentgen (r) unit; Röntgen unit). Ioniseeriva kiirguse ühik.
röntgendifraktsiooni muster (ingl. X-ray diff raction patt ern). Nukleiinhappe puh taid 

kristalle läbivate röntgenikiirte kõrvalekallet on võimalik visualiseerida rönt geni-
filmile (sarnaselt valgustundliku filmiga fotograafias). Röntgenikiirguse difrakt-
sioonimustri analüüsi nimetatakse röntgenstruktuuranalüüsiks.

röntgenikiirgus (ingl. X-rays). Ioniseeriv elektromagnetkiirgus, lainepikkus 10-8–10-12 
m. Ioniseeriva kiirguse toime kuhjub, mis tähendab, et sama kiirgusdoos võidakse 
saavu tada erisuguste kiirgusintensiivsustega erineva aja jooksul. Esineb nn. doosi-
efektikõver, mis on tegelikult sirge.

sadestumiskoefi tsient (S) e. sedimentatsioonikoefi tsient (ingl. Sedimentation coeffi  -
cient, S). Makromolekulide liikumise kiirus sahharoosi tihedusgradiendis arvutatakse 
sedimentatsioonikiiruse ja tsentrifugaaljõu suhtest. Sedimentatsioonikoefi tsient 10-13 
on võetud ühikuks, mida nimetatakse Svedbergi ühikuks (S).

sagedusjaotus (alleeli, tunnuse) (ingl. Frequency distribution). Graafi k, mis näitab alleeli 
või tunnuse nii suhtelist kui ka absoluutset sagedusjaotust alampopulatsioonides. 

sait (ingl. Site). Punkt kromosoomis. DNA-s vastab sellele üks nukleotiidipaar (vahel ka 
2–3).

saitspetsiifiline mutagenees (ingl. Site-specific mutagenesis). Tehnika molekulaar-
bioloogias, mille abil tekitatakse mutatsioon DNA kindlas järjestuspiirkonnas. Vt. 
oligonukleotiid-suunatud saitspetsiifi line mutagenees.

saitspetsiifiline rekombinatsioon (ingl. Site-specific recombination). Saitspetsiifilise 
rekombinatsiooni toimumiseks piisab kahe DNA-segmendi vahelisest suhteliselt 
madalast nukleotiidide homoloogsuse tasemest. Näiteks toimuvad bakteriofaagide 
integratsioon bakterikromosoomi, integronide lülitumine teise DNA-molekuli 
koosseisu ning mõnede promootor- ja regulaatorjärjestuste inversioonid geenide 
ekspressiooni reguleerimisel patogeensetes bakterites just niisugusel viisil.

samasoolisus (ingl. Homosexuality). Vt. homoseksuaalsus.
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SAR (ingl. SAR or scaffold-attachment region). Eukarüootse kromosoomi DNA piir-
konnad, mis seonduvad tuuma maatriksiga. Need DNA-järjestused on kuni mõnisada 
nukleotiidi pikad A:T-rikkad alad (iseloomulikud on motiivid, kus on järjestikku 3 
A-d või T-d). SAR-sidel on oluline osa kromatiini struktuursel organisatsioonil 
tuumas ja geeniekspressiooni regulatsioonil.

satelliit-DNA (ingl. Satellite DNA). Genoomi komponent, mida on võimalik isoleerida 
eraldi ülejäänud DNA-st tihedusgradientt sentrifuugimisel. Tavaliselt koosneb see 
lühikestest tandeemsetest mitt ekodeerivatest kõrgkordus-DNA järjestustest, millest 
enamus paikneb kromosoomi telomeerses või tsentromeerses piirkonnas.

SCID (äge kombineeritud immuunpuudulikkuse sündroom) (ingl. SCID (severe com-
bined immunodefi ciency syndrome)). Grupp haigusi, millega seostub immuun süsteemi 
alatalitlus e. humoraalse või rakulise immuunsuse puudumine. Raviks võib olla 
üksnes luuüdi transplantatsioon või geeniteraapia.

SDS (ingl. SDS). Vt. naatriumdodetsüülsulfaat.
seemnealge (ingl. Ovule). Õistaimede makrosporangium, millest areneb seeme. Ta 

sisaldab seemnealgme tuumikut (nutselli) ja väliskatet (integumenti).
seemnetorukesed (ingl. Seminiferous tubes). Testistes olevad väänilised seemnetoru-

kesed, kus toimub spermatogenees.
segment (ingl. Segment). Selgrootute (lülijalgsete, rõngusside) keha koosneb erinevatest 

üksteisele järgnevatest segmentidest.
segmentatsioonigeenid (ingl. Segmentation genes). Grupp geene, mis kontrollivad 

Drosophila embrüo varases arengus kindlate segmentide moodustumist embrüo esi-
tagaosa teljel.

segment-polarity- e. segmendi polaarsusgeenid (ingl. Segment-polarity genes). Grupp 
geene, mille produktid määravad iga segmendi eesmise ja tagumise osa eraldatuse 
piki Drosophila embrüo esi-tagaosa telge.

segregatsioon (ingl. Segregation). 1. Kromosoomipaaride lahknemine meioosis. 2. Allee-
lide lahknemine heterosügootide gameetides (järglastes). 3. Erinevate fenotüüpide 
ilmnemine järglaste hulgas seoses kromosoomide või alleelide lahknemisega järg-
las tel, võrreldes nende heterosügootsete vanematega. 4. Mendeli teine pärandu-
misseadus.

sekreteeritavad IgM-antikehad (ingl. Secretory IgM antibodies). Esmasel immuun-
vastusel hakkavad B-rakud sekreteerima IgM-antikehasid, mis on membraani-
seoselised antikehad ning B-rakkude retseptori osaks. Nad võimaldavad B-rakkudel 
seostuda spetsiifi lise antigeeniga ning seejärel sisse lülitada B-rakkude aktivatsiooni. 
Vt. esmane immuunvastus.

seksduktsioon (ingl. Sexduction). Bakteri kromosoomigeenide inkorporeerumine 
F-faktorisse ja nende järgnev ülekanne konjugatsioonil retsipientrakku. See saab 
toimuda tänu asjaolule, et F-plasmiid kui episoom integreerub homoloogsel rekombi-
natsioonil kromosoomi ning järgnevalt desintegreerub koos plasmiidi kõrval asetseva 
kromosoomipiirkonnaga autonoomsesse plasmiidsesse olekusse (F -́plasmiidina).

sekundaarne immuunvastus (ingl. Secundary immune response). Kehavõõra mõjuaine 
(antigeeni) sekundaarsel ja ka edaspidisel kokkupuutel organismi immuunsüsteemi 
rakkudega hakatakse tänu juba eelnevalt vereringes olevatele mälurakkudele kiirelt 
sünteesima suurel hulgal immunoglobuliinide (antikehade) molekule. 
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sekundaarne ootsüüt (ingl. Secondary oocyte). Vt. ootsüüt.
sekundaarne spermatotsüüt (ingl. Secondary spermatocyte). Vt. spermatotsüüt.
sekundaarsed polaarkehad (ingl. Secundary polar bodies). Vt. polaarkehakesed.
sekveneerimine (ingl. Sequencung). Järjendamine. Koondnimetus meetoditest, millega 

määratakse nukleiinhapete nukleotiidne järjestus ja polüpeptiidide aminohappeline 
järjestus. 

selektiivne surve (ingl. Selective pressure). Valikusurve. Erinevatele genotüüpidele raken-
dub keskkonnas erisugune selektiivne surve. Matemaatiliselt väljendatakse seda 
selektsioonikoefi tsiendi kaudu.

selektiivsed geneetilised markerid (ingl. Selectable genetic markers). Tunnused, mille 
alusel saab selekteerida rekombinante, elimineerides neid vanemvormidest.

selektiivselt neutraalsed mutatsioonid (ingl. Selectively neutral mutations). Mutatsioonid 
DNA-piirkondades, mis pole otseselt seotud geenide funktsioneerimisega (rämps-
DNA). 

selektiivsööde (ingl. Selective media). Võimaldab eraldada mutantse raku metsikutest. 
Söötmel moodustuvad kolooniad selektiivselt, söötme koostisest sõltuvalt. 

selektorgeen (ingl. Selector gene). Drosophila spetsiifiliste kehasegmentide arengut 
mõjutav geen.

selektsionistid (ingl. Selectionists). Darwini loodusliku valiku teooria pooldajad. 
selektsioon (ingl. Selection). Genotüüpide diferentseeritud võime jääda ellu ja anda 

järglasi. Tähtsaim faktor, mis muudab suurtes populatsioonides alleelisagedusi. 
selektsioonidiferents, S (ingl. Selection diff erential, S). Taime- ja loomaaretuses erinevus 

vanempõlvkonna keskmise ja väljavalitud (selekteeritud) vanemate keskmise vahel.
selektsiooni dominantne markergeen (ingl. Dominant selectable marker gene). Geen, mis 

võimaldab peremeesrakul jääda ellu tingimustes, kus ta muidu hukkuks.
selektsiooniefekt (ingl. Selection response). Taime- ja loomaaretuses erinevus vanemateks 

väljavalitud (selekteeritud) indiviidide keskmise ja nende järglaste keskmise vahel. 
Selektsiooni vastus näitab, kuidas populatsioon reageerib valiku survele.

selektsioonikoefitsient, s (ingl. Selection coefficient, s). Arv, mis mõõdab genotüübi 
kohasust, võrreldes populatsiooni edukama genotüübiga.

selenotsüsteiin (ingl. Selenocysteine). Valkude koosseisus olev 21. aminohape, mille 
koodoniks on stoppkoodon UGA. Ühetäheline sümbol on U ja kolmetäheline sümbol 
Sec.

selged laigud (ingl. Rapid lysis mutants). Faagiosakeste kiirel vabanemisel (lüüsil) tekivad 
Petri tassi mikroobsel gasoonil (murul) selged faagi lüüsilaigud. 

semisteriilsus (ingl. Semisterility). Suure osa sügootide eluvõimetus, näiteks maisil. 
Tavaliselt assotsieerub see nähtus translokatsioonidega.

senssahel (ingl. Sens strand). DNA-kaksikheeliksi 5 →́3´-suunaline üksikahel, mis on 
komplementaarne teisele, antisenss- e. matriitsahelale. RNA sünteesitakse komple-
mentaarsuse alusel antisenss-DNA-ahelalt, s.t. senssahel ja mRNA-ahel on sama 
nukleo tiidse järjestusega, v.a. asjaolu, et RNA-s on T asemel U.

senss-RNA (ingl. Sens RNA). mRNA. 
sentimorgan, cM (ingl. CentiMorgan, cM; Map unit). Kromosoomide geneetilise 

kaardistuse ühik, millega mõõdetakse geenide aheldust (omavahelist kaugust). Üks 
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sentimorgan (cM) on kromosoomi kahe punkti (lookus, marker) vahelise, ühes põlv-
konnas toimuva ristsiirde sagedus 0,01 (1%). Vt. krossingover; ristsiire.

seostumissait (ingl. Attachment site). Seostumissaidi moodustavad tänu homo-
loogsele rekombinatsioonile att P-järjestus λ-kromosoomis ja att B-järjestus bakteri-
kromosoomis. 

seroloogia (ingl. Serology). Kehavedelike uurimine teaduslikel ja meditsiinilistel ees-
märki del. Praktikas on selleks eelkõige vereseerumi antikehade uurimine. 

serotoniin (ingl. Serotonin). Monoamiinne neurotransmitter, 5-hüdroksütrüptamiin 
(5-HT). Leidub peamiselt soolestikus, trombotsüütides ja kesknärvisüsteemis. Väga 
mitmekülgne mõju organismi talitusele. Tõstab ka tuju, seepärast nimetatakse teda 
õnnehormooniks, ehkki ta pole klassikaline hormoon.

sfäroplast (ingl. Spheroplast). Taimerakk või bakter, millelt rakusein on osaliselt ensü-
maa tiliselt kõrvaldatud. Mõjutatud rakk võtab energeetiliselt kõige sobivama, 
sfäärilise kuju. Vt. protoplastid.

Shermani paradoks (ingl. Sherman paradox). Anomaalsed fragiilse X-sündroomi 
pärandumissuhted: kõigil neid geene kandvate isendite järglastel avaldub sündroom 
igas järgnevas põlvkonnas tugevamalt. 

Shine’i-Dalgarno järjestus (ingl. Shine-Dalgarno sequence). Üksnes prokarüootses 
ribosoomis mRNA seondumiskoht, mis jääb tavaliselt 8 bp startkoodonist AUG 
ülesvoolu ja millel on konserveerunud järjestus AGGAGG (E. coli’l AGGAGGA), mis 
on komplementaarne ribosoomi 16S rRNA 3 -́otsalähedase anti-Shine’i-Dalgarno 
järjestusega CCUCCU. Nimetatud paardumine on hädavajalik prokarüoo tide 
translatsiooni initsiatsioonil. 

sigimik (ingl. Ovary). Taimeõie emaka paisunud osa, milles on seemnealge. Vt. seemne-
alge.

sigmafaktor, σ-faktor (ingl. Sigma factor). Prokarüootse RNA polümeraasi alaüksus, 
mis vastutab transkriptsiooni initsiatsiooni eest spetsiifi lisel initsiatsioonijärjestusel. 
Sigmafaktor võimaldab bakterite transkriptsioonil RNA polümeraasi spetsiifilist 
seostumist geeni promootorile. E. coli’l on teada 7 erinevat sigmafaktorit.

signaalitransduktsioon (-ülekanne) (ingl. Signal transduction). Protsess, kus moleku-
laarne virgatsaine (nt. hormoon, cAMP, Ca2+ jt.) mõjub erinevate molekulide kas-
kaadi kaudu raku talitusele. Sellega muudetakse raku võimalikku olekut.

signaaliülekande rajad (ingl. Signaling pathways). Nii pro- kui ka eukarüootide geenide 
regulatsioon (sisse- või väljalülitamine) on paljudel juhtudel reguleeritud ekstra-
tsellulaarsete mõjurite e. virgatsainete poolt. Signaali jõudmist raku välismembraanilt 
raku tuumani või vastupidises suunas nimetatakse signaaliülekande rajaks. 

signaaljärjestus (ingl. Signal sequence). Sekretoorsed valgud sisaldavad oma N-termi-
naalses otsas (aminoterminuses) lühikesi järjestusi, mis suunavad nende val kude 
sünteesitava ahela tsütoplasmavõrgustiku valendikku (luumenisse). Signaaljärjes-
tused osalevad ainete liikumise koordineerimisel. 

signaalmolekul (ingl. Signal molecule). Mingit raku elus olulist signaali edastavad mole-
kulid. Näiteks moodustuvad stressivastuse käigus raku tsütoplasmas väikesed mole-
kulid (nt. cAMP, ppGpp, AppppA), mis põhjustavad raku vastuse antud mõjurile. 

signaalpeptidaas (ingl. Signal peptidase). Valkude transporti läbi rakumembraani 
peri plasmasse määrab sünteesitud valg u N-terminaalse otsa hüdrofoobne 
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signaal järjestus, mis pärast eksportimist lõigatakse polüpeptiidist ära signaal-
peptidaasi poolt.

signaalsüsteem (ingl. Signaling system). Eukarüootsete rakkude rakusisene süsteem DNA 
transkriptsiooni kontrollimiseks. Laiemas tähenduses ka raku ning väliskeskkonna 
informatsioonivahetus, mis viib muutustele raku elutegevuses või raku struktuuris.

siirdgeen (ingl. Transgene). Vt. transgeen.
siledapinnaline (S-tüüpi) koloonia (ingl. S-type smooth colony). Patogeensete pneumo-

kokkide Petri tassi veriagarsöötmel moodustunud suured siledapinnalised limajad e. 
S-tüüpi kolooniad.

silikoonitud klaas (ingl. Silicon wafer). Mikrokiibi põhimaterjal, mida kasutatakse 
DNA mikrojada-analüüsil, kus klaasipinnale on seotud DNA-proovid. Silikoonitud 
klaas silaanitakse alkoksü- või klorosilaanidega ning sellise klaasi pinnale saab kõrg-
tehnoloogiliste meetoditega väga tugevasti ning õiges orientatsioonis siduda DNA-
molekule, vajadusel ka teisi keemilisi ühendeid.

SINE (lühikesed insertsioonilised hajuskorduselemendid) (ingl. SINEs (short 
inter spersed elements)). Perekond lühikesi (150–300 bp) mõõdukalt korduvaid 
eukarüootseid transpositsioonilisi elemente. Enimtuntud SINE-perekonna järjes-
tustüübiks on inimese Alu-perekond. 

sinepigaas (ingl. Mustard gas). Di(2-kloroetüül)sulfiid, üks esimesi keemilisi tsüto-
toksilisi mürkgaase, mis põhjustab naha ja kopsude olulisi kahjustusi, rakkude jagu-
nemise häireid ja apoptoosi. Arendati välja Saksa sõjatööstuse poolt juba 1916. a., aine 
kasutamine keelati 1993. a. 

sini-valge-selektsioon (ingl. „Blue-white“ selection). Mõnede vektorite kloonimissaiti 
inser teeritud võõr-DNA inaktiveerib plasmiidi lacZ-järjestuse, kuna ei toimu 
α-peptiidi sünteesi ega α-komplementatsiooni. Siis on rekombinantsed kolooniad 
valged; mitterekombinatsed, kus lacZ-järjestus on aktiivne, muutuvad β-galak to-
sidaasi värvusreaktsiooni tõtt u siniseks.

siRNA-d (ingl. siRNAs). Vt. lühike interferentsi-RNA. 
sirprakuline aneemia (ingl. Sickle-cell anemia, SCD). Autosoomretsessiivne haigus, mille 

korral inimese punalibled on muutunud sirbikujuliseks ning nende hapniku sidumise 
võime on vähenenud. Mutatsioon on hemoglobiini β-globiini geenis, mis paikneb ini-
mese 11. kromosoomis.

sisearetus (ingl. Inbreeding). Sugulastevahelised ristamised.
skisofreenia (ingl. Schizophrenia). Vaimuhaigus, mis väljendub tajumise, mõtlemise, 

tunde elu ja tahteelu muutumises.
snipid (ingl. Single nucleotide polymorphism, SNPs). DNA üksiknukleotiidsest muutusest 

põhjustatud polümorfi sm.
SNP-d (ingl. SNPs). Vt. üksiknukleotiidne polümorfi sm.
snRNA-d (ingl. snRNAs). Vt. väikesed tuuma-RNA-d.
solenoidne struktuur (ingl. Solenoid). Kromosoomis kõrgema taseme superspiraal, kus 

histoon H1 osalusel moodustub nukleosoomsest 10 nm läbimõõduga kromatiinkiust 
kromatiinniit läbimõõduga 30 nm.

somaatiline hüpermutatsioon (ingl. Somatic hypermutation). Kõrgsageduslikud mutat-
sioonid geeni piirkondades, mis kodeerivad antikehade varieeruvaid piirkondi. Antud 
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mutatsioonid leiavad aset B-lümfotsüütide diferentseerumisel antikehi tootvateks 
plasmarakkudeks. Vt. hüpermutatsioonid.

somaatiline mutatsioon (ingl. Somatic mutation). Keharakkudes toimuv mutatsioon, mis 
ei kandu suguliselt sigivatel organismidel edasi järglasele. Vt. generatiivsed mutat-
sioonid.

somaatiline rakk (ingl. Somatic cell). Vt. keharakk.
somaatiline rekombinatsioon (ingl. Somatic recombination). Keharakkudes toimuv 

geneetiline rekombinatsioon. Näiteks geenisegmentide assambleerimine geenides, 
mis määravad B-lümfotsüütides antikehade raskete ja kergete ahelate ning 
T-lümfotsüütide retseptorvalkude sünteesi.

somaatiliste rakkude (mitt epäranduv) geeniteraapia (ingl. Somatic-cell (nonheritable) 
gene therapy). Päri l ike haiguste rav i v i is, kus defektset a l leel i kandvatesse 
keharakkudesse (mitt esugurakkudesse) viiakse metsiktüüpi funktsionaalne geeni-
koopia. Vt. reproduktiivne (päranduv) geeniteraapia.

somaatiliste rakkude hübriidimine (ingl. Somatic cell hybridization). Eri liikide somaa-
tiliste rakkude ühinemisel (hübridatsioonil) saadakse somaatilised hübriid rakud. 

somaatiliste rakkude ühinemine (ingl. Somatic cell fusion). Eukarüootsete somaatiliste 
rakkude ühinemist stimuleeritakse polüetüleenglükooliga. Saadud hübriidrakkude 
geneetilisi omadusi testitakse selektiivsöötmetel.

somatotropiin (ingl. Somatotropine). Peptiidne kasvuhormoon. 
sooga piiratud tunnused (ingl. Sex-limited). Tunnuse avaldumine vaid ühel sugupoolel. 

Näiteks piimatoodang imetajatel, Rambouillet ’ tõugu lammaste sarved, kanade 
munatoodang.

soolo-LTR-id (ingl. Solo LTRs). Transposooni Ty1 LTR-d võivad omavahel rekombi-
neeruda ja deleteerida transposooni keskse kodeeriva ala. Moodustuvad nn. soolo-
LTR-d e. deltajärjestused. 

soomääramise füsioloogiline teooria (ingl. Physiological theory of sex determination). 
Saksamaal sündinud USA geneetiku Richard Goldschmidti (1878–1958) loodud 
teooria, mille kohaselt sugu on määratud organismi füsioloogilise seisundiga. Uurides 
käsnalainelasi (Lymantria sp.), leidis ta, et nende liblikate soomääramise üheks põhi-
teguriks on sugupotentsiaal.

soomääramise haplo-diplosüsteem (ingl. Haplo-diplo system of sex determination). See 
süsteem on mesilastel: emased moodustuvad viljastatud munarakust (diploidsetest 
embrüotest), isased viljastamata munarakust (haploidsed embrüod). Emaste areng 
reproduktiivseks vormiks (kuninganna) sõltub toitumiserisustest larvina, ülejäänud 
ema sed on aga steriilsed (töömesilased).

soomääramise kromosoomiteooria (ingl. Cromosomal theory of sex determination). Sugu 
on määratud sugukromosoomiga.

soost sõltuv domineerimine (ingl. Sex-infl uenced dominance). Geenide avaldumine, mis 
sõltub indiviidi soost. Näiteks mõnede lambatõugude sarved on isastel dominantse, 
emastel aga retsesssiivse avaldumisega. Inimesel avaldub pärilik kiilaspäisus valdavalt 
meestel. 

sorteeriv ristamine (ingl. Assortative mating). Ristamine, kus partnerid on valitud feno-
tüü bilise sarnasuse või mingi muu näitaja alusel.
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SOS-vastus (ingl. SOS response). DNA reparatsiooni, rekombinatsiooni ja replikatsiooni-
valkude täieliku komplekti süntees bakterites juhul, kui bakterite DNA on tõsiselt 
vigas tatud (nt. vastuseks UV-kiirgusele).

southern-ülekanne (ingl. Southern blot). DNA-fragmentide ülekanne elektro foreesi-
geelist tselluloos- või membraanfi ltrile kapillaarjõudude toimel (vedeliku liiku mine 
tänu fi ltri imavusele ja kapillaarjõududele).

speisserid (ingl. Intergenic speisser regions). Geenivahemikud. Geenidevahelised järjes-
tused. 

sperm (ingl. Sperm). Küps/väljaarenenud isassugurakk.
spermatiidid (ingl. Spermatids). Meiootilisel jagunemisel spermatogeneesis moodustub 

ürgsugurakust e. spermatogoonist neli spermatiidi. Spermatiididest valmivad 
spermid (isassugurakud), mis omandavad transformatsiooniprotsessis ka liikuvuse.

spermatogenees (ingl. Spermatogenesis). Protsess, kus moodustatakse valminud e. küp-
seid e. viljastumisvõimelisi isassugurakke (sperme).

spermatogoon (ingl. Spermatogonia). Meioosieelne isassuguraku (spermi) eellasrakk 
(2n), mis asub seemnetorukese perifeerses osas. Diferentseerumise käigus liiguvad 
nad perifeeriast seemnetorukese valendiku suunas. 

spermatotsüüt (ingl. Spermatocyte (sperm mother cell)). Rakk, mis teeb läbi kaks meioo-
tilist jagunemist (spermatogeneesi) ja millest moodustuvad spermiidid. Esmased 
spermatotsüüdid teevad läbi esimese meiootilise jagunemise, sekundaarsed 
sperma totsüüdid tekitavad teise meiootilise jagunemise teel spermatiidid. Ühest 
spermatogoonist (2n) tekib meioosi tulemusena 4 spermatiidi. Pärast transfor-
matsiooni, omandanud liikumisaparaadi (mitokondritega spermi keskosa ja spermi 
saba, mis on mikrotorukestest koosnev vibur), nimetatakse küpsenud sugurakke 
sper mideks.

spermiogenees (ingl. Spermiogenesis). Spermi moodustumine spermatiidist. Spermato-
geneesi osa, mis järgneb spermatotsüütide meiootilisele jagunemisele ja mille käigus 
spermid omandavad transformatsioonil viburilise liikumisvõime.

spetsialiseeritud transduktsioon (ingl. Specialized transduction). Bakteriofaagi vahen-
datud bakterite rekombinatsioon, millega kantakse doonorrakust retsipientrakku üle 
geene vaid kromosoomi kindlast (lühikesest) piirkonnast.

spetsiifi line immuunvastus (ingl. Specifi c immune system). Pärast kehavõõra aine (anti-
geeni) tungimist organismi sisekeskkonda vallandub spetsiifiline immuunvastus 
(antikehade teke). 

splaissing e. kokkupõime (ingl. Splicing). Protsess, mille käigus RNA-st elimineeritakse 
eksonite vahele jäävad intronite järjestused ja eksonite järjestused seotakse kova-
lentselt.

splaissingu endonukleaas (ingl. Splicing endonuclease). RNA eellaste (pre-mRNA, 
pre-tRNA) splaissingu I etapis tekitab tuumamembraaniga seondunud splaissingu 
endonukleaas intronite kumbagi otsa ühe katke.

splaissingu ligaas (ingl. Splicing ligase). RNA eellaste splaissingu II etapis ühendab 
splais singu ligaas splaissingu endonukleaasi tekitatud kaks fragmenti, moodustades 
valmis mRNA või tRNA.

splaissosoom (ingl. Spliceosome). RNA/valk-kompleks, mis lõikab eukarüootide tuuma-
geenide primaarsetest transkriptidest välja intronid.
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spontaanne mutatsioon (ingl. Spontaneous mutation). Mutatsioon, mis tekib ilma 
teadaoleva välise põhjuseta. Vt. indutseeritud mutatsioon.

spoor (ingl. Spore). Eos. Taimede sporofüüdi poolt meioosil moodustuvad haploidsed 
pro duktid. Nad on võimelised taluma ebasoodsaid keskkonnatingimusi, kuid andma 
soodsates tingimustes alguse uuele organismile ilma viljastumiseta. 

sporofüüt (ingl. Sporophyte). Taimede elutsükli diploidne arengujärk, mis moodustab 
meioo sil haploidseid spoore.

sporulatsioon (ingl. Sporulation). Spooride moodustumine bakteritel programmeeritud 
geeni ekspressiooni toel. 

SRY-geen (ingl. SRY gene). Inimesel ja teistel imetajatel Y-kromosoomi aheldunud 
geen, mis kodeerib valgulist testise moodustamise faktorit, millel on võtmeroll isas-
organismi arenemises.

SSB-valk (ingl. SSB protein). Üksikahelalise DNA-ga seonduv valk, mis ei lase üksik-
ahelalisel DNA-l enneaegselt seonduda teise ahelaga, seni kuni DNA replikatsioon 
pole lõppenud.

staatiline populatsioon (ingl. Static population). Mendelistlik mitteevolutsioneeruv 
populatsioon.

stabiliseeriv valik (ingl. Stabilizing selection). Kõrvaldatakse äärmusvormid. Toimib siis, 
kui populatsiooni keskväärtusega tunnusel on kõrgeim ja äärmusvormidel madal 
kohastumusmäär. Säilitab olemasolevat kohastumist.

standardhälve (ingl. Standard deviation). Andmekogumi kvantitatiivse tunnuse muut-
likkuse mõõt. Arvutatakse kui ruutjuur dispersioonist. 

standardne vöödilisus (ingl. Standard banding). Hiidkromosoomide tavaline vöötmuster 
e. vöödilisus. Vöödilisust kasutatakse kõigi kromosoomide karüogrammide koos-
tamisel.

standardviga (ingl. Standard error). Populatsiooni muutlikkuse keskmine mõõde. Näitab 
mingi mõõdetava tunnuse statistilise väärtuse kõikumise ulatust.

statistiline väärtus (ingl. Statistic value). Populatsiooni näidise või näidiste väärtused, 
millest võidakse saada üldpopulatsiooni väärtus või vastavad parameetrid.

statsionaarse faasi mutatsioon (ingl. Stationary-phase mutation). Vt. adaptiivne mutat-
sioon.

steriilsus (ingl. Sterility). Võimetus anda järglasi.
steriilsusmutatsioonid (ingl. Sterile mutations). Rida mutatsioone, mis vähendavad 

organismi paljunemisvõimet, kuni paljunemisvõime kaoni (nt. taim ei moodusta 
tolmu terasid).

steroidhormoon (ingl. Steroid hormone). Väikesed, kolesteroolist moodustunud mole-
kulid, mis rakku sisenedes seonduvad kindlate valkudega (hormoonretseptoritega). 

stimulon (ingl. Stimulon). Üks globaalse regulatsiooni viise, mis kirjeldab geene, operone, 
regulone ja modulone, mille tööd mõjutab üks ja sama keskkonnastiimul.

stoppkoodon (ingl. Stop codon). mRNA-koodon, mis lõpetab translatsiooni (UA A e. 
Ochre, UAG e. Amber, UGA e. Opal). 

stress (ingl. Stress). Organismi seisund, mis seostub tavaliselt võimetusega reageerida 
adekvaatselt muutunud keskkonnatingimustele. Stressi kõrvaldavad geneetilised 
lisamehhanismid.
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stressi indutseeritud mutatsioonid (ingl. Stress induced mutations). Mikroobide 
stressi tingimustes (nt. toitainete puudumisel) käivituvad lisamehhanismid, mis 
võimaldavad suurendada mutatsioonide tekke sagedust ning suurendavad tõenäosust, 
et mõnel mutandil on adaptiivne väärtus (nt. on võimeline kasutama keskkonnast uut 
C-allikat). Vt. veaaltid DNA polümeraasid.

strooma (ingl. Stroma). Kloroplastide sisemine osa, kus paiknevad membraansed kett ad 
(tülakoidid), tülakoidide kompleksid (graanid) ja graane ühendavad lamellid.

struktuurgeen (ingl. Structural gene). Geen, mis määrab polüpeptiidi või mitte trans-
leeritava RNA sünteesi.

struktuurne allelism (ingl. Structural allelism). Nähtus, kus kaks või rohkem erine vat 
mutatsiooni asuvad rekombinatsioonitesti tulemuste põhjal samas saidis (mutat-
sioonide asukohad katt uvad).

struktuurne genoomika (ingl. Structural genomics). Genoomi molekulaarstruktuuri 
uurimine.

STS (järjestusmärgistusega saidid) (ingl. Sequence-tagged sites, STSs). Lühikesed uni-
kaalsed DNA-järjestused (tavaliselt 200–500 bp), mida amplifitseeritakse PCR-
tehnika abil ja mida kasutatakse füüsiliste ning geneetiliste kaartide ühildamiseks. 

submetatsentriline kromosoom (ingl. Submetacentric chromosome). Kromosoom, milles 
tsentromeer ei ole kromosoomi keskel ning kus kromosoomi lühike (p) ja pikk (q) 
õlg on veidi erineva pikkusega. Inimesel on 13 sellist kromosoomi, kromosoomid 2, 
4–12, 17–18 ja X.

sugufaktor (ingl. Sex factor; F factor; Fertility factor). Bakteri episoom (nt. E. coli 
F-plasmiid), mis määrab bakteriraku omaduse olla geneetilise materjali doonoriks 
DNA konjugatsioonilisel ülekandel retsipienti. Sugufaktor võib replitseeruda tsüto-
plasmas või integreeruda kromosoomi.

sugukiukesed e. sugukarvakesed (ingl. Sex pili). Konjugatsioonilise sugufaktoriga 
bakteritel on sugukarvakesed e. piilid. Vt. piilid.

sugukromosoomid e. gonosoomid (ingl. Sex chromosomes). Soo määramises osalevad 
kromosoomid, vastandatud autosoomidele.

sugulasabielu (ingl. Consanguineous mating). Lähisugulaste abielu, paarumine.
suguletaalne geen (ingl. Sex-lethal gene). Drosophila X-kromosoomis oleva ühe põhilise 

sugu määrava regulaatorgeeni (geen Sxl) alternatiivse splaissinguga määratakse isas- 
ja emassugu. Selle geeni mutatsioon on XX-emastele äädikakärbestele letaalne.

suguliitelisus (ingl. Sex linkage). Pärilike tunnuste assotsieerumine või aheldumine orga-
nismi sootunnustega; geenide paiknemine sugukromosoomis (tavaliselt X-kromo-
soomis). Sageli kasutatakse sünonüümselt X-kromosoomse aheldusega.

suguline dimorfi sm (ingl. Sexual dimorphism). Ühe liigi sugutunnuste poolest selgelt 
eris tatavad isas- ja emasloomad.

suguline mosaiik (ingl. Sex mosaic). Vt. günandromorf.
suguline paljunemine (ingl. Sexual reproduction). Paljunemine, kus toimub gameetide 

ühinemine – viljastumine – ja meioos. 
sugulusaste (ingl. Degree of relationship). Esimese astme sugulased on õved, lap sed-

vanemad, teise astme sugulased on vanavanemad, lapselapsed, tädid-onud. Abikaasa 
pole tavaliselt lähisugulane.
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suguluskoefi tsient (ingl. Coeffi  cient of relationship). Geenide hulk kahel indiviidil, mis 
pärinevad ühiseellaselt.

sugu määrav Y-piirkond (ingl. Sex-determining region Y, SRY). Imetajate Y-kromosoomi 
lühikese õla kromosoomipiirkond, kus paikneb isasust määrav geen. Selle geeni 
poolt kodeeritav SRY-valk on DNA-seoseline transkriptsioonifaktor e. testiseid 
determineeriv faktor. Mutatsioonid selles geenis viivad gonaadide düsgeneesile ja 
XY-naiste (Sweyeri sündroom) tekkeni. Kui geneetiliselt on naistel SRY-piirkonna 
translokatsioon X-kromosoomi, siis on tegemist XX-isadussündroomiga.

sugupuu (ingl. Pedigree). Tabel, kaart või diagramm, mis näitab indiviidi põlvnemist.
suguta paljunemine (ingl. Asexual reproduction). Vt. mitt esuguline paljunemine.
suhteline kohastumuslikkus (ingl. Relative fi tness). Eri ökosüsteemides on erinevate 

tunnustega isendite kohastumuslikkus erisugune (nt. kohastumine eluks põllul ja 
metsas). 

superintegron (ingl. Superintegron). Paljusid (rohkem kui 100) geenikassett e sisaldavad 
integronid. 

supermikroobid (ingl. Super bugs). Bakteritüved, mis on mõnede ainete üli- e. super-
produtsendid. 

supermutageen (ingl. Supermutagen). Mõjuained (tavaliselt kemikaalid, nt. nitroso-
ühendid), mis tõstavad mutatsioonisagedust mitme suurusjärgu võrra, ülikõrgeks. 

superspiralisatsioon (ingl. Supercoil). DNA-molekul, mis sisaldab struktuuris ekstravolte 
ülekeerdumise (positiivne superspiraal) või alakeerdumise (negatiivne superspiraal) 
tõtt u. 

supressiivne immuunvastus (ingl. Suppressive immune response). Immuunvastuse maha-
surumine supressor-T-rakkude poolt. 

supressiivsed kääbusmutandid (ingl. Suppressive petite mutants). Dominantsed pärmi-
mutandid, mis on teatud tingimustel võimelised pärandama mutantset fenotüüpi ja 
metsiktüübiga ristatamisel kaotama metsiktüübi tunnust.

supressorgeen (ingl. Supressor gene). Geen, mis surub maha mutantse geeni avaldumise. 
Supressormutatsioonide puhul toimub järglaskonnas lahknemine (osa omandab 
mutantse fenotüübi, osa mitt e). Mutatsioonid kasvajate supressorrakkudes soodus-
tavad kasvajate teket.

supressoritundlik mutant (ingl. Suppressor-sensitive mutant). Organism, kes on võime-
line kasvama juhul, kui esineb teine geneetiline faktor e. supressor. 

supressormutatsioon (ingl. Suppressor mutation). Mutatsioon, mis surub kas osaliselt või 
täielikult maha teise mutatsiooni fenotüübilise toime (efekti). Ka mutatsioonid, mis 
pidurdavad eukromatiinsete geenide avaldumise varieeerumist heterokromatiinses 
alas.

supressor-T-rakud (ingl. Suppressor T cells). Regulatoorsed T-lümfotsüüdid, mis pidur-
davad või alandavad plasmarakkude ja tapja-T-rakkude aktiivsust pärast nende toimi-
mist. Nad suruvad maha ka autoreaktiivsete T-rakkude toime, säilitades immuno-
loogilise tolerantsi. 

supressor-tRNA-d (ingl. Suppressor tRNAs). Supressormutatsiooniga tRNA antikoodoni 
muu detud terminaatorkoodon, mis toimib tähendusliku koodonita ning lülitab polü-
peptiidi aminohappe kohta, kus varem geeni translatsioon lõppes.



1076

Sõ
na

st
ik

suu- ja sõrataud (ingl. Foot and mouth disease virus). Pandeemse levikuga viirushaigus 
sõra listel.

suunasõltuv toime (ingl. Orientation-dependent manner). Enhanserite toime sõltub nende 
orientatsioonist promootori suhtes. 

suunatud homoloogne rekombinatsioon (ingl. Homologous recombination targeting). 
Organismi normaalne geen asendatakse kindlas DNA-kohas krossingoveri abil 
rikutuga või hoopis teise geeniga, s.t. ekspressioon (ka valgusüntees) lõpetatakse või 
vaigis tatakse.

suunatud vektorid (ingl. Targeting vectors). Kindlale geenile suunatavad vektorid, mis 
saavad tänu homoloogsele rekombinatsioonile integreeruda kromosoomi kindlasse 
märklaudpiirkonda.

suunav valik (ingl. Directional selection). Populatsiooni keskmine või tunnuse sagedus 
muutub vaadeldava tunnuse suhtes järglaspõlvkondades kindlas suunas.

suundkloonimine (ingl. Forced or directional cloning). Võõr-DNA insertsioon kloonimis-
vektorisse ett emääratud orientatsioonis. 

suured kolooniad (ingl. Grand colonies). Metsiktüüpi pärmseente rakkude kolooniad. 
sõltumatu lahknemine (ingl. Indipendent assortment). Alleelide vaba (juhuslik) jaotu-

mine gameetide vahel, mis toimub siis, kui geenid asuvad erinevates kromosoomides 
või sama kromosoomi kaugetes lookustes. Ühe alleelipaari lahknemine ei sõltu teise 
alleelipaari lahknemisest. 

sälktranslatsioon (ingl. Nick-translation). DNA märgistamise meetod, kus DNA-sse 
tehakse esmalt endonukleaasiga üksikahelalised katked e. sälgud. Edasi trans-
leeritakse sälgu kohtadest DNA-lõik radioaktiivselt märgistatud desoksü ribo-
nukleosiidtrifosfaatide juuresolekul E. coli polümeraas I toimel: tänu DNA pol I 5́ → 3´ 
eksonukleaassele ja 5́ → 3´ polümeraassele aktiivsusele. 

söötraig e. punane söötraig (ingl. Systemic lupus erythematosus). Grupp haiguseid 
sar naste autoimmuunsusprobleemidega, kus organismi immuunsüsteemi rakud 
ründavad keha enda kudesid ja rakke, põhjustades organismis põletikke ja kudede 
kahjustusi. 

sügoodieelne isolatsioonimehhanism (ingl. Prezygotic isolating mechanism). Faktorid, 
mis takistavad kahe populatsiooni isendite omavahelist ristumist (sügootide teket). 

sügoodijärgne isolatsioonimehhanism (ingl. Postzygotic isolating mechanism). Mehha-
nismid, mis toimivad pärast sügootide moodustumist nende elujõu ja hübriidide vilja-
tuse kaudu.

sügoot (ingl. Zygote). Rakk, mis moodustub viljastumisel, kahe küpse suguraku (isas- 
ja emasgameedi) ühinemisel. Sügoot tähendab imetajal viljastatud munarakku, 
geneetikas aga laiemalt ka iga indiviidi, kes areneb sellest viljastatud rakust.

sügootne geeniekspressioon (ingl. Zygotic gene expression). Kindlal ajamomendil pärast 
munaraku viljastamist toimub embrüo enda geenide selektiivne aktiveerumine. 

sügootne kell (ingl. Zygotic clock). Sügoodi arenguprogramm lülitatakse lisaks ema-
efektile sisse sügoodi varaste geenide aktiveerimisega. 

sügoteen (sügoneem) (ingl. Zygonema (zygotene)). Meioosi profaasi järk, kus toimub 
homoloogsete kromosoomide vaheline sünaps. Esineb meioosi esimeses profaasis 
pärast leptoteeni ning enne pahhüteeni. 
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sümbiont (ingl. Symbiont). Organism, kes elab tihedas kooselus teise erisuguse orga-
nismiga, peremehega.

sümbioos (ingl. Symbiosis). Eri liiki organismide kooselu, võib olla ühele või mõlemale 
kasulik. 

sümpatriline liigiteke (ingl. Sympatric speciation). Uute liikide eristumine populat-
sioonidest, mis asustavad samu või katt uvaid geograafi lisi piirkondi. Vt. allopatriline 
liigiteke.

sümptom (ingl. Symptome). Kliinilises pildis eristatav haigustunnus.
sünaps (ingl. Synapsis). Homoloogsete kromosoomide paardumist meioosi I profaasis 

põhjustavad sünapsid e. kahe homoloogse kromosoomi kontaktid. 
sünaptoneemne kompleks (ingl. Synaptonemal complex). Lintjad struktuurid sünapsiga 

homoloogsete kromosoomide vahel meioosi esimese profaasi lõpus. Seob kromatiidid 
pikiasendis ja soodustab kromatiidsete osade vahetusi. 

sündroom (ingl. Syndrome). Grupp tunnuseid, mis esinevad koos ja on iseloomulikud 
kindlale haigusele. Geneetilised haigused, mis põhjustavad arenguhäireid.

sünkaarion (ingl. Synkaryon). Somaatiliste rakkude hübriidimisel kahe erisuguse 
somaatilise raku tuumade ühinemisel moodustunud tuum. 

sünonüümne asendus (ingl. Synonymous substitution). Aluspaari muutus koodonis, mis 
ei muuda koodoni aminohappelist spetsiifi lisust.

sünonüümsed mutatsioonid (ingl. Synonymous mutations). Samatähenduslikud 
mutatsioonid, kus koodonite liiasuse tõttu määrab uus koodon sama aminohappe 
lülitumise valku.

sünteensus (ingl. Synteny). 1. Klassikalises geneetikas tähendab geenide ja muude 
genee tiliste elementide paiknemist samas kromosoomis, kuigi vaatamata füüsilisele 
aheldusele ei pea nad olema suure vahemaa tõtt u geneetiliselt aheldunud. 2. Genoo-
mikas tähendab geenide ja muude järjestuselementide paiknemist eri liikide kromo-
soomides sarnaste järjestusrühmadena (näitab nende liikide ühist põlvnemist). Vt. 
aheldus.

sünteetiline evolutsiooniteooria e. neodarvinistlik e. modernne sünteetiline evolut-
siooni teooria (ingl. Synthetic evolution theory). Darwini teooria ühendatult genee-
tikaga.

sünteetiliselt letaalne mutatsioon (ingl. Synthetic lethal mutation). Mutatsioon 
teises geenis, mis koostoimes esimese geeni mutantse polüpeptiidiga annavad 
täielikult mitt efunktsionaalse heterotetrameerse valgu, mille tagajärjel rakk sureb. 
Üksikmutatsioonidena on nende mutatsioonide fenotüübiline efekt osaline või 
puudub täiesti.

süntsüütsium (ingl. Syncytium). Pärast viljastumist jaguneb sügoot nii kiiresti, et 
tütarrakkude vahele ei moodustugi membraane (nt. Drosophila varane areng). Moo-
dustub hulktuumne sügoot.

süsivesikud (ingl. Carbohydrates). Polümeerid (tärklis, glükogeen), mille monomeerideks 
on lihtsuhkrud (nt. glükoos) ning mis talletavad rakusisest keemilist energiat.

süsteemibioloogia (ingl. Systems biology). Uuetasandiline süsteemne käsitlusviis 
bioloo gi l iste küsimuste lahendamiseks, eelkõige -omika- (geno-, proteo-, 
epigeno-, transkripto-, interfero-, translato-, metabolo-, glüko-, lipido-, interakto-, 
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neuro elektro dünamo-, fl ukso-, bio-) teaduste andmete integratsiooni põhjal, samuti 
bioinformaatika ja arvutiteaduste kaasabil.

süstikvektor (ingl. Shuttle vector). Plasmiid, mis on võimeline replitseeruma kahes 
evolutsiooniliselt erinevas organismis, näiteks pärmseenes ja E. coli’s.

süütud rakud (ingl. Naive cells). Immuunsüsteemi rakud, mis pole veel kohtunud 
antigeeniga, seega pole põhjustanud organismis spetsiifi list immuunvastust.

Z-DNA (ingl. Z-DNA). Vasakule pöörduv kaksikheeliks, mis moodustub G:C-rikkas 
DNA-molekulis. Z tähistab siksakilist suhkur-fosfaatse selgroo asetusviisi DNA-s. 
Täispööre moodustub 12 aluspaarist.

Zoo-FISH (ingl. Zoo-FISH). Mingi liigi kromosoomi DNA piirkond (teadaolev de novo 
sünteesitud järjestus) märgistatakse erinevate fl uorestseeruvate värvmärgistega ja 
hübriiditakse uuritava liigi kromosoomidega (kogu DNA-ga) võrdleval genoomsel 
uuringul. 

ZW-soomääramissüsteem (ingl. ZW sex determination system). Lindudel, liblikatel ja 
mõnedel reptiilidel on isased homogameetsed (märgitakse ZZ) ja emased hetero-
gameetsed (tähistatakse ZW).

T (ingl. Tymine, T). Tümiin (lühend T). Nukleotiidalus DNA-s. Vt. A, G ja C.
taandjagunemine (ingl. Reduction division). Vt. reduktsioonjagunemine; meioos I.
TACTA AC-järjestus (ingl. TACTAAC box). Eukarüootsete geenide konserveerunud 

DNA-järjestus (TACTA AC), mis asub ca 30 nukleotiidi ülesvoolu intronite 
3 -́splaissingusaidist. Selle järjestuse 3 -́adeniin osaleb introni väljalõikamisel. 

tagasiristamine (ingl. Backgross). F1-hübriidi tagasiristamine ühega vanemtüüpi (P) 
isenditest. Ristamisel saadakse tagasiristamise järglaskond (Fb). Vt. testristamine.

talasseemia (ingl. Thalassemia). Autosoomretsessiivne verehaigus. Moodustuvad 
ebanormaalsed hemoglobiinimolekulid, sest mutatsiooni tõttu sünteesitakse 
globiiniahelaid vähe või üldse mitt e ühtegi, mille tõtt u ei saa moodustuda normaalset 
hemoglobiinimolekuli ja organismis tekib aneemia. Kui sirprakulisel aneemial on 
tegemist globiinide sünteesi kvalitatiivse muutusega, siis siin on tegemist globiinide 
sünteesi kvantitatiivse alatootlikkusega.

tandemkordused (DNA) (ingl. DNA tandem repeats). DNA kordusjärjestused, mis 
asetsevad järjestikku.

T-antigeen (ingl. T antigene). Viiruste (nt. ahvide ja inimeste polüoomiviirus SV40) 
heksameerne valguline proto-onkogeen, mis on vajalik ka viiruse DNA replikat-
siooniks.

tapjad-T-rakud (tsütotoksilised T-rakud) (ingl. Natural killer T cells; Cytotoxic T cells). 
Heterogeenne grupp T-lümfotsüüte, milledel on nii T- kui ka NK-rakkude retseptorid 
(rakupinna markerid). Nad tapavad rakud, millel on eksponeeritud äratuntav 
antigeen. Mitt e segamini ajada teist tüüpi NK-rakkudega (nn. suured granulaarsed 
lümfotsüüdid). 

tapjaliinid (ingl. Killers). Kapafaktoriga tüved. Vt. kapafaktor.
Taq-polümeraas (ingl. Taq polymerase). Termofiilsest bakterist Thermus aquaticus 

isoleeritud temperatuuriresistentne DNA polümeraas.
tasakaaluseisund (ingl. Equilibrium). Dünaamilise süsteemi olek. Tasakaaluseisundis ei 

toimu märgatavaid muutusi süsteemi funktsioneerimises.
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tasakaalustaja-kromosoom (ingl. Balancer chromosome). Drosophila geneetikas 
dominantselt markeeritud paljude inversioonidega kromosoom, mis pidurdab 
geneetiliselt rekombinatsiooni normaalse homoloogse kromosoomiga.

tasakaalustatud kromosoom (ingl. Balanced chromosomes). Inversioonilised (nii para- 
kui ka peritsentrilised) kromosoomid.

tasakaalustatud letaalsus (ingl. Balanced lethality). Letaalsed mutatsioonid sama 
kromo soomipaari erinevates geenides, mis säilitavad tõukeasendi seoses lähedase 
ahelduse või krossingoveri pidurdumise tõtt u. Suletud populatsioonis on letaalsete 
mutatsioonide suhtes elujõulised vaid transheterosügoodid (l1 + / + l2). 

tasakaalustatud selektsioon (ingl. Balancing selection). Tuntuimaks dünaamilise tasa-
kaalu näiteks on juht, kus selektsioonil eelistatakse heterosügoote. 

tasakaalustav polümorfi sm (ingl. Balanced polymorphism). Selektsioonimehhanismidega 
põhjustatud kaht või enamat tüüpi indiviidide säilimine ühes ja samas populatsioonis.

TATA AT-järjestus (–10 järjestus) (ingl. TATA AT sequence (-10 sequence)). Pro-
karüootsete promootorite AT-rikas nukleotiidijärjestus, mis soodustab DNA 
lokaalset lahtikeerdumist ja RNA sünteesi initsiatsiooni.

TATA-järjestus (ingl. TATA box). Eukarüootsete geenide konserveerunud promoo-
torijärjestus, mis määrab transkriptsiooni algussaidi. 

tautomeerne üleminek (nihe) (ingl. Tautomeric shift ). Vesinikuaatomi ülekanne orgaa-
nilise molekuli ühest positsioonist teise, näiteks N-aluse aminogrupist N-aluse rõnga 
lämmastiku (N) juurde. 

Tay-Sachsi haigus (TSD) (ingl. Tay-Sachs disease, TSD). Tuntud kui GM2-gangliosidoos. 
Letaalne autosoomretsessiivne haigus inimesel, millega kaasneb neuroloogiline 
degeneratsioon ja inimese surm tavaliselt varases lapseeas (6-k. – 4-a.) või harvadel 
juhtudel juveniilses (5–15-a.), aga ka täiseas (20–30-a.). Haigus on põhjustatud 
ensüümi heksoosamidaas A puudumisest, mida põhjustab HEXA-geeni mutatsioon 
inimese 15. kromosoomis.

Tc1-elemendid (ingl. Tc1 elements). Äädikakärbsel esinev transposoonide klass.
T-DNA (ingl. T-DNA). Agrobacterium tumefaciens´i Ti-plasmiidi DNA-segment, mis 

ülekandel taimerakku inserteerub taimeraku kromosoomi ja on võimeline seal ka 
avalduma. 

TEL-elemendid (ingl. TEL elements). Kaks telomeerset piirkonda, mis tagavad rakkude 
paljunemisel lineaarse DNA-molekuli veatu ja täieliku replikatsiooni.

telofaas (ingl. Telophase). Iga mitootilise või meiootilise jagunemise viimane faas, 
kus kromosoomid on tänu kääviniidistikule liikunud raku poolustele ja hakanud 
dekondenseeruma. Moodustub tuumamembraan ning tänu tsütokineesile eraldub 
kaks uut rakku.

telomeer (ingl. Telomere). Eukarüootsete kromosoomide otstes paiknev unikaalne 
struktuur, mis ei lase kromosoomidel omavahel ühineda ega kromosoomi otste 
geenidel mitooside käigus degradeeruda.

telomeeriga assotsieerunud retroposoonid (ingl. Telomere-associated retroposons). 
Äädika kärbse retroposoonid, millel on oluline roll kromosoomi otste regene-
reerimisel. Vt. retroposoon.

telomeraas (ingl. Telomerase). Ensüüm (ribonukleoproteiin), mis lisab telomeerse järjes-
tuse eukarüootsete kromosoomide DNA 3 -́otstesse. 
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tempelkülv (ingl. Replica plating). Vt. jäljendkülv.
temperatuuriindutseeritud geenide aktivatsioon (ingl. Temperature-induced gene acti-

vation). Kui organismi väliskeskkonna temperatuur tõuseb teatud tasemeni, siis sün-
teesitakse kiiresti rida valke, mis aitavad raku sisekeskkonda stabiliseerida ja vältida 
valkude denatureerumist. 

temperatuurišoki transkriptsioonifaktor, HSTF (ingl. Heat-shok transcription fac-
tor). Temperatuurišoki tingimustes modifitseeritakse osa tuumavalke fosforüüli-
misega, mistõtt u need valgud saavad seonduda temperatuurišokigeenide ülesvoolu-
järjestustega ja aktiveerida neid geene. 

temperatuurišokivalk, HSP (ingl. Heat-shok protein). Kõrgenenud temperatuuri toi-
mel indutseeritakse valgud, mis on ühtedeks kõige konserveerunumateks polüpep-
tiidideks eluslooduses üldse, leidudes bakteritest inimeseni.

temperatuurišoki vastuselement, HSE (ingl. Heat-shok response element). Tempera-
tuurišoki transkriptsioonifaktori seondumisjärjestus DNA-l.

temperatuuritundlik mutant (ingl. Temperature-sensitive mutant). Mutantne organism, 
mis on võimeline kasvama kindlas temperatuurivahemikus, mitt e aga väljaspool seda. 

terapeutiline kloonimine (ingl. Th erapeutic cloning). Protsess, kus munaraku tuum asen-
da takse doonorraku tuumaga (mis võib olla ka diferentseerunud raku tuum), et saada 
tüvirakkude populatsioon, millel on sama genotüüp kui doonorrakul. Kloonitud 
rakke saab kasutada selleks, et asendada nendega organismi mitt efunktsioneeruvaid 
rakke. 

terminaalne transferaas (ingl. Terminal transferase). Ensüüm, mis lisab nukleotiide 
DNA-molekuli 3 -́otsa. 

terminaalselt redundantsed kromosoomid (ingl. Terminally redundant chromosomes). 
Lineaarne kromosoom, mille mõlemas otsas on sama nukleotiidijärjestus (otsmiselt 
korduv). 

terminaatorjärjestused (ingl. Terminator sequences). Operoni struktuurgeenide järel 
asuvad transkriptsiooni termineerivad järjestused. Vt. juuksenõelastruktuurid; 
stopp koodon.

terminaatorkoodonid (ingl. Stop codons). Vt. stoppkoodon.
terminaliseerimine (ingl. Terminalization). Meioosi profaasi diploteeni- e. diploneema-

staadiumis bivalentides (homoloogsete k romosoomide õdek roma ti idides) 
tsentromeeridest algav liikumine, kus on näha kiasmide liikumist bivalentide otste 
suunas.

terminatsioon (DNA-, RNA- või valgusünteesil) (ingl. Termination (of DNA, RNA, or 
protein synthesis)). Pärast viimase alaüksuse (nukleotiid või aminohape) lisandumist 
vabaneb valminud makromolekul (DNA, RNA, polüpeptiid) ja protsess on sellega 
lõppenud e. termineeritud.

terminatsioonifaktorid, RF (ingl. Release factors, RF). Polüpeptiidahela elongatsioon 
peatub, kui ribosoomi A-saiti siseneb üks kolmest terminaatorkoodonist, mille 
tunnevad ära terminatsioonifaktorid.

terminatsioonisaidi mitt eäratundmine (ingl. Nonrecognition of termination site). Modi-
fitseeritud RNA polümeraas saab ületada terminatsioonisaidi/-signaali ja mitte 
lõpetada transkriptsiooni. 
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terminatsioonisignaal (ingl. Termination signal). Transkriptsioonil nukleotiidne järjes-
tus, mis määrab spetsiifi liselt RNA-ahela terminatsiooni. 

testikulaarne feminisatsioon e. täielik androgeenitundetuse sündroom (ingl. Testicu-
lar feminization; Complete androgen intensitivity syndrome). X-liitelise testosterooni 
retseptorgeeni puudumisel X-kromosoomi pikas õlas areneb XY-embrüost emas-
organism (genotüübilt isane, fenotüübilt emane). Mehe karüotüübiga ja testistega 
naised, kellel puuduvad munasarjad, emakas ja munajuha ning kes on steriilsed. 

testis (ingl. Testis). Munand, seemnesari. Isassuguorgan, kus toimub spermatogenees.
testist määrav faktor (TDF) (ingl. Testis-determining factor (TDF)). Isaste imetajate 

varases arengus moodustuv valk, mis stimuleerib testiste diferentseerumist embrüo-
naalsest gonaadi algmest.

testosteroon (ingl. Testosterone). Meessuguhormoon. Steroidhormoon.
testristamine (ingl. Testcross). Dominantse tunnusega hübriidjärglase tagasiristamine 

retsessiivse vanemaga või geneetiliselt tundmatute indiviidide ristamine täielikult 
retsessiivse testorganismiga, et selgitada, kas testitav organism on mingi dominantse 
alleeli suhtes heterosügootne või homosügootne. Sama meetodit kasutatakse ka 
geenide ahelduse testimiseks. 

testtüvi (ingl. Tester strain). Kindla omadusega bakteritüvi ning pärmitüvi või raku-
koloonia (liin), mida kasutatakse vastava geeni uurimiseks. 

tetraad (ingl. Tetrad). Teise meiootilise jagunemise tulemusel moodustuvad neli rakku 
taimedel (tolmuterade tetraadid) või seentel (askospoorid). Mõistet kasutatakse ka 
neljaste kromatiidide grupi identifi tseerimiseks, mis moodustuvad duplitseerunud 
homoloogsete kromosoomide assotsieerumisel imetajate meioosis. 

tetraadanalüüs (ingl. Tetrad analysis). Üksiku meiootilise jagunemise nelja raku geno-
tüüpide määramine ning genotüüpide sageduste statistiline analüüs seentel. 

tetraploid (ingl. Tetraploid). Organism, kelle rakkudes on neli haploidset (4n) kromo-
soomi komplekti või genoomi. 

tetrasoomik (ingl. Tetrasomic). Tuum või organism, kelle üks kromosoom on esindatud 
nelja homoloogiga (tetrasoomia), ülejäänud kromosoomid on aga diploidsed (kromo-
soomivalem: 2n + 2).

tetratüüp (ingl. Tetratype). Seente spooride tetraad, milles kõik spoorid on geneetiliselt 
eri nevat tüüpi, näiteks AB, aB, Ab ja ab.

TFIIX (RNA polümeraas II transkriptsioonifaktor X) (ingl. TFIIX (Transcription 
fac tor X for RNA polymerase II)). Valk, mida on eukarüootidel vaja transkriptsiooni 
initsiatsiooniks RNA polümeraasiga II. X tähistab suvalist erinevatest faktoritest, 
mida märgistatakse tähisega A-st F-ni.

tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. Velocity density gradient centrifugation). Mee-
tod, millega eraldatakse makromolekulid olenevalt nende tihedusest (mass mahu-
ühiku kohta). 

tihedusgradient-tsentrifuugimise kiirus (ingl. Equilibrium density gradient centri-
fugation). Meetod, millega eraldatakse makromolekule olenevalt nende liikumis-
kiirusest tihedusgradiendis.

tingimuslikud mutatsioonid (ingl. Conditional mutation). Nimetatud mutatsioonide 
avaldumise aluseks on valkude erinev temperatuuritundlikkus.
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tingimusliku fenotüübiga mutandid (ingl. Conditional mutants). Eluliselt tähtsate 
geenide mutatsioonid, mis avalduvad vaid kindlates keskkonnatingimustes (nt. kindel 
temperatuur).

tinglikult letaalne mutatsioon (ingl. Conditional lethal mutation). Mutatsioon, mis on 
letaalne ühtedes keskkonnatingimustes (restriktiivsed tingimused), kuid mitte-
letaalne (elujõuline) teistes keskkonnatingimustes (permissiivsed tingimused). 

Ti-plasmiid (ingl. Ti plasmid). Agrobacterium tumefaciens´i ja A. rhizogenes´i suur 
rõngasplasmiid, mis põhjustab taimedel kalluskasvajate (haiguste) induktsiooni ning 
mis on tähtsaks vektoriks geenide ülekandel (eriti kahekojalistesse) taimedesse.

t-ling (ingl. T-loop). Telomeeri eendunud 3 -́otsa G-rikas üksikahelaline ala, mis pöör-
dub tagasi ning paardub komplementaarsuse alusel ülesvoolu asetseva telomeeri 
kordusjärjestusega.

T-lümfotsüüdid (T-rakud) (ingl. T lymphocytes (T cells)). Rakud, mis arenevad luuüdis 
ja pärast mõningast tsirkulatsiooni vereringes liiguvad tüümusesse (harknäärmesse), 
kus toimub nende lõplik diferentseerumine. T-lümfotsüüdid on esmavastutavad 
T-rakkude vahendatud e. rakulise immuunvastuse eest.

Tn-elemendid (ingl. Tn elements). Vt. komplekssed transposoonid.
toksiin (ingl. Toxin). Mürgised ühendid, mida toodavad elusorganismi rakud, et hoiatada 

teisi ja kaitsta ennast. Eristatakse tsüanotoksiine, bakteriotsiine, hemotoksiine, 
neuro toksiine, tsütotoksiine ja mükotoksiine, mis toimivad ka kõrgematesse organis-
midesse.

tolmukad (ingl. Stamen). Taime õisiku reproduktiivorganid, mis kannavad õistaimede 
anteriide, kus paiknevad mikrosporangiumid spooridega ja arenevad tolmuteri sisal-
davad spermiumid.

tolmukapea (ingl. Anthers). Piirkond tolmukas, kus meioosil moodustuvad spoori eellas-
rakkudest mikrospoorid.

topoisomeraas (ingl. Topoisomerase). Ensüüm, mis muudab (tõstab või alandab) DNA 
superspiralisatsiooni taset. Vt. DNA-topoisomeraas I; DNA-topoisomeraas II.

topoloogia (ingl. Topology). Evolutsioonilise puu võimalikud erikujud. 
totipotentsus (ingl. Totipotent cell (or nucleus)). Diferentseerumata embrüorakk, mis on 

võimeline andma aluse kõigile areneva organismi rakkudele. Näiteks areneva embrüo 
4-rakustaadiumis olevad rakud on pärast isoleerimist ja transplanteerimist teise 
embrüo rakkude hulka võimelised andma aluse uuele normaalselt funktsioneerivale 
embrüole.

tra-geenid (ingl. tra genes). Vt. ülekandegeenid.
T-rakkude repertuaar (ingl. T cells repertoire). Tüümuses lõplikult diferentseerunud 

eri neva spetsiifilisusega T-rakkude kogum. Repertuaari kujunemise eelduseks on 
somaatilised rekombinatsioonid T-raku antigeensetes retseptorites e. TCR-lookustes.

T-rakkude vahendatud (rakuline) immuunvastus (ingl. T cell-mediated (cellular) 
immune response). Antigeenispetsiifi liste T-rakkude retseptorite süntees ja tapja-T-
rakkude (NKT-rakud) moodustumine immuunsüsteemi rakkude kokkupuutel võõra 
immuno geeniga.

T-raku antigeensed retseptorid (ingl. T cells antigenic receptors). T-lümfotsüütide 
pinnal asuvad T-raku retseptorid on heteromeersed valgud, mis tunnevad ära koe-
sobivuskompleksiga (MHC-kompleksiga) seondunud antigeene ning mis vahendavad 
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imetajatel rakulist immuunvastust. T-rakkude retseptorid koosnevad kahest erinevast 
polüpeptiidahelast (alfa- ja beeta-ahelad või delta- ja gamma-ahelad), mis on 
omavahel ühendatud disulfi idsildadega ja ankurdatud rakumembraani nii, et nende 
karboksüülotsad ulatuvad tsütoplasmasse ja aminootsad väljapoole. 

T-rakud (ingl. T cells). Üks lümfotsüütide põhitüüpe, mis pärinevad pluripotentsetest 
hematopoeetilistest tüvirakkudest. Vt. T-lümfotsüüdid.

T-raku retseptorgeenid (ingl. T cell receptor genes). Geenid, mis kodeerivad T-rakkude 
anti geene, põimitakse kok ku TCR-lookuste geenisegmentidest somaati l ise 
rekombinatsiooni protsessis, mis toimub T-lümfotsüütide diferentseerumise käigus. 
Selle tulemusel saab moodustuda, analoogselt immunoglobuliinidega, üle 107 erineva 
aminohappelise järjestuse. Inimesel paiknevad TCR-lookused 7. ja 14. kromosoomis. 

transduktant (ingl. Transductant). Transduktsioonil moodustunud rekombinant.
transduktsioon (ingl. Transduction). Bakteriofaagi vahendusel toimuv geneetiline 

rekombinatsioon bakteritel. Abortiivsel transduktsioonil siseneb faagi DNA rak-
ku, kuid ei replitseeru seal. Üldisel transduktsioonil võidakse faagi abil retsipient-
bakterisse üle kanda suvalist bakterigeeni. Spetsialiseeritud transdukt sioonil on 
bakteri DNA ülekanne mõõduka faagi kaasabil piiratud vaid ühe kindla bakteri-
kromo soomi saidiga (faagi integratsioonikohaga).

transduktsiooniline partikkel (ingl. Transducing particle). Faagi partikkel, mis sisaldab 
peremeesraku DNA-d. 

transfektsioon (ingl. Transfection). 1. Eukarüootse raku poolt DNA vastuvõtt ja uute 
geneetiliste markerite moodustumine pärast sisenenud DNA integreerumist raku 
genoomi. 2. Bakterite transformatsioon viirusnukleiinhappega ning uute viirus-
osakeste (faagide) moodustumine.

transformant (ingl. Transformant). Transformatsioonil moodustunud rekombinant.
transformatsioon (geneetiline) (ingl. Transformation (genetic)). Organismi geneetiline 

muutumine võõr-DNA rakku sisenemise tagajärjel.
transformatsioon (kasvajaline) (ingl. Transformation (cancerous)). Koekultuuris kasvava 

eukarüootse rakukultuuri konversioon rakkude kontrollimatu piiramatu kasvu ole-
kusse (sarnaselt vähkkasvajate kasvuga organismis).

transformeeriv geen (ingl. Transformer gene). Sugu määrava arengutee tra-geenid. 
transformeeriv valk (ingl. Transformer protein). TRA -valk XX-embrüotes, mis määrab 

alternatiivse splaissingu toimumise.
transgeen (ingl. Transgene). Organismivõõras või muudetud geen, mida on võimalik viia 

või mis on viidud teise organismi.
transgeenne kunst (ingl. Transgenic art). Võimalused konstrueerida ebanormaalsete 

oma dustega järglasi (monstrumeid). Näiteks sinised tomatid või helenduvad kalad ja 
imetajad.

transgeenne organism (ingl. Transgenic organism). Organismid, kelle genoomi on mole-
ku laarsete meetoditega viidud võõr-DNA. 

transgeensus (ingl. Transgenic). Mõiste, millega tähistatakse organisme, kes on muu-
detud nendesse võõr-DNA-molekulide sisseviimisega.

transgressiivne muutlikkus (ingl. Transgressive variation). F2- (või hilisemas) põlv-
konnas indiviidide esinemine, kellel on vaadeldav tunnus välja arenenud palju ekst-
reem semalt kui vanempõlvkonnas. 
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trans-heterosügoot (ingl. Trans heterozygote). Heterosügoot, kes sisaldab kahte mutat-
siooni trans-konfi guratsioonis kahes erinevas geenis. Näiteks a b+ / a+ b.

transitsioon (ingl. Transition). Mutatsioon, mis põhjustatakse DNA- või RNA-molekulis 
puriini asendumisel teise puriiniga või pürimidiini asendumisel teise pürimidiiniga.

trans-konfi guratsioon (ingl. Trans confi guratsioon). Vt. tõukeasend.
transkonjugant (ingl. Transconjugant). Konjugatsioonil moodustuv rekombinantne 

bakter.
transkript (ingl. Transcript). Geeni transkriptsioonil moodustuv RNA-molekul.
transkriptoom (ingl. Transcriptome). Genoomilt transkribeeritud kõikvõimalikud RNA-d.
transkriptoomika (ingl. Transcriptomics). Genoomilt transkribeeritud RNA-de kogu-

komplekti uurimine.
transkriptsioon (ingl. Transcription). RNA moodustumise protsess DNA-matriit silt. 

Ensüüm RNA polümeraas katalüüsib RNA moodustumist ribonukleo siid trifos-
faatidest.

transkriptsioonifaktor (ingl. Transcription factor). Valk, mis reguleerib geeni transkript-
siooni.

transkriptsiooni geneetiline kontroll (ingl. Transcriptional genetic control). Geneetiline 
kontroll transkriptsiooni tasemel.

transkriptsiooniline antiterminaator (ingl. Transcriptional antiterminator). Valk, mis 
ta kis tab RNA polümeraasil lõpetada transkriptsiooni spetsiifi listel transkriptsiooni 
termi neerivatel järjestustel. 

transkriptsiooniseoseline reparatsioon (ingl. Transcription-coupled repair). Reparat-
sioon, mis aktiveerub siis, kui RNA polümeraas jääb transkribeeritavale DNA-ahelale 
seisma.

transkriptsioonisilm (ingl. Transcription bubble). Transkriptsioon toimub RNA polüme-
raasi toimel lokaalselt lahtikeerdunud DNA-lõigul.

transkriptsiooni terminatsioon (ingl. Transcription termination). Transkriptsiooni lõpe-
ta mine.

transkriptsiooniüksus (ingl. Transcription unit). DNA-segment, mis sisaldab transkript-
siooni initsiatsiooni ja terminatsiooni signaale ja mis transkribeeritakse ühe RNA-
molekulina.

translatsioon (ingl. Translation). mRNA-lt kui matriitsilt koodi vahendusel valgu (polü-
pep tiidi) süntees.

translatsiooni elongatsioon (ingl. Elongation). Polüpeptiidahela süntees. Vt. trans lat-
sioon.

translatsiooni initsiatsioon (ingl. Initiation). Translatsiooni alustamine. Sündmused, 
mis eelnevad esimese peptiidsideme moodustumisele kahe aminohappe vahele moo-
tus tuvas polüpeptiidahelas.

translatsiooniline repressor (ingl. Translational repressor). Iseseisva geeni poolt kodee-
ritud antisenss-RNA paardub talle osaliselt komplementaarse mRNA 5´-otsaga, 
pidurdades sellega translatsiooni.

translatsioonilised ekspressioonivektorid (ingl. Translational expression vectors). 
Vektorid translatsiooni optimeerimiseks. Nendes vektorites asetsevad konsensus-
RBS ja startkoodon optimaalsel kaugusel (8 bp) RBS-ist allavoolu.
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translatsiooniliselt seotud geenid (ingl. Translational coupling). Geene, millel 
on jä r jest i kused või k att uvad geen i stoppkoodon id n ing jä rg m ise geen i 
initsiaatorkoodonid, transleeritakse koordineeritult e. koos. 

translatsioonilise lugemisraami nihkumine (ingl. Translational frame shif ting). 
Valgusünteesi ümberlülitamine ühelt lugemisraamilt teisele. Selline nähtus toimub 
mRNA kohtades, kus translatsiooni elongatsioon peatatakse korraks, andes sellega 
ribosoomile võimaluse mRNA-l libiseda.

translatsiooni terminatsioon (ingl. Termination). Polüpeptiidahela sünteesi lõpetamine.
translokatsioon (ingl. Translocation). 1. Kromosoomisegmendi mitteinversiooniline 

asukoha muutus samas kromosoomis või üleminek teise kromosoomi koosseisu. 
2. Ribosoomi liikumine polüpeptiidahela sünteesil mööda mRNA-d ühe tripleti 
kaupa (ensümaatiline nihutamine). Protsessis osaleb elongatsioonifaktor G. 

transplantatsioon (ingl. Transplantation). Kudede, organite, embrüote siirdamine 
retsipientorganismi.

transplantatsiooniantigeenid (ingl. Transplantation antigens). Valgud, mis vastutavad 
transplanteeritud kudede äratõukamise e. tagasitõrjumise eest. Vt. MHC-geenid, 
klass I.

transport-RNA-d (tRNA-d) (ingl. Transfer RNAs (tRNAs)). RNA-d, mis transpordivad 
aminohappeid ribosoomi, kus nad assambleeritakse polüpeptiidahelasse. Vt. tRNA.

transposaas (ingl. Transposase). Ensüüm, mis katalüüsib DNA-segmendi ümber paik-
nemist uude DNA-saiti. 

transpositsioon (ingl. Transposition). Transponeeruva elemendi üleminek DNA uude 
kohta.

transpositsiooniimmuunsus (ingl. Transposition immunity). Nähtus, kus transposit-
siooni sagedus alaneb drastiliselt, kui vastav transposoon juba on märklaud-DNA-s.

transposoon (ingl. Transposon). DNA-element, mis võib liikuda (transponeeruda) DNA-
molekuli ühest osast teise või eri DNA-molekulide vahel. 

transposoon Ac (ingl. Activator). Maisi transposoon.
transposoon Ds (ingl. Dissociator). Maisi defektne transposoon. Aktiveerub vaid maisi 

teise transposooni, Ac kaasabil. 
transposoonmutagenees (ingl. Transposon mutagenesis). Mutatsioonide tekitamine 

trans posooni sisenemisel geeni.
transposoonmärgistamine (ingl. Transposon tagging). Transposooni insertsioon geeni 

või geeni lähedale, niimoodi märgistatakse mingit geeni tuntud DNA-järjestusega.
trans-splaissing (ingl. Trans splicing). Sel puhul võivad mRNA erinevad segmendid olla 

transkribeeritud DNA erinevatelt piirkondadelt, üksteisest sõltumatult. Erinevate 
transkrip tide eksonid viiakse kokku intronite interaktsioonide tulemusel.

trans-test (ingl. trans test). Trans-heterosügootide konstrueerimine ja analüüs. Kaks 
mutat siooni on samas geenis, kui trans-heterosügootidel on mutantne fenotüüp, ja 
erine vates, kui neil pole mutantset fenotüüpi.

trans-toimeline (ingl. Trans acting). Mõiste kirjeldab difundeeruvaid aineid, mis 
toimivad rakus ruumiliselt eraldatud üksustes.

transversioon (ingl. Transversion). Mutatsioon, mis on põhjustatud DNA- või RNA-
molekulis puriini asendumisel pürimidiiniga või vice versa (pürimidiin puriiniga).

TRA -valk (ingl. TRA  protein). Vt. transformeeriv valk.
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trihübriid (ingl. Trihybrid). Homosügootsete vanemate järglased, kes erinevad kolme 
geenipaari poolest.

triip (ingl. Band). Elektroforeesil tekkivad fragmentide või molekulide kogumid, mis 
ilmnevad geelis triipudena. 

trimmimine (ingl. Trimming). Makromolekuli lühendamine. Vt. eksoribonukleaas; 
kaspaas.

trinukleotiidsed kordused (ingl. Trinucleotide repeats). Kolme nukleotiidi pikkused 
tandee msed kordused, mis esinevad inimese paljudes geenides. Mikrosatelliidid.

trinukleotiidsete korduste haigused (ingl. Trinucleotide repeat disorders). Mitmetel 
juhtudel ilmneb trinukleotiidsete korduste arvu (koopiaarvu) tõus inimese pärilike 
haiguste puhul.

triplet (ingl. Triplet). RNA nukleotiidikolmik, mis määrab ära kindla aminohappe lülitu-
mise valku. Geneetilise koodi üksus. Vt. koodon.

triploletaalsus (ingl. Triplo-lethal). Geeni duplikatsiooni letaalne toime (geenidoosi 
tõus), nt. Drosophila´l.

triplo-X-sündroom (ingl. Triple X syndrome). Kolme X-kromosoomiga (karüotüüp XXX) 
naised e. ülinaised.

trisoomsus (ingl. Trisomic). Diploidne rakk või organism, kellel on kromosoomipaaris 
lisa kromosoom. Kromosoomi valem: 2n + 1. Üks kromosoom on kolmes korduses.

trivalent (ingl. Trivalent). Kolme kromosoomi assotsiatsioon meioosis.
tRNA (ingl. tRNA). Vt. transport-RNA.
tRNA aktivatsioon (ingl. tRNA activation). Kaheetapiline protsess, kus esimeses etapis 

aminoatsüül-tRNA süntetaas aktiveerib ATP energia abil aminohappe ning kus teises 
etapis moodustuv vaheühend aminohape~AMP e. aminoatsüüladenülaat reageerib 
kindla tRNA-ga ning tekib aminohape~tRNA (aatRNA). Reaktsioonil vabanevad 
AMP ja pürofosfaat (Pi). 

trombotsüütide kasvufaktor (ingl. Platelet-derived growth factor). Kasvufaktor, mis on 
vaja lik indiviidi embrüonaalses arengus, haavade kinnikasvamisel jt. protsesside 
puhul.

troponiin (ingl. Troponin). Kolmest polüpeptiidist koosnev valk, mis toimib selgroogsete 
skeletilihaste kontraktsioonil.

tsentriool (ingl. Centriole). Paljude loomarakkude tsentrosoomi kuuluv eri valkudest ja 
mikrotuubulitest koosnev organell, kuhu kinnituvad kääviniidid. 

tsentromeer (ingl. Centromere). Koht, kus kaks tütarkromatiidi on teineteisega seotud. 
Tsentro meeri piirkonda tekib ka kinetohoorne kompleks, kuhu raku jagunemisel 
seos tuvad kääviniidid. 

tsentrosoom (ingl. Centrosome). Raku organell või piirkond, kuhu raku jagunemisel liitu-
vad mikrotorukesed (moodustub mitoosikääv). Loomarakus on tsentrosoomialas 
kaks tsentriooli, taimerakus tsentrioole pole. 

tsinksõrmede motiiv (ingl. Zink fi ngers). Valkudes polüpeptiidi ühest polüpeptiidi osast 
kaks tsüsteiini ja teisest osast kaks histidiini seovad koos tsingiiooni. Nende amino-
hapete vahele jääv peptiidilõik moodustab lühikese lingu, mis eraldub (nagu sõrm) 
välja valgu põhiosast.

tsirkadiaanrütm (ingl. Circadian rhythm). Ööpäevane bioloogiline rütm. 
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tsirkulaarsed permutatsioonid (ingl. Circularly permutated). DNA-molekulid, mis 
saadakse lineaarsete järjestuste väljalõikamisel rõngasjast DNA-st juhul, kui lineaarse 
DNA lõikude väljalõikamiskohad rõngakujulises DNA-s jaotuvad juhuslikult.

tsisgeenne (ingl. Cisgenic). GMO-d, mis ei sisalda võõra liigi DNA-d. 
tsistron (ingl. Cistron). Vt. geen. 
tsüanobakterite adaptiivne sensor (ingl. Synechococcus adaptive sensor). Tsüano-

bakterite ööpäevarütmi signaaliülekande väljundahela geen. 
tsüanoos (ingl. Cyanose). Veresoonkonna haigus. Muutused hemoglobiinis põhjustavad 

väiksemat hapniku sidumist erütrotsüütide poolt, millega kaasneb naha ja limas-
kestade sinakas värvus. 

tsükliinid (ingl. Cyclins). Rakutsükli kontrollpunktides toimivad valgukompleksid. 
tsükliinisõltuvad kinaasid (ingl. Cyclin-dependent kinases, CDK). Tsükliinid ja CDK 

moodustavad kompleksi, mis fosforüülib rakutsükli toimimiseks vajalikke teisi valke.
tsükliline AMP (ingl. Cyclic AMP). Adenosiin-3 ,́5́ -monofosfaat, väike molekul, mis 

seondub kataboolse aktivaatorvalguga (CAP), moodustab kompleksi (CAP/cAMP) ja 
seondub operoni promootoriga ning stimuleerib seetõtt u transkriptsiooni toimumist.

tsüstiline fi broos (ingl. Cystic fi brosis). Inimese autosoomretsessiivne haigus, mille puhul 
toimub kopsude, pankrease ja maksa limaga kämpumine ja funktsionaalne taand-
areng, mille tulemusel arenevad välja kroonilised infektsioonid. Tsüstilise fi broosiga 
haigete eeldatav eluiga on umbes 35 aastat.

tsüstilise fibroosi transmembraanne konduktiivsusregulaator (ingl. Cystic fibrosis 
trans membrane conductance regulator). Mutantne valk, mis osaleb soolade transpordil 
läbi membraani. Üheks esmaseks tsüstilise fi broosi tunnuseks on ülemäärane soolase 
higi eritus e. organismi soolade tasakaalu muutused. 

tsütogeneetika (ingl. Cytogenetics). Geneetika valdkond, mis uurib kromosoome. Tegeleb 
pärilikkusega raku tasemel.

tsütogeneetiline analüüs (ingl. Cytogenetic analysis). 1. Kromosoomide (kogu karüo-
tüübi) analüüs, mis põhineb erinevate kromosoomi värvumismeetodite tulemustel: 
vöödistiku jaotumine piki kromosoomi. 2. Kindla kromosoomipiirkonna (tavali selt 
80 kb – 500 mb) molekulaar-tsütogeneetiline uurimine, kasutades f luorestsents-
märgisega DNA-proove. 3. Somaatiliste rakuhübriidide geneetiline analüüs.

tsütogeneetiline kaardistamine (ingl. Cytogenetic mapping). Organismi geenide kaardis-
tamine tsütogeneetiliste meetoditega (värvimismeetodid, FISH, somaatilised raku-
hübriidid jt.).

tsütokiinid (ingl. Cytokines). Spetsiaalsed keemilised mediaatorid (raku valgulised sig-
naal molekulid), mida toodavad infektsioonipiirkonnas immuunrakud. Vt. põletik. 

tsütokinees (ingl. Cytokinesis). Tsütoplasma ja rakuorganellide lõplik jagumine pärast 
rakutsükli lõppemist. Toimub mitoosis ja meioosis. 

tsütoloogia (ingl. Cytology). Rakkude struktuuri ja funktsiooni uurimine.
tsütoloogiline kaart (ingl. Cytological map). Vt. idiogramm. 
tsütoplasma (ingl. Cytoplasm). Rakutuuma ja rakumembraani vahele jääv nn. proto-

plasma, kus asuvad kõik raku organellid (mitokondrid, vesiikulid, plastiidid jms.), v.a. 
tuum. 

tsütoplasmaatiline pärilikkus (ingl. Cytoplasmic inheritance). Pärilikkuse ülekanne, 
mis sõltub tsütoplasmast või tsütoplasmas olevatest struktuuridest, mitte aga 
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tuuma geenidest. Nimetatakse ka kromosoomiväliseks pärilikkuseks. Näiteks mito-
kondriaalne DNA mitokondrites ja plastiidne DNA taimedel, mis pärandub edasi 
sõltumatult tuuma kromosoomide jagunemisest.

tsütosiin (ingl. Cytosine). Pürimidiinalus, mis leidub DNA-s ja RNA-s. Vt. A, T ja G.
tsütoskelett  (ingl. Cytoskeleton). Mikrotorukeste, aktiinifi lamentide ja intermediaarsete 

filamentide kompleksne süsteem, mis moodustab raku sisetoese ja mis tagab raku 
kom po nentide liikumise.

tsütosool (ingl. Cytosol). Tsütoplasma organellidevaheline keskkond, vesilahus.
tsütotoksilised T-rakud (ingl. Cytotoxic T cell)). Vt. tapjad-T-rakud.
tsütotüüp (ingl. Cytotype). Drosophila´l esinev emapärilikkusega saavutatav rakuline 

kesk kond, mis reguleerib transponeeruvate P-elementide aktiivsust. 
tšaperon (ingl. Chaperone). Valk, mis aitab moodustuval polüpeptiidil omandada kor-

rektset kolmemõõtmelist struktuuri, et moodustuks aktiivse konformatsiooniga valk. 
Vt. molekulaarsed tšaperonid.

tubaka mosaiikviirus, TMV (ingl. Tobacco mosaic virus, TMV). Tubaka RNA-viirus.
tuberskleroos (ingl. Tuberous sclerosis, tuberous sclerosis complex). Harva esinev multi süs-

teemne geneetiline haigus, mis põhjustab healoomulisi kasvajaid ajus ja muu des orga-
nites (neerud, süda, silmad, kopsud, nahk). Ajus esinevad tihedama konsis tentsiga 
eristatavad struktuurid – nn. tuberid.

tubuliin (ingl. Tubulin). Eukarüootsete rakkude mikrotorukeste põhiline valguline kom-
ponent. Vt. tsütoskelett .

tunnus (ingl. Character, Trait). Üks paljudest struktuuri, vormi, koostise või funktsiooni 
detai lidest, mis moodustavad kokku individuaalse organismi. 

tunnuse vaigistamine (ingl. Trait silencing). Tunnuse kadu normaalse geeni asendamisel 
mutantsega. Ka epigeneetiline protsess geeni aktiivsuse regulatsioonil. Vt. suunatud 
homoloogne rekombinatsioon.

Turneri sündroom (ingl. Turner syndrome). Kromosoomhaigus. Naistel, kellel on karüo-
tüübis vaid üks X-kromosoom (45, X); põhitunnusteks lühike kasv, sugutunnuste 
alaareng, viljatus.

tuum (ingl. Nucleus). Kromosoome, teatud valke (nt. transkriptsioonifaktorid) ja RNA-d 
sisaldav eukarüootse raku osa, mis on eraldatud tsütoplasmast kaksikmembraaniga.

tuumake (ingl. Nucleolus). RNA-rikas sfääriline piirkond metaboolselt aktiivsete rakkude 
tuumas. Assotsieerub tuumakese organisaatori piirkonnaga. Ribosoomide või ribo-
soomi eellaste moodustumiskoht.

tuumakese organisaator (ingl. Nucleolar organizer (NO)). Kromosoomi segment, mis 
sisaldab ribosoomi-RNA geene. Asub näiteks inimese 5 homoloogse kromosoomi 
(13., 14., 15., 21., 22.) sekundaarsooniste piirkonnas. 

tuuma kordistumine (ingl. Nucleus restitution). Mitt eredutseerunud või kahekordistunud 
kromosoomiarvuga tuum, mis tekib kromosoomide mitt elahknemisest meioosis või 
mitoosis. 

tuuma mikrosüstimine (ingl. Nuclear microinjection). Transgeensete loomade saamise 
metoodika, mille käigus toimub rekombinantse DNA mikrosüstimine viljastatud 
muna raku tuuma (pronukleuse) naabrusesse. 

tuumaväline pärilikkus (ingl. Cytoplasmic inheritance). Vt. tsütoplasmaatiline pärilik-
kus.
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tuumkloonimine (ingl. Nucleus transplantation). Somaatiliste rakkude tuuma viimine 
tuumata munarakku (munaraku tuum on eelnevalt eemaldatud). Vt. kloonitud 
loom.

tuumori supressorgeenid (ingl. Tumor suppressor genes). Vt. kasvajate supressorgeen.
T-vöödid (ingl. T bands). Kromosoomi telomeersete piirkondade värvumine, kasutades 

spetsiifi lisi värvimismeetodeid. Diferentsiaalvärvimisega eristatakse G- või Q-vööte, 
R- (ingl. reverse) vöödistust, C- e. CBG- (C-vöödid baariumkloriidi ja Giemsa 
värviga) vöödistust, H-vöödistust jt. 

tõenäosus (ingl. Probability). Sündmuse toimumise oodatav sagedus. Sõltumatute sünd-
muste tõenäosuse leidmiseks üksiksündmuste tõenäosused korrutatakse, sõltuvate 
(üksteist välistavate) sündmuste puhul aga tõenäosused liidetakse.

tõenäosussuhte logaritm (ingl. Lod score). Tõenäosussuhte logaritm ahelduse hinda-
miseks uuritava sugupuu andmetel. Tõenäosussuhe arvutatakse vaadeldava rekom-
binat sioonitulemuste alusel eeldatava ahelduse tõenäosuse suhtena sõltumatu rekom-
binatsiooni tõenäosusse. Saadud suhtest võetakse kümnendlogaritm. 

tõmbeasend (cis-konfi guratsioon) (ingl. Coupling (cis confi guration)). Tingimused, kus 
kaksik heterosügoodid on omandanud kaks aheldunud mutatsiooni ühelt vanemalt ja 
vasta vad metsiktüüpi alleelid teiselt vanemalt. Näiteks a b / a b x + + / + + = a b / + +. 
Vt. tõukeasend.

tõmbeasendi heterosügoodid (ingl. Coupling heterozygotes). Kaksikheterosügoodid, kus 
alleelid on tõmbeasendis. Vt. tõmbeasend.

tõukeasend (trans-konfiguratsioon) (ingl. Repulsion (trans configuration)). Kombi-
natsioon, kus kaksikheterosügoot on saanud mutantse alleeli ja metsiktüüpi allee li 
mõlemalt vanemalt. Näiteks a + / a + x + b / + b vanemad moodustavad kombi-
natsiooni a + / + b. Vt. tõmbeasend.

tõukeasendi heterosügoodid (ingl. Repulsion heterozygotes). Kaksikheterosügoodid, kus 
alleelid on tõukeasendis. Vt. tõukeasend.

tähendusahel (RNA) (ingl. Sense strand (of RNA)). Vt. tähendus-RNA.
tähendus-RNA (ingl. Sens RNA). Primaarne transkript või mRNA, mis sisaldab kodeeri-

vaid nukleotiidijärjestusi, mis on identsed (vaid T asemel on U) DNA senssahelaga 
(5́ -3´ kodeeriv ahel) ja komplementaarsed DNA antisenssahela matriitsahelaga. 

täht (ingl. Aster). Mitoosi alguses moodustub mikrotuubulitest raku poolustele mõlema 
tütartsentrosoomse kompleksi ümber päikesekiirekujuline tähtjas struktuur – ast-
raal sed mikrotuubulid. Tsentrosoomist saavad alguse ka käävi polaarsed ja ekvato-
riaalsed mikrotuubulid e. kääviniidid.

täielik nukleosoom (ingl. Complete nucleosome). Ühe histooni H1 molekuli ühinemisel 
linkerpiirkonda moodustub täielik nukleosoom, kus DNA teeb 166 bp pikkuselt kaks 
pööret ümber nukleosoomse struktuuri.

täiskasvanu tüvirakud (ingl. Adult stem cells). Täiskasvanud organismi lõplikult diferent-
seerunud (eristunud) koes olevad vähediferentseerunud rakud, mis on võimelised 
jagunema ja andma alguse selle koe iseloomulikele diferentseerunud rakkudele. 

täismoone (ingl. Complete metamorphosis). Putukate arengutsükkel, kus vahevormid 
(vastne, nukk) erinevad täielikult täiskasvanud isenditest.
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täispäismehhanism (ingl. Headful mechanism). Olukord, kus faagi päisesse mahub vaid 
limiteeritud hulk nukleiinhapet, näiteks faagi kogu genoom koos trinukleotiidsete 
redundantsete kordustega.

täissööde (ingl. Complete medium). Rakkude (organismide) kasvukeskkond, kus on kõik 
raku eluks vajalikud aminohapped, puriinid, pürimidiinid ja kasvufaktorid (vita-
miinid jms.).

tömbid otsad (ingl. Blunt ends). Vt. DNA tömbid otsad.
tööstuslik melanism (ingl. Industrial melanism). Looduslike liikide adaptiivne mehha-

nism keskkonna antropogeensete muutuste suhtes. Näiteks liblikate tiivavärvuse 
muutumine tumedaks saastunud keskkonnaga kohastumisel – et mitt e taustalt välja 
paista.

3 -́tühemiga otsad (ingl. 3 ŕecessed ends). DNA kaksikahela ots, kus 3 -́ots on lühem kui 
5́ -ots. 

tühik (ingl. Gap). Kaksikahelalise DNA ühes ahelas puuduvad nukleotiidid (üks või 
mitu).

tülakoid (ingl. Th ylakoid). Kloroplastide stroomas olevad membraansed (kotjad) struk-
tuurid, kus asub valgusenergiat taimedele kasutatavaks energiaks muundav pigment 
(klorofüll).

tümiin (ingl. Th ymine). Pürimidiinalus DNA-s. 
türosineemia (ingl. Tyrosinemia). Puudub ensüüm p-hüdroksüfenüülpüruvaadi oksü-

daas. Türosineemia on väga harv mutatsioon, mis põhjustab juba vastsündinute 
hukkumise.

türosinoos (ingl. Tyrosinose). Türosiini ainevahetusahela geenide mutatsioon, mille tule-
musel puudub ensüüm türosiini transaminaas. Türosinoosi korral suureneb vere ja 
uriini türosiinisisaldus ja organismidel avalduvad sellest põhjustatud kaasasündinud 
arenguhäired. 

tütarkromatiid e. õdekromatiid (ingl. Sister chromatid). Kromosoomi replikatsiooni 
pro dukt.

tütarrakk (ingl. Doughter cell). Raku jagunemisprodukt – pärast mitootilist jagunemist 
tekib 2 uut identset rakku.

tüvi-ja-ling-struktuur (ingl. Backborne-loop structure). Alternatiivsed aluspaardu-
mised mRNA-s, kaksik- (tüvi) ja üksikahelaliste (ling) osade teke. Vt. juuksenõela-
struktuurid. 

tüvirakk (ingl. Stem cell). Rakk, millel on laiaulatuslik proliferatsioonivõime ning mis 
võib diferentseeruda spetsialiseerunud rakutüüpideks. Eristatakse totipotentseid, 
pluripotentseid, multipotentseid, oligopotentseid ja unipotentseid tüvirakke.

tüvirakkteraapia (ingl. Stem cell therapy). Pluripotentsete tüvirakkude kasutamine tera-
peutilisel eesmärgil.

tüümus (ingl. Th ymus). Harknääre, kus arenevad välja (küpsevad) T-rakud.
tüüp I sekretsioonisüsteem (ingl. Type I secretory system). Määrab valgu läbimise nii sise- 

kui ka välismembraanist. Soolekepikese rakus kasutatakse seda näiteks hemolüsiini 
väljastamiseks. 

tüüp II sekretsioonisüsteem (ingl. Type II secretory system). See süsteem võimaldab 
väljas tada valke rakust vaid siis, kui valgud on periplasmas (tsütoplasmas), 
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kus juures aktiivne peab olema ka üldine sekretsioonisüsteem. Toimub näiteks 
pseudo monaadide eksotoksiinide puhul. 

Ty1-transposoon (ingl. Ty1 transposon). Pärmseente retroviiruselaadne transposoon.
U (ingl. Uracile, U). Uratsiil (lühend U). Nukleotiidalus vaid RNA-s.
UAS-id (ingl. Upstream activating sequences, UAS). Geenist eespool (ülesvoolu) asetsevad 

järjestused, mis aktiveerivad transkriptsiooni. Vt. ülesvoolujärjestus; aktivaator; 
võimendaja.

ultraviolettkiirgus (U V) (ingl. Ultraviolet (UV) radiation). Kiirgusspekter (laine-
pikkustel 1–350 nm) ioniseeriva kiirguse ja nähtava valguse vahel. UV-absorptsioon 
DNA-s on üherakulistele organismidele ja hulkraksete organismide epidermise-
rakkudele tugevalt mutageense toimega.

unineemsed kromosoomid (ingl. Uninemic chromosomes). Ühes kromosoomis on üks 
DNA-ahel.

unipotentsus (ingl. Unipotent). Tüvirakkude jagunemine, kus lisaks tüvirakule moo-
dustub vaid üht kindlat tüüpi diferentseerunud rakke. 

univalent (ingl. Univalent). Mitt epaardunud kromosoom meioosis.
universaalsus (geneetilise koodi) (ingl. Universality (of genetic code)). Praktiliselt kõigil 

liikidel on koodonitel sama tähendus (üksikute eranditega).
UP-element (ingl. UP element). Lisaks -35 ja -10-heksameeridele on prokarüootsetel 

promootoritel veel kolmas A-T-rikas element, mis põhjustab -35-elemendist ülesvoolu 
DNA-bendingut e. DNA paindumist ja sellega RNA polümeraasi edasiliikumise 
takistamist ning transkriptsiooni pärssimist. Vt. DNA-käänd (ahelate paine).

uratsiil (ingl. Uracil, U). Pürimidiinalus, mis on RNA-s, kuid mida pole DNA-s. DNA-s 
on uratsiili asemel tümiin.

URS (ingl. Upstream regulatory sequence, URS). Vt. ülesvoolu asuv regulatoorne ala.
USA Rahvuslik Terviseinstituut, NIH (ingl. USA National Institute of Health, NIH). 

Juhtiv teadusasutus USA-s.
Usheri sündroom (ingl. Usher syndrome). Vt. pimekurtus.
3 -́UTR-järjestused (ingl. 3´-UTR sequences). mRNA 3´-otsas paiknevad mittetrans-

leeritavad järjestused. Vt. polü(A)-saba.
5 -́UTR-järjestused (ingl. 5- UTR sequences). mR NA 5´-otsas paiknevad mitte-

transleeritavad järjestused. Vt. liiderjärjestus.
uudikfunktsiooniga mutatsioon (ingl. Gain-of-function mutation). Mutatsioon, mis 

põhjustab uue funktsiooniga geeniprodukti tekke.
uudikmutatsioonid (ingl. New mutations). Kasvajate teket põhjustavatest mutat-

sioonidest on pool uudikmutatsioonid, olles isikupäraselt unikaalsed.
uustähendusega e. tähendusmuutusega mutatsioon (ingl. Missens mutation). Mutat-

sioon, mis põhjustab endise koodoni määratud aminohappe asendumise uue koodoni 
määratava uue aminohappega. 

vabadusastmete arv (ingl. Degrees of fr eedom). Indeks, mis seostub katsetulemuste sage-
dusjaotusega, näidates katsetulemuste statistilist tõesust (df = objektide arv – 1).

vabanemisfaktorid (ingl. Release factors). Lahustuvad valgud, mis tunnevad ära mRNA 
terminaatorkoodonid ja lõpetavad nendega koostoimes translatsiooni, s.t. valk vaba-
neb mRNA-ribosoom-kompleksist.
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vahegeen (ingl. Gap gene). Geen, mis kontrollib Drosophila´l keha külgmiste segmentide 
moodustumist. 

vahejärjestused (ingl. Intervening sequences). Katkendlikes geenides sisalduvad järjes-
tused, intronid. 

vahelduva vooluväljaga geelelektroforees (ingl. Pulsed-fi eld gel electrophoresis). Metoo-
dika, mida kasutatakse väga suurte DNA-molekulide eraldamiseks, kus poolvedelas 
geelis muudetakse pulseerivalt elektrivoolu suunda. 

vaheühend (ingl. Intermediate). Ainevahetuse vaheprodukt (intermediaat).
vaigistaja (ingl. Silencer). DNA-järjestus, mis pidurdab või lülitab välja kõrvaloleva geeni 

avaldumise.
vaikiv polümorfi sm (ingl. Silent polymorphism). DNA järjestusvariandid, mis ei muuda 

valkude aminohappelist järjestust.
vaikivad geenid (ingl. Silent genes). Mitt eavalduvad geenid (lookused). Pseudogeenid.
vaktsineerimine (ingl. Vaccination). Nõrgestatud või surmatud haigustekitaja antigeense 

materjali (vaktsiini) manustamine, et saavutada immuunreaktsioon ja kaitse (anti-
kehad) sama haigustekitaja vastu. 

vakuool (ingl. Vacuole). Üksnes taimerakkudes olevad membraaniga ümbritsetud põisjad 
struktuurid. Aitavad tagada taimerakus kõrget siserõhku, sisaldavad peale lahustuvate 
soolade ka sahhariide, toksilisi jääkprodukte ja pigmente (annavad taime õitele vär-
vuse). 

valepaardumisreparatsioon, MMR (ingl. Mismatch repair, MMR). DNA reparatsiooni-
protsess, mis parandab aluspaaride paardumist seal, kus aluspaarid pole vesinikside-
metega ühendatud.

valgusindutseeritud geenide aktivatsioon (ingl. Light-induced gene activation). Rohe-
liste taimede fotosünteesil osalevate ensüümigeenide aktivatsioon. Vt. ribuloos-1,5-
bifosfaadi karboksülaas/oksügenaas. 

valgu struktuur (ingl. Protein structure). Valkudel on neli organisatsioonitaset. Primaar-
struktuuriks on aminohapete järjestus, sekundaarstruktuur tekib aminohappeliste 
piirkondade ruumilisel interaktsioonil, kolmemõõtmeline tertsiaarstruktuur moo-
dustub polüpeptiidahela voltumisel ja kvaternaarstruktuur erinevate polüpeptiid-
ahelate assotsieerumisel funktsioneerivaks valguks.

valik (ingl. Selection). Vt. selektsioon.
valim (ingl. Sample). Mingi juhuslikult valitud osa populatsioonist, mis kirjeldab kogu 

populatsiooni.
valimi keskmine (ingl. Sample mean). Annab populatsiooni tüüpilise keskmise väärtuse.
valimi modaalklass (ingl. Modal class). Vt. modaalklass.
valk (ingl. Protein). Makromolekul, mis koosneb ühest või enamast polüpeptiidist. Iga 

polüpeptiid koosneb aminohapete ahelast, kus aminohapped on ühendatud peptiid-
sidemetega.

valk-DNA-interaktsioonid (ingl. Protein-DNA interaction). Valkude ja DNA vahelised 
vastastikused toimed (seondumised jms.).

valk-kiibid (ingl. Protein microarray). Fluorestseeruva GPF-valgu kasutamine valkude 
märgis tamiseks ja kiipide tegemiseks, kasutatakse analoogselt DNA mikrokiipidega. 

valk p21 (ingl. Protein p21). TP53 märklaudgeenilt toodetav valk p21 peatab (arestib) 
rakutsükli.
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valk p53 (ingl. Protein p53). Transkriptsioonifaktor, ülioluline rakkude stressivastusel. 
Olu line rakkude valvur, põhjustades rakkude paljunemist, rakutsükli peatumist 
ning rakkude suunamist apoptoosi. Somaatilised mutatsioonid TP53 geenis võivad 
põhjus tada rakkude vohamist e. muutumist kasvajalisteks.

valkude kokkupakkimine (ingl. Protein folding). Aktiivsete valkude moodustumine. 
Rekombi nantsetel valkudel võib toimuda ka mitt ekorrektne 3D struktuuri moodus-
tumine, mistõtt u valgud jäävad inaktiivseks.

valkude kontsentratsioonigradient (ingl. Protein concentration gradient). Sügoodis tekib 
valkude ajalis-ruumiline kontsentratsioonigradient, mis mõjutab geenide valikulist 
avaldumist. 

valk-valk-interaktsioonid (ingl. Protein-protein interaction). Valkudevahelised vastastik-
toimed.

Van der Waalsi jõud (ingl. Van der Waals interactions). Nõrk aatomitevaheline vastas-
tikune tõmbuvus, kui aatomid paiknevad ruumiliselt üksteise lähedal.

vanem (ingl. Parent). Ristamisel osalev vanemorganism.
vanemate keskväärtus (ingl. Midparent value). Vanemate (isa ja ema) kvantitatiivse tun-

nuse keskväärtuse erinevus populatsiooni keskmisest. Kõrvaldab sooliste erinevuste 
erisused.

vanem-ditüüp (ingl. Parental ditype). Tetraadanalüüsil kahe vanemgenotüübi esinemine 
tetraadis (meioosiproduktid). 

vanempõlvkond (ingl. Parental generation). Algsete tunnustega isendid, kes ristuvad. 
Vanempõlvkonda tähistatakse tähega P.

vanemtüüp (ingl. Parental type). Vanempõlvkonnaga sarnased järglased.
varased geenid (ingl. Immediate early genes). Faagil λ on vaid kaks varast geeni, cro ja N, 

mis mõlemad kodeerivad regulaatorvalke faagi lüütilise arengu tarvis.
varased valgud (ingl. Early phage proteins). Faagi varaste geenide määratud valgud.
variatiivsus (ingl. Covariance). Varieeruvate suuruste vahelise statistilise sidestuse dis-

persiooni mõõtmine. Vt. dispersioon; hajuvus.
varieeruva arvuga tandeemsed kordused, VNTR (ingl. Variable number tandem repeats, 

VNTR). Tandeemsete koopiate arv on populatsioonis tugevalt polümorfne. VNTR-
polümorfi sm on seotud restriktsioonisaite sisaldavate tandeemsete kordusjärjestuste 
arvuga.

varieeruvus (ingl. Variance). Tunnusväärtuse muutlikkus ümber populatsiooni keskmise.
vastandlik lahknemine (ingl. Alternate disjunction). Translokatsiooniliste kromo-

soomide lahknemine, kus moodustub eri tüüpi gameete. Vaid juhul, kui mõlemad 
translokatsioonilised kromosoomid (T1 ja T2) lahknevad koos ühele poolusele, 
tekivad gameedid, mis normaalse haploidse kromosoomistikuga gameetidega ühi-
nemisel annavad elujõulised järglased. T1 ja T2 eraldi lahknemisel tekivad aneuploid-
sed gameedid, mis annavad viljastumisel elujõuetuid järglasi.

vastasahelalised (ingl. Interstrand ). Erinevates DNA-ahelates toimuvad protsessid.
vastassuunaliselt transkribeeritav R NA e. ctR NA (ingl. Counter-transcribed RNA, 

ctRNA). Replikatsiooni initsiaatorvalgu sünteesi translatsiooniline pidurdamine 
RNA-ga, mis on transkribeeritud sama geeni vastasahelalt.

vastne e. röövik (ingl. Larva). Putukate arengu vahevorm, üks arengujärk. Pärast vastse-
staadiumi toimub täismoonde puhul nukkumine. Nukust koorub valmik.
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veaaldis DNA-süntees (ingl. Error-prone DNA synthesis). Sellist DNA-sünteesi teostavad 
veaaltid DNA polümeraasid. Vt. veaaltid DNA polümeraasid.

veaaldis reparatsioon (ingl. Error-prone repair). Veaaldiste polümeraaside toimel lülita-
takse DNA-ahelatesse valesid nukleotiide ning kõrvaldatakse üksikahelatesse 
jäänud tühikud. See suurendab drastiliselt mutatsioonisagedust. DNA polümeraasi 
toi mel tekivad eelkõige raaminihkemutatsioonid, DNA polümeraas V toimel aga 
nukleotiidide asendusmutatsioonid.

veaaltid DNA polümeraasid (ingl. Error-prone DNA polymerase). Polümeraasid (nt. DNA 
polümeraasid IV ja V), mis on võimelised replikatsioonil matriitsiks kasutama kahjus-
tatud DNA-d, sellist, mida pole võimelised kasutama tavalised DNA polümeraasid. 

veereva ratta replikatsioon (ingl. Rolling-circle replication). Rõngasja DNA replikat-
siooni mehhanism, kus DNA replikatsioon toimub vaid ühel ahelal ning kus rõngasjas 
vanemahel jääb intaktseks ja veeredes annab komplementaarse DNA-ahela sünteesiks 
vajaliku matriitsahela.

vegetatiivne paljunemine (ingl. Vegetative reproduction). Mittesugulise paljunemise 
põhitüüp.

vektor (ingl. Vector). Plasmiid või viiruskromosoom, mida saab kasutada rekombi-
nantsete DNA-molekulide konstrueerimisel ning viimisel elusrakku.

ventraalne (ingl. Ventral). Keha kõhtmine osa.
veregrupid e. vererühmad (ingl. Blood groups). Vere punalibledel olevad erinevate gee-

nide poolt määratud antigeenid, mis moodustavad vererühmade süsteeme (nt. AB0, 
Rh, MN jt.).

veresugulus (ingl. Consanguinity). Ühiste eellaste laste suhtest sündinud järglaste sugu-
luse kirjeldus.

veresugulusristamine (ingl. Consanguineous mating). Sugulastevaheline ristamine.
verikusisus (ingl. Hereditary nephritis). Vt. Alporti sündroom.
veritsustõbi (ingl. Hemophilia). Vt. hemofi ilia.
vesiniksidemed (ingl. Hydrogen bonds). Elektronegatiivsete aatomite ja vesiniku (elektro-

positiivne) aatomite, mis on seotud mingi teise elektronegatiivse aatomiga, nõrk 
inter aktsioon.

vibur (ingl. Flagellum, pl. Flagella). Teatud rakkudel väljaulatuv viburiline liikumis-
organell, mis on seotud basaalkehaga e. viburi mootoriga. Liikumist võimaldav struk-
tuur viburloomadel (ainuraksed), bakteritel, arhedel, samuti eukarüootidel (sperm).

viburite faasivariatsioonid (ingl. Phase variation). Patogeensetel bakteritel esinev 
sait spetsii filine rekombinatsioon. Ümberlülituvate geenide avaldumisel ekspres-
seeritakse vaid ühte kahest võimalikust immunoloogiliselt erinevate omadustega 
fl agelliinivalgust (H1 või H2). 

viirus (ingl. Virus). Väikesed, peamiselt nukleiinhapetest ja valkudest koosnevad infekt-
sioossed osakesed e. virioonid, mis replitseeruvad vaid elusrakus. Paljud neist põhjus-
tavad inimesel haigusi. Vt. virioon.

viiruse alusplaadi rõhknaelad (ingl. Virus baseplate tail pins). Moodustis T-faagide 
alusplaadi igas nurgas, mille abil viirus ankurdab end pöördumatult peremeesraku 
külge.
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viiruse alusplaadi sabakiud (ingl. Virus baseplate tail fi bers). T-faagide alusplaadilt alga-
vad 6 kiudu, mille abil faag tunneb ära raku pinnal olevad faagispetsiifi lised retsep-
torid ning mis on erinevatel T-faagidel erisugused.

viiruse alusplaat (ingl. Virus baseplate). T-faagide saba on tupega ühendatud kuuenurkse 
basaalplaadi kaudu. 

viiruse päis (ingl. Virus head). Bakteriviiruse viriooni osa, kus asub nukleiinhape. 
viiruse saba (ingl. Virus tail). Komplekssete T-faagide stuktuurikomponent.
viiruse südamik (ingl. Virus tail needle or core). T-faagide saba sisemine torujas struktuur.
viiruse tupp (ingl. Virus tail sheath). T-faagide saba välimine torujas struktuur.
viivisahel (ingl. Lagging chain). DNA-ahel, mida sünteesitakse replikatsioonil katkend-

likult, replikatsioonikahvlist tagasisuunas.
viljastumine (ingl. Fertilization). Isasgameedi (sperm) ühinemine emasgameediga 

(muna rakk), moodustub sügoot.
viljatusgeen (ingl. Fruitless gene). Drosophila autosoomne geen, mille produktiga suuna-

takse transkriptide protsessingut. See geen määrab isaste kärbeste sugulist käitumist.
virioon (ingl. Virion). Peremeesrakust väljaspool olev kompaktne infektsioosne viirus-

osake. Neil puudub rakuline struktuur. Nad koosnevad nukleiinhappest ja viirus-
valkudest (osal liikidel kaetud ka kestaga), kuid neis võib leiduda ka lipiide, ensüüme 
ja isegi ribosoome. 

viroid (ingl. Viroid). Väike infektsioosne üksus (haigustekitaja). Koosneb rõngasjast 
RNA-molekulist.

vir-piirkond (Ti-plasmiidi) (ingl. vir region (of Ti plasmid)). Agrobacterium tume facienś i 
Ti-plasmiidi piirkond (geenid), mille poolt määratud produkte on vaja T-DNA 
ülekandeks bakterist taimerakku. 

virulentne faag (ingl. Virulent phage). Faag (viirus), mis hävitab peremeesraku (bakteri). 
Vt. mõõdukas faag.

virulentsusgeenid (ingl. Virulence genes). Virulentsust määravad geenid.
viskooselastomeetria (ingl. Viscoelastometry). Molekulide füüsiliste omaduste uurimine 

lahuses.
VNTR-kordusjärjestuste muutuv arv (ingl. VNTR (variable number tandem repeats)). 

Tan deemse järjestusena esinev lühike DNA-järjestus, mille koopiaarv on äärmiselt 
varieeruv.

voolutuspaber (ingl. Blotting paper). DNA-fragmentide voolutamine geelist filtrile 
toi mub nii, et kas enne või ülekande ajal denatureeritakse DNA geelis aluselises 
keskkonnas, geelile asetatakse membraanfi lter ning sellele kiht voolutuspaberit, mis 
imab vedelikku endasse, tõmmates sellega DNA geelist fi ltrile.

võimendaja (ingl. Enhancer). Vt. enhanser.
võrdjagunemine (ingl. Equational division). Somaatiliste e. keharakkude mitoosi tüüpi 

jagunemine, kus mõlemasse rakku jagub võrdne arv kromosoome. Samane on 
meioosi teine jagunemine. 

võrdlev genoomhübridatsioon (ingl. Comparative genomic hybridization). Molekulaar-
tsütogeneetiline meetod DNA kordusjärjestuste koopiate hulga tuvastamiseks 
kromo soomides, eriti kasvajarakkudes. Sondina kasutatakse korraga eri f luorest-
seeruvate värvidega märgistatud uurimismaterjali ja võrdlusproovi DNA-d.
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võrdlev genoomika (ingl. Comparative genomics). Genoomikaharu, mis võrdleb eri lii-
kide genoomide struktuuri ja funktsioone.

väikesed tuuma ribonukleoproteiinid (snR NP-d) (ingl. Small nuclear ribonucleo-
proteins (snRNPs)). RNA-valgukompleksid, mis on splaissosoomide osaks.

väikesed tuuma RNA-d (snRNA-d) (ingl. Small nuclear RNAs (snRNAs)). Väikesed 
R NA-molekulid, mis asuvad eukarüootse raku tuumas ning millest enamik on 
splaisso soomide osaks. 

välisaretus (ingl. Outbreding). Kaugsugulusristamised (tõugude- ja sortidevahelised 
rista mised).

välismarker (ingl. Outside marker). Kahe lähestikku asetseva geeni b ja c järjestamisel on 
vaja teada ka kolmandat punkti e. välismarkerit, mille suhtes uuritavad geenid järjes-
tatakse.

väljalõikamine e. ekstsisioon (ingl. Excision). Nukleiinhappelõigu või -elemendi (nt. 
transposoon) kõrvaldamine DNA-st.

väljumis(E)-punkt (ingl. Exit (E) site). Ribosoomi seostumissait (punkt), mis sisaldab 
vaba (ilma aminohappeta) tRNA-d, mis järgnevalt väljub ribosoomist.

värvipimedus (ingl. Daltonism). Vt. daltonism.
värvitusmutatsioon (ingl. Colorless mutation). Mutatsioon pigmendigeenis, mis kõrval-

dab pigmendi moodustumise.
värvusvarieeruvus (ingl. Color variation). Naha, õite, lehtede värvusvarieeruvus. Näiteks 

taimelehtede kirjulehisus.
vöödistik (ingl. Banding). Vt. kromosoomide vöödistik.
õvede ristamised (ingl. Sib-mating (crossing of siblings)). Sama perekonna kahe indiviidi 

(õed-vennad e. õved) omavaheline ristamine. Õdede-vendadevaheline ristumine.
äratundmisjärjestus (-35 järjestus) (ingl. Recognition sequence (-35 sequence)). Pro-

karüootide promootorite nukleotiidjärjestus (konsensus TTGACA), millega 
transkriptsiooni initsiatsioonil seondub RNA polümeraasi sigmafaktor. 

ökoloogiline isolatsioon (ingl. Ecological isolation). Vt. geograafi line isolatsioon.
ökotüüp (ingl. Ecotype). Kindlate omadustega organismid või populatsioonid, mis on 

adapteerunud mingi loodusliku asukohaga (ökonišiga). 
östrogeen (ingl. Estrogen). Emashormoon, innatekitaja steroidhormoon. Selle hormooni 

toimel areneb naiselik kehaehitus ja käitumine. Reguleerib menstruatsioonitsüklit, 
tsüklilisi muutusi organismis, raseduse ajal rindade ja emaka arengut, muutusi 
hormonaalsüsteemis, mõjutab sünnituse algust.

ööpäevane histidiini proteiinikinaas (ingl. Circadian input kinase). Tsüanobakterite 
bioloogilise kella toimimise mudel, mis põhineb keskkonnainformatsiooni (valgus ja 
temperatuur) signaali ülekandel sellelt histidiinikinaasilt väljundahela sensorile. Vt. 
tsüanobakterite adaptiivne sensor. 

ööpäeva- (24-tunnine) rütm (ingl. Circadian). Vt. tsirkadiaanrütm.
ühemunakaksikud (ingl. Monozygotic twins). Vt. monosügootsed kaksikud.
ühendamissignaal (ingl. Joining signal). Antikehade geenide C-, D-, J- ja V-geeni-

segmentidel on igaühel oma segmendispetsiifilised rekombinatsiooni signaal-
järjestused. 

ühendheterosügoot (ingl. Compound heterozygote). Erinevad mutatsioonid geeni samas 
alleelis või erinevates alleelides võivad põhjustada sama haiguse erinevat avaldumist.
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ühendpopulatsioon (ingl. Merged population). Alg- ja migrantpopulatsiooni ühinenud 
populatsioon. Ühendpopulatsioon võib tekkida ka geograafi lise isolatsiooni kõrval-
damisel.

ühendtransposoon (ingl. Composite transposon). Transponeeruv element, mis moodus-
tub, kui kaks identset või peaaegu identset transposooni inserteeruvad mõlemale 
poole mitt etransponeeruvat DNA-segmenti. Selliselt on moodustunud näiteks bak-
teri transposoon Tn5.

ühendvalk (ingl. Fusion protein). Rekombinantse geeni moodustatud polüpeptiid, mis 
sisal dab kahe või rohkema lähtegeeni poolt kodeeritud osi. Erinevad geenid ühen-
datakse viisil, kus kodeerivad järjestused on samas lugemisraamis.

ühend-X-kromosoomid (ingl. Att ached-X chromosomes). Vt. kaksik-X-kromosoom.
ühevanemalik tunnuse pärandumine (ingl. Monoparentale inheritance). Kõigil järglastel 

avaldub see tunnus, mis esineb ühel vanematest.
ühiseellane (ingl. Progenitor). Järglaste ühine eellane. Ka tüvirakk, millest diferent-

seeruvad kõik teised rakutüübid. 
ühispõlvnemine (ingl. Identity of descent). Määratakse ühiseellase kaudu. 
üksikahelalised katkemised (ingl. Single-strand breaks, SSB). DNA selgroo katkemine 

DNA-kaksikahela ühes ahelas.
üksikahelalise DNA-ga seonduv valk (ingl. Single-strand DNA-binding protein). Valk, 

mis katab DNA üksikahelad ja võimaldab DNA-l säilida lahtikeerdunult. Vt. SSB-
valk.

üksiknukleotiidne polümorfi sm (SNP) (ingl. Single nucleotide polymorphism (SNP)). 
Kindlas DNA-punktis (saidis) oleva üksiku aluspaari vahetusvarieeruvus popu-
latsioonis.

üldine sekretsioonisüsteem (ingl. General secretory system). Valke periplasmasse toime-
tav sekretsioonisüsteem bakteritel.

üldine transduktsioon (ingl. Generalized transduction). Bakteriofaagi vahendusel toimuv 
rekombinatsioon bakteritel, kus doonorrakust retsipienti võidakse üle kanda suvaline 
bakterigeen. Vt. spetsialiseeritud transduktsioon.

üledomineerimine (ingl. Overdominance). Tingimus, kus heterosügoodid on eelistatud 
(mingi mõõdetava näitaja suhtes), võrreldes mõlema homosügoodiga. 

ülekandegeenid (ingl. Transfer genes). Plasmiidide ülekannet määravad geenid e. tra-
geenid.

ülekandesait (ingl. Origin of transfer). DNA konjugatsioonilise ülekande alguspunkt. 
ülesvoolu asuv regulatoorne ala e. järjestus (ingl. Upstream regulatori region, URR; 

Up stream regulatory sequences, URS). Viiruste mitt ekodeeriv ala, mis sisaldab viiruse 
replikat siooni alguspunkti ja transkriptsiooni regulatsiooniks vajalikke promootoreid 
ning cis-toimelisi regulatoorseid elemente. 

ülesvoolujärjestus (ingl. Upstream sequence). Transkriptsiooniühiku järjestus, mis eel-
neb (lokaliseerub 5́ ) transkriptsiooni algussaidile. DNA nukleotiidipaar, mis vastab 
RNA-transkripti 5́ -otsale, märgitakse kui +1. Järgnev nukleotiidipaar on –1. Kõik 
eelnevad miinusnukleotiidijärjestused on eespoolsed e. ülesvoolujärjestused. Vt. 
allavoolujärjestus. 
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üliemane (ingl. Metafemale (superfemale)). Drosophila ebanormaalne emane, kes on 
tava liselt steriilne ning tema rakud sisaldavad liigset X-kromosoomi, võrreldes 
autosoomidega (nt. XXX AA).

ülipidurdatud mutandid (ingl. Superrepressed mutants). Mutatsioonid, mis muudavad 
rep ressori induktoriga seondumise saiti. Sel puhul on induktsiooniks vaja kõrgemas 
kontsentratsioonis induktorit.

ülitundlikud saidid (ingl. Hypersensitive sites). DNA-piirkonnad, mis on ülimalt tund-
likud endonukleaaside toime suhtes.

ümbris (ingl. Envelope). Peale kapsiidi on viirustel veel peremeesraku päritoluga ümbris. 
western-ülekanne (ingl. Western blot). Valkude ülekanne fi ltritele elektrivälja toimel.
X:A-suhe (ingl. X : A ratio). Äädikakärbse sugu määratakse X-kromosoomide suhtega 

autosoomidesse. 
X-inaktivatsioon (ingl. Inactivation). Üks X-kromosoom on emasimetajatel inaktiivne, 

eri rakukloonides juhuslikult määratult kas emalt või isalt päritud. 
X-inaktivatsiooni keskus (ingl. X-inactivation centre, XIS). X-kromosoomi inaktivatsioon 

algab kindlast X-kromosoomi kohast, X-inaktivatsiooni keskusest, ning levib edasi 
mõlemas suunas, kromosoomi mõlema otsani. Moodustub inaktiivsete geenidega 
X-kromosoom.

XIST-transkript (ingl. X inactive specific transcript, XIST). Inaktiivse X-kromosoomi 
XIC-piirkonnas asuvalt geenilt XIST sünteesitakse 17 kb pikkune R NA, mis ei 
kodeeri mitt e ühegi polüpeptiidi sünteesi, kuid mis katab (assotsieerub) inaktiivse 
X-kromosoomiga, takistades sellelt info lugemist. Aktiivses X-kromosoomis on geeni 
XIST-transkriptsioon pärsitud. Imetajatel on emasorganismides alati üks somaatiliste 
rakkude X-kromosoomidest inaktiivses olekus.

X-kromosoom (ingl. X chromosome). Kromosoom, mis assotsieerub soo määramisega. 
Enamikul loomadel on emastel kaks ja isastel üks X-kromosoom. 

X-liiteline agammaglobulineemia e. Brutoni tüüpi agammaglobulineemia (ingl. 
X-linked agammaglobulinemia, XLA). Neil isendeil ei ole B-lümfotsüüte ega plasma-
rakke ning nad ei tooda funktsionaalseid antikehi. Defekt ilmneb poistel, kes on 
mutatsiooniga geeni saanud heterosügootselt emalt. Haigust põhjustab X-kromo-
soomis asetseva geeni BTK (Brutoni türosiini kinaas) mutatsioon.

X-liitelised geenid (ingl. X-linked genes). Geenid, mis asuvad X-kromosoomis. Vt. 
suguliitelisus.

X0-naised (ingl. X0 fi males). Vt. Turneri sündroom.
X0-soomääramissüsteem (ingl. X0 sex determination system). Sugu on määratud 

X-kromo soomide arvuga,
XX/X0-mosaiigid (ingl. XX/X0 mosaics). Arenevad kärbesteks, kellel keha eri osad on 

emas- (XX) või isasorganismi (X0) kromosoomide ja tunnustega. Vt. günandromorf.
XY-soomääramissüsteem (ingl. XY sex determination system). Imetajatel ja kahetiivalistel 

putukatel on emased homogameetsed (märgitakse XX) ja isased heterogameetsed 
(tähistatakse XY).

X Y Y-sündroom (ingl. XY Y syndrome). Liigse Y-kromosoomiga mehed (pikk kasv, 
ras kused hariduse omandamisel, püsimatud, kontrollimatu temperamendiga, 
hüper aktiivsed). On viljakad, aga natuke ägedama iseloomuga mehed, kes võivad 
järglastena saada kergemini Klinefelteri sündroomiga (XXY) lapsi.
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YAC (pärmseente kunstlik kromosoom) (ingl. YAC (yeast artificial chromosome)). 
Lineaarne kloonimisvektor, mis sisaldab pärmide kromosoomi vajalikke elemente. 
Nendesse saab kloonida 200–500 kb suurust võõr-DNA-d. Vt. pärmseente kunst-
likud kromosoomid.

Y-kromosoom (ingl. Y chromosome). Sugukromosoom. Paljude loomorganismide X-kro-
mosoomi paariline.

Y-kromosoomne ürgisa (ingl. Y-chromosomal „Adam“). Y-kromosoomi muutlike osade 
järjestused kõigis inimpopulatsioonides koonduvad ühele eellasjärjestusele (u. 
100 000 aastat tagasi). 



1100

Ai
ne

re
gi

st
er

AINEREGISTER

A

A 964
aafrika unitõbi 282, 482
Aafrikast-välja-hüpotees 960, 964
aberratiivne Ds-element 599, 964
abifaag 557, 627, 964
abiplasmiid 549, 964
ABI Solid-sekveneerimistehno-

loogia 325, 964
abi-T-rakk e. helper-TH-rakud 726, 

964
abort 853
abortiivne transduktsioon 556, 964
abortiivne transkriptsioon 271, 

425, 964 
abstsiss 964
AB0-veregrupid e. veretüübid 94, 

673, 964
Ac-transposaas 600
adaptatsioon 716, 964
adapter (molekul) 299, 637
adaptiivne evolutsioon 934
adaptiivne e. omandatud immuun-

süsteem 716, 718, 721, 965
adaptiivne mutatsioon 361, 965
ADA-SCID 842, 965
adeniin 207
adenoom 757, 772, 965
adenosiini desaminaasi puudusest 

põhjustatud äge immuunpuu-
dulikkuse haigus, ADA-SCID 
842, 965

adenosiintrifosfaat (ATP) 207
adenülaadi tsüklaas 429, 965
adhesiinid 417, 965
adhesioon 782, 965
adhesiooniretseptorid 782, 965
aditiivne geenitoime 674, 965

aditiivne geneetiline hajumus 965
A-DNA 212, 965
Afi insus 965
afi insuse muutus 443 
afi insusküpsemine 724, 965
agaroosgeelelektroforees 619, 965
aglutinatsioon 93, 965
aglutinatsioonitest 540
AG-nukleotiidid 285
agressiivsed hiired 838
agressiivsus 880, 965
Agrobacterium tumefaciens´i vahen-

datud transformatsioon 965
aguuti 836, 966
(–)-ahel 626
(+)-ahel 626 
ahelasisene 388
ahela terminaatorkoodon 966 
aheldus 966
aheldusfaas 142, 966 
ahelduskaart 966
aheldustasakaal 966
aheldustasakaalutus 966
AHL antiinduktor 416
ahvi sarkoomiviirus 761 
AIDS (omandatud immuun-

puudulikkuse sündroom) 496, 
515, 716, 966

ainuraksed 54 
ainuraksete viirused 494
ajaline isolatsioon 955, 966 
aju glioom 966 
aju (neuraalsed) tüvirakud 753
aju närvikoekasvaja e. glioom 759
ajutise fenotüübiga mutant 534
akondroplaasia e. kondrodüst-

roofi a 674, 966 
akridiinoranž 378, 682
akridiinvärvid 375, 378, 966 

akrosoom 72, 966
akrotsentriline kromosoom 109, 

683, 966
aktivaator e. struktuurgeeni 

produkt 421
aktiivne aktivaator 421
aktiivne immunoloogiline mälu 

738
aktiivne kromatiin 479
aktiivne repressor 424
aktivaator (Ac) 966
aktivaator (geeni ekspressioonil) 

966
aktivaatorvalk 420
aktivatsioonidomeen 586
aktiveeritud B- ja T-rakud 738
akuutne lümfoblastiline leukeemia 

e. ALL 767
alalhoidjakromosoom 180, 967 
alamliik 967
alampopulatsioonid 916, 955, 967
alarmoonid 413, 967
alaüksus e. alaühik 269, 414
α-alaüksus e. subühik 241 
β-alaüksus 241
β´-alaüksus 425
τ-alaüksus 241
albinism 94, 364, 668, 680, 869, 

967
aldehüüdi dehüdrogenaas 

(ALDH) 878
aleuroon 967
alfatoksiinid 387
algkude 809, 967 
algus- ja lõpukoodonid 311
alkaptonuuria 44, 173, 869, 967
alkoholi dehüdrogenaas (ADH) 

878
alkoholism 44, 877, 967



Ai
ne

re
gi

st
er

1101

alkoholism tüüp I 878
alkoholism tüüp II 878
alküülimine 390, 967 
alküülivad ühendid 375, 378, 967
allavoolu (allpool) 461
allavoolujärjestus 269, 967
(+)-alleel 886
alleel (allelomorf) 58, 82, 356, 

481, 967
alleelide aditiivne toime 893
alleelide domineerimine 894
alleelide lahknemisprintsiip e. 

-seadus 84, 967
alleelide summeeruv (aditiivne) 

toime 893, 967
alleeli fi kseerumine 967 
alleelisagedus 917, 967
alleelne heterogeensus 668, 967 
alleelne välistamine 749, 967
alloensüüm 936
allolaktoos 428, 968
allopatriline liigiteke 955, 968 
allopolüploid 129, 968
allosteeriline üleminek (transit-

sioon) 424, 443, 968
allosteerilised valgud 443
allosüüm e. alloensüüm 936, 968
allotetraploid 968
Alporti sündroom 675, 968 
Alzheimeri tõbi 872, 968
Alzheimeri tõve dominantselt 

perekondlik varane vorm 872, 
968

alternatiivne splaissing 197, 284, 
471, 968

alternatiivsed e. varieeruvad re-
kombinatsioonisaidid 745, 968

Alu-elemendid 611
Alu-järjestused 225, 696, 968 
aluse analoog 968
aluselised e. positiivse laenguga 

290
alusevahetus 968 
aluspaarid, ap, bp 330, 968
aluste ekstsisioonreparatsioon 968
α-amanitiin 276
amber-koodon 314
amber-mutatsioonid 317
Amesi test 535, 968
amfi diploid 969 
aminoatsüül-(A)-punkt 301, 969 
aminoatsüül-tRNA (aatRNA) 307
aminoatsüül-tRNA süntetaasid 

(AARS) 296, 300, 969
aminogrupp 290, 969

aminohape 292, 437, 969 
aminohape ~ AMP e. aminoatsüül-

adenülaat 300
aminohapetega laadimine 300
aminohape ~ tRNA (aatRNA) 300
amino-iminovormid 969
aminovormid 371
2-aminopuriin, 2-AP 376, 969
aminoterminus 727
amishid 902
amishi religioosne pere 901
amnion 969
amnionivedelik 969 
amniotsentees 686, 969
amorfne alleel (e. nullmutatsioon) 

96, 969
amplifi katsioon 42, 623, 699, 939, 

969
amüloid-B-valk 872
amüloplastid 663, 969 
anabolism 969
anaboolne metabolismirada 419, 

969
anafaas 61, 63, 969
anafaas I 64, 66
anafaas II 66
analoogsed järjestused 943, 969
analoogid Y-kromosoomis 491 
analüüsiv ristamine 88, 147, 969
anatoomiline barjäär 720
Anconi tõugu lambad 358
Andi 836
andmeanalüüs 320, 970
andmete kaevandamine 348, 970 
androgeen 758, 970
androgeeniretseptor 112
androgeenisõltumatu eesnäärme-

vähk 758, 970 
androgeenitundetuse sündroom 

114
aneemia 970 
aneuploidsus 127, 132, 970
Angelmanni sündroom 714
animalkulistid 36
ankurgeen 970
ankurjärjestus 330, 970
Antennapedia-kompleks 

(ANT-C) 802
antennapedia-mutatsioon 802
anteriid 68, 970
anterioorne 798, 970
anterioorne-posterioorne telg 796, 

798, 970 
antibiootikumiresistentsuse geeni-

kassett  409, 970 

antigeen 93, 721, 970
antigeene esitlevad rakud 722, 

726, 970
antigeene presenteerivad rakud 

722
antigeeni-antikeha seondumise viis 

728, 970 
antigeenide esitlus 718, 722, 970
antigeeniga seondumise domeen 

728
antigeeniretseptori geen 722, 970 
antigeenne klaad 523, 971
antigeenne tüüp (I, II, III) 540
antikehad 197, 716 , 721, 722, 

727, 971
antikehade klassi ümberlülitumine 

729, 748, 971
antikeha efektorifunktsiooniga 

domeen 728, 971
antikeha kerged ahelad 727, 971
antikeha kergete ahelate geenide 

kokkuühendamine 971
antikeha rasked ahelad 727, 971
antikeha raskete ahelate geenide 

kokkuühendamine 971
antikeha vahendatud e. humo-

raalne immuunvastus 737, 971
antikoodonid 296, 300, 971
antionkogeen 769, 971
antiparalleelsus 210, 971
antisenssahel 266, 971
antisenss-DNA 845
antisenssgeen 846, 972 
antisenssjärjestus 452
antisenss-RNA 442, 452, 475, 531, 

815, 845, 972
antisenss-RNA-tehnika 833
anti-σ-faktor e. anti-sigmafaktor 

426, 972
antiterminatsioon 972
antiterminatsioonifaktorid 437, 

972
antitsipatsioon 972
antraks 851
APC-rakud 722
APC-valk 757, 772
AP-endonukleaas 391, 972
AP-lüaas 391, 972
apoensüüm e. põhiensüüm 270, 

972
apomiksis 129, 972
apoptoos 60, 755, 775, 782, 783, 

972
AppppA 413
AP-sait 391, 972



1102

Ai
ne

re
gi

st
er

apuriinne sait e. AP-sait 391
apürimidiinne sait e. AP-sait 391
arabinoos 429
arahnodaktüülia 667, 972
arenguahelad 784
arenguplaan 781
arenguprogramm 778, 779, 972
aretusväärtus 972
arginiini ja lüsiini metüültrans-

feraasid 484
arhed 54, 322, 351, 973 
arhegoon 68, 973
Arrowheadi tüüp 937
ARS-elemendid (-järjestused) 234, 

582, 632, 973
Artemise valk 745, 973
arvutibioloogia 348, 973
arvutisimulatsioon 320, 695, 973
arüülsulfataas C 485
A-sait e. aminoatsüülpunkt 301
asendav geeniteraapia 973
asendiefekt 184, 973
asendusema 52, 973
asenduslik geeniteraapia 840, 973
asenduspromootor 790, 973
askomütseedid 568
askospoor 74, 568, 973
askus 74, 568, 973
aspartüülglükosaminuuria 668
assambleerumine 437, 499
asutajaefekt 973
asünapsis 973
ataksia-telangiektaasia 402
atenuaatorjärjestus (piirkond) 435, 

437, 973 
atenuatsioon 434, 435, 973
ATP 207, 660, 973
ATPaas 660
AT-rikas piirkond 271
atsentriline kromosoom 179, 973 
atsetokarmiin 682
atsetülatsioonisaidid
atsetüülimine 489, 492
atsetüülkoliin 879
atsetüülkoliini retseptor 879
atsüülhomoseriinlaktoonid, AHL 

415, 974
att -sait 409, 557
auksiinid 829, 974
auksotroofi d 534, 537, 974
auksotroofsed mutandid 173, 536
auksotroofsed mutatsioonid 370
autbriiding 904, 974
autism 879, 974 
autoantikehad 289, 974

autogeenne regulatsioon 437, 974
autoimmuunhaigused 732, 974 
autoinduktorid 974 
autokatalüütiline aktiivsus 286, 

974
autokatalüütiline splaissing 285, 

974
autonoomne olek 545, 974
autonoomne regulatsioon 448, 974
autonoomne repressorahel (lüso-

geensuse) 445
autonoomne üksus 974 
autopolüploid 129, 974 
autoproteolüüs 401
autoradiograafi a 220, 233, 689, 974 
autosoom 108, 974
autosoomne tunnus 674, 974 
autotroofsed organismid 646, 975 
avaldumine mõlemas X-kromosoo-

mis 491
avaldunud järjestuste märgised, 

EST-id 330, 975
avatud kompleks 425
avatud lugemisraam 975 
avidiin 691

B

BAC (bakterite kunstlik kromo-
soom) 632, 633, 975 

bait-domeen 586, 975 
bakterid 54
bakteri kunstlik kromosoom 

(BAC) 632, 975
bakteriofaag 74, 413, 495, 975
bakteriofaag P1 633
bakteriotsiinid 532, 850, 975
bakterite arvukus 533
bakterite transformatsioon 41
bakterite sööjad 495 
bakteriviirused 494
Balbiani rõngas 132, 478
Barri kehake 114, 117, 222, 490, 

975 
basaalkehake 975
BAX-valk 777
BCL-geen 776
B-DNA 212, 975
bensopüreenid 387
BER reparatsioon 389
bicoid-geen 798
binomiaalne jaotus e. jaotumus 

975 
binomiaalne koefi tsient 975 
binomiaalne tõenäosus 679, 975 

biodegradatsiooniplasmiidid 532, 
975

bioeetika 43, 975
bioetanool 818
biofoorid 38
bioinformaatika 42, 321, 348, 817, 

975
biokiled 415, 976
bioloogia põhipostulaat 52
bioloogiline kell 855, 960, 976
biomeetria 908, 976 
biooht 851, 976 
bioohu tasemed P1-P4 851
bioreaktorid 838
biorütmid 855, 976
biotehnoloogia 43, 817, 976
biotiin 691
bipolaarne meeleoluhäire 879
biseksuaalsus 111, 976
biseksuaalsusgeen, dsx 790, 976
bithorax- (bx)-mutatsioon 802
Bithorax-kompleks (BX-C) 802 
bivalent 129, 976 
B-konformatsioon, B-DNA 212, 

976
BLAST 348
blastodisk 779
blastomeer 779, 976
blastotsüst 779, 836, 976 
blastotsüsti süstimine 812, 976 
blastula 779, 836, 976 
Bloomi sündroom 402
B-lümfotsüüt (B-rakk) 197, 716, 

724, 732, 737, 976
bobo-element 976
BOSS-valk 805 
botulismitoksiin 560, 851
Bourneville tõbi669
bp 976 
B-rakud e. B-lümfotsüüdid 724, 

976
B-rakkude vahendatud humoraalne 

vastus 733 
bridge-of-sevenless-(boss-)-geen 805
5-broomuratsiil, 5-Br-U 376, 976 
Bt-toksiin 832, 850, 976
Burkitt i lümfoom 768
bänd (triip) 477

C

C 976
C→U konversioon 281
CAAT-järjestus 277, 977 
cAMP 413, 429, 977



Ai
ne

re
gi

st
er

1103

CAM-plasmiid 532
cAMP-retseptorvalk 429
CAP/cAMP-kompleks 429
CAP-valk 413, 428, 429, 977 
caudal-geen 798
CBR-valk 977
cDNA 636, 977
cDNA-genoteek 584, 636, 638, 

977
cDNA-järjestused 582
CD4-retseptorid518
CD4+-T-rakud 726, 727
CD8+-T-rakud 726, 727
CD4-valk 726
Celera Genomics 340, 693
CEN-piirkonnad (-järjestused) 

223, 582, 632, 977
CF (tsüstiline fi broos) 669 
c-H-ras-alleel 764
cis-asend 429
cis-heterosügoot 184, 977 
cis-katalüütiline aktiivsus 287
cis-konfi guratsioon 184, 977 
cis-splaissing 660, 977 
cis-test 185, 977
cis-toimeline järjestus 525, 977
cis-toimelised elemendid (-järjes-

tused) 279, 977 
cis-trans-asendiefekt 184, 977
cis-trans-konformatsioon 977 
cis-trans-test 185, 977
CH -geenisegment 741
Ck -geenisegment 741
ClB-kromosoom 379, 977 
clock- (clk-) geen 860, 861
ClB-meetod 379, 977
CLK-valk 860
cM 158, 330, 977 
c-metafaas 232
Cockayne´i sündroom 402
Com-valk 418
Coomassie sinine 644
copia-element 607, 977 
cos-järjestused 630
cpDNA 647, 663, 977
CpG-saare(kese)d 484, 486, 699, 

977
CI repressor 446
Cre-rekombinaas 835, 977 
Creutzfeldti-Jacobi tõbi 205, 714, 

977
Cricki postulaat 262
Cri-du-chat-sündroom e. kassikisa-

sündroom 686, 978
cro-geen 452

Cro-valk 450 
Crouzoni ja Aperti sündroomid 

668, 978
CRP-valk 429 
Cry-valk 831, 978
CsCl tasakaaluline tihedus-

gradient-tsentrifuugimine 228, 
229, 978 

C-terminaalne ots e. karboksü-
terminus 727, 978 

ctRNA 531
C-väärtus 347, 978
C-väärtuse mõistatus 347
C-väärtuse paradoks (mõistatus) 

347, 978
C-vööt 682, 978 
cycle- (cyc-) geen 860
CYC-valk 860

D

dalton 978 
daltonism e. värvipimedus 671, 

676, 911, 978 
Dam-metülaas 395, 504, 618, 978 
Darwini teooria 958 
Dcm-metülaas 618
DBT-valk 860
deatsetülaasid 479, 485, 978
decapentaplegic-geen 796
deem 978 
defektsed faagid 556, 978 
defensiinid 716, 839
defi tsiitsus 978 
degeneratsioon (geneetilise koodi) 

978
degradatsioonirada e. kataboolsete 

ainete lagundamisrada 419
deletsioon (kadu e. defi tsiitsus) 

132, 685, 978 
deletsioonkaardistamine 167, 978
deltaendotoksiin 832, 978
deltajärjestus 605
dementsus 871, 979 
denaturatsioon 293, 979
denaturatsioonisilm e. -mull 237, 

979 
denaturatsioonkaardistamine 236, 

979
dendriitrakud 718, 732
dengue palavik 839
denominaatorelemendid 790 , 979
de novo 979
depuriinimine 387, 979
depürimidiinimine 387, 979

derepressioon 433, 979 
desamiinimine 387, 391, 979 
desamiinivad ühendid 375
desoksüribonukleaas (DNaas) 

202, 979 
desoksüribonukleiinhape e. DNA 

200, 207, 979 
desoksüribonukleosiid-5`-trifos-

faat 238
desoksüribonukleotiid 238, 979 
2-desoksüriboos 207
desoksüribosüümid 849, 979 
detergent 825, 979 
determinant 38
determinatsioon 779, 979
D-geenisegment 741 
diabeet, tüüp I 56, 716, 900, 979 
diagnostilised geeniproovid 941, 

979 
diakinees 64, 66, 979
diastroofi line düsplaasia 668
Dicer-ensüüm (nukleaas) 265, 473, 

475, 847, 980
2´,3´-didesoksüribonukleosiidtri-

fosfaat (ddTNP) 323, 980 
diferentseerumine 60, 781, 787, 

980
dift eeriatoksiin 559
dihübriid 980
dihübriidne ristamine 85, 980
dihüdrouridiin 300
dimeer 980
dimerisatsioon 448, 980
dimerisatsioonidomeen 446
dimorfi sm 980
dinukleotiidi (CA)n kordus 696 
dinukleotiidsed kordused 696, 980
diploid 59, 82, 107, 980
diploidispetsiifi lised geenid 563, 

980
diploidne 358
diploteen (diploneem) 64, 980 
diplo-X (kromosoom) 123, 136, 

980
diskordantsus 674, 980
disoomik 980 
dispermsus 980 
dispersioon e. hajuvus 889, 980
dispersne replikatsioon 228
dissotsiaator (Ds) 981 
disulfi idsillad, -S-S- 294, 727, 981
disügootsed kaksikud e. DZ 673, 

894, 981
ditsentriline kromosoom 179, 981
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ditsentrilised kromosoomisillad 
981 

ditüüp 981
DMPK-geen 713 
DNA 200, 981
DNaas 343, 539
DNaas I 478, 981
DNaasi ülitundlikud punktid e. 

saidid 343, 478, 981 
DNA-ahela katkendlik e. katkeline 

süntees 244, 981
DNA-ahela pidev süntees 244, 981 
DNA-ahelate asendamine 405, 981
DNA-ahelate hii-vorm 405
DNA-ahelate katkemiskohtade 

reparatsioon 388
DNA-ahelate kokkupanek e. taas-

ühinemine 405
DNA-ahelate paine 425, 981
DNA-ahelate roteerumine 405
DNA-ahelate vahetus 405, 981
DNA aktivatsioonidomeen 981
DNA amplifi katsioon 254, 256, 

327, 981 
DNA bending 425
DNA demetülatsioon 485, 981 
DNA denaturatsioon 211
DNA/DNA hübriidimine 584, 

938, 981 
DNA-dupleks 398
DNA evolutsiooni kiirus 960, 982
DNA-fotolüaas 390, 982 
DNA-fragment 504
DNA-genoomne raamatukogu 335
DNA-genoteek 635, 638, 982 
DNA glükosülaasid 390, 391, 982
DNA güraas 214, 251, 982
DNA helikaas 248, 252, 492, 982
DNA helikaas II e. UvrD 393, 395
DNA heterodupleks 212
DNA-järjestused 561, 982 
DNA järjestusespetsiifi line endo-

nukleaas 254
DNA-järjestuste koaleerumine 

(liitumine) 960, 982
DNA kaksikheeliks 41, 209
DNA kleepuvad otsad 504, 982
DNA-klonoteek 635, 982
DNA kokkusulandumine 982
DNA kokkuvoltumine 252
DNA kondensatsioon 252
DNA koopiaarv 327, 531, 982
DNA kordusjärjestus e. kordus-

DNA 695
DNA korrektuur 242, 388, 982 

DNA-käänd (ahelate paine) 425, 
982

DNA lahtikeerdumine 982
DNA ligaas 236, 244, 247, 389, 

621, 637, 982
DNA-liiderahel 244, 982
DNA-lingud 425, 982
DNA-looked 983 
DNA metüültransferaasid 484
DNA-mikrokiip 343, 691, 983
DNA-mikrokiiptehnoloogia 343, 

691, 983
DNA nukleosoomne struktuur 220
DNA parandamine 388, 983
DNA polümeraasid 238, 242, 983
DNA polümeraas I 238, 242, 983 
DNA polümeraas II 242
DNA polümeraas III 241, 242, 395
DNA polümeraas IV 242, 398
DNA polümeraas V 242, 398
DNA polümeraasi libisemine 384, 

712, 983 
DNA poolkonservatiivse rerplikat-

siooni mudel 231
DNA praimaas 245, 983
DNA praimer 252
DNA-proov 643
DNA-raamatukogu 335, 635, 983
DNA redigeerimine 388
DNA regulaatorpiirkondade 

punktmutatsioonid 368
DNA renaturatsioon 211 
DNA reparatsioon 388 
DNA reparatsiooniensüümid 983
DNA replikatsiooni termineeri-

mine 253 
DNA replikaas 240, 983 
DNA-RNA-hübriid 434, 436, 983 
DNA-selgroog e. DNA tüviahelad 

387, 983 
DNA seondumisdomeen 446, 983
DNA seondumise põhidomeen e. 

DBD 463, 775
DNA-sond 640, 643, 689, 811, 983 
DNA-sõltuv proteiinikinaas 398, 

983
DNA-sõltuv RNA polümeraas 262
DNA-sõrmejäljed 703, 983
DNA süntees suunas 5´ → 3´ 238
DNA tandeemsed lihtkordusjärjes-

tused 983
DNA toesega seonduvad piirkon-

nad, SAR-id 221 
DNA topoisomeraas I 214, 249, 

983

DNA topoisomeraas II 214, 249, 
250, 984

DNA-topoisomeraasid 249 
DNA translokaas 542, 984
DNA trinukleotiidide kordussün-

tees 712, 984
DNA tömbid otsad 504, 984
DNA tüviahel 984
DNA valgustundlik reparatsioon 

390, 984 
DNA-viivisahel 244, 984 
DNA voldid 460
DNA-ökotüüp 332, 984
DNA üksikahelaga seonduvad 

valgud e. SSB 248
DNA üksikahelaline katke 247
DNA üksikahelate assimileerimine 

403, 984 
DNA ülekandesait e. oriT 547
Dolly 52
domeen 463, 728, 984
dominantne pärandumine 364
dominantne selektsioonimarker 

623 
dominantsed aktivaatorid 766, 984 
dominantsed mutatsioonid 358
dominantselt negatiivne mutat-

sioon 191, 984
dominantsus 82, 446
domineerimine 984 
domineerimisprintsiip 83, 984 
doonorrakk 529, 547, 984
doonorsait 410, 984
doosiefekt 674
doosi-efekti kõver 380
doosikompensatsioon 117, 792, 

984 
dopamiin 879, 984
dopamiiniretseptor (geen D2) 879
dopamiinitransporter (geen 

DAT1) 879
dorsaalne 984 
dorsaalne geen dl 795, 796, 984
dorsaalsed rakud 796
dorsaal-ventraalne kujundus e. 

määratus 795, 985 
dorsaal-ventraalne telg 796, 985 
double-time- (dbt-) geen 860
Downi sündroom 667, 684, 874, 

985
2,4-D-plasmiidid 532
D-plasmiidid 532 
DR-järjestused 591, 985
Drosha-ensüüm 265, 475, 985 
dsDNA 329, 448, 497, 626
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dsRNA 497, 845, 847, 985
DSX-valk 790
Duchanne`i lihasdüstroofi a 

(DMD) 57, 610, 669, 676, 985 
Duff y veregrupid 673, 937, 985 
dunkerid 928, 985
duplikatsioon 132, 598, 985
duplikatsioonkaardistamine 167, 

985
dünaamiline tasakaal 928, 985
dünaamilised mutatsioonid 709, 

985
dünaamilised populatsioonid 918, 

985 
düsgenees 600

E

easter-geen 796
ebahügieenilisuse tunnus 864
ebaspetsiifi line immuunvastus 985
ebastabiilne transduktant 557, 985
ebatäielik e. osaline domineeri-

mine 92, 985 
ebatäielik P-element 601
ebatäielikud Ac-elemendid599
ebavõrdne ellujäävus 914, 916, 985
ebavõrdne krossingover 985
ebola viirus 851
EcoRI-metülaas 618
edastajad 784 
Edwardsi sündroom 684, 874, 985
eeldetermineeritud 779
eelformeeritud sahharoosi tihedus-

gradient-tsentrifuugimine 986
eellas-mRNA protsessing 263
eellas-RNA 263, 986 
eelmutatsiooniline olek 372 
eelpraimervalk 251, 986 
eelsoodumus 44, 769
3´-eendumised 224, 986
eesmine-tagumine sümmeetria-

teljestik785
efektiivpopulatsioon 986 
efektormolekul 421, 429, 986
efektorrakud 724, 986 
E-järjestused (-elemendid) 862
ekdüsoon 986
eklosioon 986
eksogenoot 529, 986 
eksokriinne 782
eksonid 264, 284, 469, 699, 741, 

986
eksoni amplifi katsioon 986 

eksonite kokkulohistamine 953, 
986 

eksonukleaasid 240, 440, 504, 986 
eksonukleaas I 395
eksonukleaas VII 395
3´ → 5´ eksonukleaasne aktiivsus 

240, 242
5´ → 3´ eksonukleaasne aktiivsus 

240
eksoribonukleaasid 298, 986 
eksotsütoos 56, 986
ekspresseeruv järjestus 284
ekspressiivsus 100, 675, 986
ekspressioonisait e. ES 482
ekspressioonivektorid 820, 986 
ekstein 295
ekstrakromosoomne DNA 527, 

986 
ekstsinukleaas 986
ekstsisionaas 557, 987
λ-ekstsisionaas 502 
ekstsisioonreparatsioon 389, 987 
ektoderm 781, 987 
ektoopne 987
ektoopne kromosoomidevaheline 

vahetus 611, 987
ektoopne kromosoomisisene vahe-

tus 611, 987 
ektüsoon 132, 467, 478
ekvatoriaalplaat 63, 987
ekvatsioonjagunemine 64, 987 
elainoplastid 663, 987
elektroforees 987 
elektroporatsioon 544, 830, 987
element 172 
elongatsioon (DNA, RNA, valgu-

süntees) 227, 269, 987 
elongatsioonifaktor EF-Ts 309 
elongatsioonifaktor EF-Tu 307
elongatsioonifaktor G e. EF-G 307
elongatsioonifaktorid 987
elongatsioonikompleks 425 
eluajal omandatud tunnuste päran-

dumine 35, 359, 934, 958
elujõud e. entellehhia 35
elujõulisus 987
ema-DNA 961, 987
emaefekt 779, 785, 795, 987 
emaefektiga letaalne geen 796, 987 
emaefektimutatsioonid 795, 987
emaefekti geen 987 
emakakaelavähk 524, 987 
emakas 71, 80, 987
emapärilikkus 650, 655, 988 
emarakk 59, 988

embrüo 988 
embrüokloonimine 836, 988 
embrüonaalne organisaator 988
embrüonaalsed tüvirakud e. 

ES-rakud 809, 811, 833, 835, 
836, 988

embrüo segmentatsioon 785, 988
embrüote nakatamine viirustega 

833 
emigratsioon 916, 988 
emotsionaalne intelligentsus 877, 

988
EMS 857 
ENCODE- projekt 343, 695, 988
endassesulgumine 879
endeemne 522 
endoderm 781, 988 
endogeensed retroviirused 519, 

988 
endogenoot 529, 988
endokriinne 782
endomitoos 130, 477, 988
endonukleaasid 240, 389, 440, 

504, 745, 988
endonukleaasne ensüümkompleks 

393
endonukleaasne väljalõikamine 

285 
endoplasmaatiline retiikulum 56, 

988
endopolüploidsus 988
endoreduplikatsioon 477
endoribonukleaasid 298, 988 
endosperm 988
endosümbiontsed organellid 664
endosümbioos 56, 646, 988 
enesetapjaplasmiid 549, 989 
eneseteadvus 877, 989 
enhanserid 277, 343, 460, 461, 

478, 785, 989
enneaegne vananemine 260
enoolvormid 371
ensümaatiline nihutamine e. 

translokatsioon 309
ensüümid 53, 989 
enteropatogeenid 851
ENU-mutageneesi meetod 813 
EnviropigTM 839
eoskott  74, 568, 989 
epiderm 796
epididüüm 72, 989
epifenotüüp 705
epigeneesiteooria 36
epigeneetiline 41, 989 
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epigeneetiline (geeni)regulatsioon 
482, 485

epigeneetilised tunnused 705, 989 
epigenoomika 325, 989 
epigenoomne 117, 989 
epigenotüüp 705
epilepsia 900, 989 
episoom 528, 989 
epistaas 102, 989 
epistaatiline muutlikkus 894
epiteeli kasvufaktori retseptor, 

EGFR 759 
epitoop 197, 728, 737, 989 
EPO 819
EPSPS-geen aroA 831
Epsteini-Barri viirus 235, 634
ergastamine 381, 989
erimunakaksikud 866, 894, 895, 

989 
erütropoetiin e. EPO 819 
erütrotsüüdid e. punalibled 724 
E-sait e. väljumispunkt 301
esimene hübriid- e. fi liaalpõlvkond 

F1 82
esimene nukleotiidipaar (+1) 271
esmane e. primaarne ootsüüt 71,k 

989 
esmane e. primaarne spermato-

tsüüt 72, 989 
esmane e. primaarne immuunvas-

tus 728, 989
esmane transkript 263, 741, 989 
ES-rakud 810, 811, 836 
EST-id (ekspresseeruva järjestuse 

märgend) 330, 990 
etiidiumbromiid, EtBr 990
ett eaimamine 384
7-etüülguaniin 379, 990
etüül-metaansulfonaadid (EMS) 

378, 857
eugeenika 45, 840, 851, 990
eukarüoot 54, 242, 990
eukarüootide geeniekspressioon 

457
eukarüootsed organismid 568
eukromatiin 107, 222, 479, 990
eukromatiinne oiirkond 611 
euploidsus 127, 990 
Evolutsioonikanjon 951, 990
evolutsiooniline funktsioon 200
evolutsiooniline geneetika 990 
evolutsioonipuu 886
evolutsioonitegurid 908
ex vivo geeniteraapia 840, 990

F

F1 e. esimene hübriidpõlvkond 990
F2 e. teine hübriidpõlvkond 990
faag 74, 494, 504, 990
faag f1 626
faag fd 626
faag M13 626
faag MS2 74, 172
faag SP01 454
faag T4 74, 176, 192
faag λ 74, 627
faag λ eksonukleaas 636
faag ΦX174 74, 195, 338
faagi P1 kunstlik kromosoom 632, 

990
faagide ristamine 507
faagi tiiter 510, 990
faagilaigu morfoloogia 506, 990
faagilaik 506, 990
faagilaikude hübriidimine 640 
fagemiid 627, 990 
fagotsütoos 716 
fagotsüüt e. fagotsüütilised rakud 

718, 720, 990
fakultatiivne heterokromatiin 222, 

491, 991
Fallopi juha 71, 991
Fanconi aneemia 402
fassetid 805
fataalne perekondlik insomnia 714
feen 172, 991 
feminiseerumisgeenid 793, 991
feneetiline funktsioon 200 
fenofond 991 
fenokoopia 991 
fenoomika 320, 991
fenotüübiline evolutsioon 991 
fenotüübiline lahknemissuhe 84, 

991
fenotüübiline radikaal 87, 991
fenotüübiline reversioon 364, 991 
fenotüübiline varieeruvus 892, 

936, 991 
fenotüübilised mosaiigid 117, 991
fenotüüp 83, 991
fenüülalaniin 991 
fenüülketonuuria 99, 364, 869, 991
feromoon 566, 863, 991
ferritiin 833
fertiilsusfaktor 547, 991
Feulgeni reaktiiv 682
F-faktor 545, 547, 991
F´-faktor 552
F-, G- ja I-elemendid 607

fi lamendid 568 
fi mbriad 528, 991 
FISH 331, 344, 354, 691, 992
fi sh-domeen 586, 992
fl agellad e. viburid 528
fl agellade e. viburite faasivariat-

sioonid 408
fl ankeeruvad järjestused 561, 992 
Flavr SavrTM tomatid 833, 846
fl ipaas 835, 992 
Flp-rekombinaas e. fl ipaas 835 
fl uktuatsioonid 361
fl uktuatsioonitest 361, 992 
fl uorestseeruvad sebrakalad 815
fl uorofoorid 329
fl uorokuvaja 325, 992
FMR-1-geen 712
folliikulirakud 795, 796, 992
formeerumata veri 35
formüülmetioniin 304
fosfaatgrupp 207
5´- 5´-fosfaatside 274
fosfodiesteraas 391
5´-3´-fosfodiesterside 208, 992
fosfokuvaja 325, 992
fosfolipaas 839
fotomorfogenees 860
6-4-fotoproduktid 387
fotoreaktivatsioon 390, 992 
fotoretseptor 805
fototaksis 863, 992
fosB-geen 868
FOXP2 geen 881
F-pilid 545, 626, 992
F-plasmiid 992 
fragiilne X-kromosoom 711
fragiilse X-i sündroom 710, 711, 

992
F+-rakud 547, 992
F—-rakud 547
fr uitless- (fr u-) geen 866
ft alaas 833
funktsionaalne allelism 187, 992 
funktsionaalne genoomika 319, 

992
funktsionaalne kloonimine 640, 

992 
funktsionaalne komplementat-

sioon 582, 992
funktsionaalne lävi 662, 993
funktsionaalne piirang 949, 993
funktsionaalne üksus 170
funktsioonikaoga mutatsioon 191, 

993
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funktsioonitekkega mutatsioonid 
192

fülogenees 993 
fülogeneesipuu 942, 943, 993
fütaas 839
fütaat 839
fütokroomid 467, 664, 960, 993
füüsiline aheldus 148
füüsiline kaart 168, 330, 619, 993 
FY-lookus 673

G

G 993
galaktoos 429
β-galaktosidaas 428, 993
β-galaktosidaasi permeaas 419, 

428, 993
β-galaktosidaasi transatsetülaas 

428, 993
gameet 59, 68, 69, 993
gameetide puhtuse printsiip 85
gametofüüt 68, 993 
gametofüütne sobimatus 993 
gametogenees 69, 71, 993 
gamma-delta-T-rakud e. γδ-rakud 

721, 727, 993
gammakiirgus 380
gap-geenid 800
gastrula 781, 993
gastrulatsioon 781
GATC-spetsiifi line endonukleaas, 

MutH 395, 993
GC-järjestus 277, 993
GC-rikas piirkond 273, 279
G:C-rikkad palindroomsed järjes-

tused 435, 436
GE 638
geelelektroforees 619
geen 58, 82, 170, 446, 491, 993
geen dsx 790, 792
geen fem 793
geen FOXL2 114
geen fr u 792
geen geenis 195, 993
geen her-1 793
geen HPC1 758
geen SOX9 114
geen SRY 112
geen Sxl 471, 790, 792
geen tra ja tra2 790, 792, 793
geeni amplifi katsioon 486, 994 
geeni asend 476
geeni asendamine 994
geeni asendiefekt 994

geeni asendiefekti mitmekesisus 
480, 994 

geeni avaldumine 994 
geeni insertsioon-inaktivatsioon 

625, 994 
geeni intronid 461
geeni kloonimine 616, 994 
geeni koopiaarv 298, 486, 995
geeni kriteeriumid 170
geeni mitmene efekt 883
geeni nokautimise meetod 813
geeni pidurdamine e. repressioon 

994, 995
geeni pleiotroopne efekt 883
geeni promootoripiirkond 460
geeni reassambleerimine 197
geeni redundantsus 995
geeni splaissing 264, 284
geeni tugevdaja 478
geeni valikuline aktiveerimine 995
geeni vermimine 995
geenide aheldus 140 
geenide ajaline regulatsioon 457, 

994 
geenide avaldumine 460
geenide derepressioon 419
geenide diferentseeruv aktiveeru-

mine 458
geenide duplikatsioonid 952, 994 
geenide horisontaalne ülekanne 

533
geenide kaskaadne avaldumine 454
geenide koespetsiifi line avaldu-

mine 458
geenide mosaiikne avaldumine 714
geenide reassambleerimine 739, 

995 
geenide repressioon e. pidurda-

mine 419
geenide ruumiline regulatsioon 

457, 994 
geenide sõltumatu lahknemise 

printsiip 85, 994 
geenide tihedus346
geenidevaheline geneetiline dis-

tants 571
geenidevahelised speisserpiirkon-

nad 299
geenide ümberkorraldus 722, 994
geenidoos 93, 133, 787, 994
geenidoosi efekt 489
geenidoosi kompensatsioon 489, 

490, 994 
geenidoping 838, 994 
geenifond 908

geenikassetid
geenikiip 994
geeniklaster 437, 459, 478, 994
geenikonversioon e. geeni ümber-

muutmine 406, 995
geenilisandus 995 
geenimälu 485, 995
geenipank 338, 995 
geeniperekond 995
geenipüss 830, 840, 995
geeniraamatukogu 995
geenirühm 458
geenisagedus 995 
geenisegmendid 197, 739, 995 
geenisisene komplementatsioon 

189, 995 
geenisond 995 
geenitehnoloogia 817
geeniteraapia 817, 995 
geenitiik 962
geenitriiv 935, 995 
geenivaigistus 475, 480, 995 
geenivool 962, 996
geennokauditud hiir 996
G-elemendid 
gemmula 37, 883, 996
geneetika 81, 996 
geneetiline analüüs 73, 155
geneetiline antidarvinism 39, 934
geneetiline defekt 45
geneetiline eelsoodumus 880
geneetiline funktsioon 200 
geneetiline informatsioon 41, 262
geneetiline kaart 330, 996
geneetiline kalduvus 888, 996 
geneetiline kaugus 156
geneetiline kirurgia 840, 996
geneetiline komplementatsioon 

577, 578, 996 
geneetiline konsultatsioon 677, 

680, 912, 996
geneetiline kontroll 457, 996
geneetiline kood 41, 263, 295, 

312, 996
geneetiline mosaiiksus 835
geneetiline nõustamine 912
geneetiline oht 996
geneetiline polümorfi sm 912, 996
geneetiline programmeeritus 454 
geneetiline pärsing 581, 996 
geneetiline reostus 852, 996
geneetiline selektsioon 638, 996 
geneetiline supressioon 581 
geneetiline sõelumine 996 
geneetiline sõrmejäljeuuring 996



1108

Ai
ne

re
gi

st
er

geneetiline tasakaal 996 
geneetilised mosaiigid 117, 685, 

807
geneetilise informatsiooni edasi-

kandumine 262
geneetilise informatsiooni põhi-

omadused 262
geneetilise informatsiooni säilu-

mine 262
geneetilise kaardi ühik 158, 996 
geneetilise koodi liiasus 996
geneetiliselt aheldunud 148
geneetiliselt efektiivne populat-

siooni suurus 933, 997
geneetiliselt kaitstud 685 
geneetiliselt muundatud e. modi-

fi tseeritud organism (GMO) 42, 
43, 818, 852, 997 

geneetilise materjali kohavahetus 
647

geneetilise materjali kokkulohista-
mine 997

generatiivne rakk 358, 997 
generatiivsed mutatsioonid 358, 

997
generatsiooniaeg 528
genofond 40, 908, 997 
genoom 319, 338, 588, 997
genoomi ekvivalent, GE 638, 997 
genoomi fragmentatsioon 523, 997
genoomse DNA genoteek 997
genoomi hajustulistamise meetod, 

WGS 354, 997
genoomi järjendamine e. sekvenee-

rimine 42, 997
genoomika 42, 319, 936, 997
genoomi klonoteek 636
genoomi sekveneerimine 959
genoomivermimine 714, 977
genoommutatsioonid 127, 997
genoomi genoteek 638
genoomi raamatukogu 638
genoomsed ümberkorradused 

739, 977 
genoteek 335, 582, 977 
genotüübiline dispersioon 893
genotüübiline hajuvus e. disper-

sioon 893, 997 
genotüübiline lahknemissuhe 84, 

998 
genotüübiline mosaiiksus 998
genotüübiline varieeruvus 892
genotüüp 40, 83, 998 
geograafi line isolatsioon 914, 916, 

998

Gerstmanni-Sträussleri-Scheinkeri 
sündroom 714

GFP Bunny 853
GFP-valk e. roheliselt fl uorestsee-

ruv valk 334
gigabaasid (Gb) 330
giid-RNA 282, 660, 998 
G-kvartett  224 
glioom 759, 998 
globaalne genoomne reparatsioon 

e. GGR 393, 998
globaalne regulatsioon 413, 998
globiin 998
α- ja β-globiin 459
globiinigeenid 459 
globuliin 998
GloFish (helenduv sebrakala) 853
glutamiini süntetaas
glüfosaat 830, 998 
glükokinaas 901
glükokortikoid 467, 998
glükolüütiline enolaas 440
glükoosiefekt 429, 998 
glükoproteiinid 482
β-glükosüülhüdroksümetüülurat

siil 482
glükosüültransferaasid 505, 998
glükosüülimine 56, 505
GMO 42, 818, 852, 998
Golgi kompleks 56, 998 
gonaadid 69, 998
gonosoomid 108
GO-põlvkond 834, 998
GO-reparatsioon 393, 998 
Graafi  folliikul 71 
gransüüm B 735
granulotsüüdid 720
gripp A viirused, alatüüp H1N1 

522
GT-nukleotiidid 285
guaniin 207, 998 
guaniini metüülitransferaas 998
G-valguseoselised retseptorid 566
G-vööt 682, 998 
günandromorfi d 807, 998 
gypsy-elemendid 607, 999 

H

habras X-kromosoom 711, 999
HAC-vektorid 632
H2A/H2B dimeer 280 
H-ahel 658 
haiguspärandi haigused 668, 999 
hajuskordused 695

hajuvus 889, 999 
haploid (monoploid) 59, 82, 107, 

999
haploidispetsiifi lised geenid 563, 

999
haploidne 358, 528
haploidne genoom 107, 999
haploletaalsus 133, 999
haplotüübiblokid 707, 999 
haplotüüp 706, 939, 999 
HapMap-projekt 707, 999 
happelised e. negatiivse laenguga 

290
haptoglobiin 999
Hardy-Weinbergi printsiip (sea-

dus) 909, 999
hargnemismeetod 88, 999 
harilik müürlook 458, 999 
harjased 77, 461, 999
harknääre 726 
harusait 289
Hashimoto türeoidiit 716 
HAT-sööde 688, 999 
Hayfl icki fenomen e. limiit 753
healoomuline kasvaja 752, 999 
heeliks 999
α-heeliks 293, 446, 999 
helikaalne 499
heeliks-ling-heeliks-motiiv 465, 

1000
heeliks-ling-heeliks-tüüpi (bHLH) 

transkriptsioonifaktorid 861 
heeliks-pööre-heeliks-motiiv 463, 

1000
heem 459, 1000 
heksameer 271, 426, 1000 
heksaploid e. 6n 107
helperfaag 627
helper-TH-rakk 726 
helper-T-rakk 726, 737, 1000
hemaglutiniin 499, 522, 523, 1000 
hemaglutiniinigeen 522
hemimetüülitud DNA 395, 1000 
hemisügoot 119, 1000 
hemofi ilia (A ja B) 610, 669, 671, 

675, 1000
hemoglobiin 458, 1000
hemoglobiini geenid 368 
hemolümf 1000 
hemolüsiin 418, 1000 
hemolüütiline aneemia 668, 1000 
hepatiit C viirus (HCV) 496, 1000
hepatotsüüdid 720
heptameer 742
herbitsiidid 831, 1000 
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herbitsiid 2,4-D 829
heritaablus e. päritavus 674
hermafrodiit 783, 1000 
hermafrodiitsusgeen her-1 793, 

1000
HET-A-transposoon 607 
heteroalleelid 189, 1000
heterodimeer 190, 465, 581, 1000
heterodupleks 406, 512, 544, 1000 
heterogameetne sugupool 110, 

1000
heterogeenne tuuma-RNA 

(hnRNA) 274, 286, 1001
heterokaarüon 1001
heterokromaatne mügarik 150, 

1001 
heterokromatiin 107, 222, 479, 

1001
heterokromatiinne piirkond 611
heterokroomia 668
heteroloogne kromosoom 64, 138, 

1001
heteromultimeerne 
heteroos 904, 1001
heteroosiefekt 39 
heteroplasmia 648, 709, 1001
heteropüknoos 1001 
heteroseksuaalne 111
heterosügoodieelistus 928, 1001
heterosügoot 82, 1001 
heterosügootne kaksikheeliks 544
heterosügootsus, H 924, 1001 
heterosügootsuse kadu 1001
heterotroofsed organismid 646, 

1001 
hetrosügoodieelistus 
Hfr-rakud 547, 1001 
HFT-lüsaat 557, 1001
hiidkromosoomid 219, 937
hii-ruut, χ2 -meetod 90, 911, 1001
hii-vorm 405, 1001
hiline kodeeriv ala 525
hilinevad varased geenid 448, 1001
hilised geenid 448, 454, 1001
hilised kapsiidivalgud 525
hilised valgud 504, 1001 
hispaania gripp 496, 522
histooni atsetüülitransferaasid e. 

HAT-id 479, 492, 1002 
histoonid 217, 1002
histoonide atsetüülimine ja atse-

tüülimissaidid 343, 1002 
histoonide desatsetülaasid 479
histoonide desatsetüülimine 479, 

1002

histoonide metüülimine 479
histoonide metüülitransferaasid 

479, 1002 
histoonide modifi tseerimine 479
histoonide remodelleerimine e. 

ümberkujundamine 479, 1002 
HIV (inimese immuunpuudulik-

kuse viirus) 496, 517, 1002
HIV-1 viirus 737
HLA-antigeenid 729, 730, 1002
HLA-lookus 730
H1N1 522
H5N1 499, 522
hnRNA 274, 296, 1002 
hobo-elemendid 600
HO-endonukleaas 482, 562, 1002
HO-geen 562 
hok/sok-süsteem (E. coli) 846
Holliday ühendus 405, 1002 
holoensüüm 241, 269, 1002
Hom-C-klaster 803 
homeobox- (hox-)-geenid 952
homeodomeen 465, 802, 1002 
homeojärjestus 1002 
homeoos 802
homeootiline mutatsioon 802, 

1002 
homeootiline järjestus 952
homeootilised geenid 465, 800, 

952, 1002 
hominiidid 959, 1002
homoalleelid 189, 1002 
homodimeer 190, 465, 1003 
homodupleks 544, 1003 
homogameetne sugupool 110, 

1003
homoloogne rekombinatsioon e. 

HR 397, 403, 1003 
homoloogsed geenid 347, 804, 

1003 
homoloogsed järjestused 943, 

1003
homoloogsed kromosoomid 59, 

64, 138, 1003 
homo-oligomerisatsiooni domeen 

775
homoplasmia 648, 709, 1003 
homoseksuaalsus 111, 866, 1003 
homosügoot 82, 1003 
homunkulus 36
Hoogsteeni paardumine 224
hoolduspoos 868
horisontaalne geeniülekanne 531, 

1003
hormoon 460, 465, 467, 1003 

hormoonide vastuselement, HRE 
469, 1003 

hormoonretseptorid 467, 1003 
hormoon-retseptor kompleks 467
hox-geenid 803, 952, 1003
HPRT-geen 689 
HPV 524
H-sidemed 209, 211, 1003
3H- e. triitiummärgistus 232
HUGO 339
hulgitegurilised tunnused 882
hulkraksus 460, 1003
hulktuumne rakk e. süntsüütsium 

782, 1003
hullulehmatõbi 205, 849, 1003 
humoraalne immuunsüsteem 735, 

737
humoraalne immuunvastus 724, 

733, 1003 
humster-liinid 688
humuliin 819
hunchback-geen 798, 871
huntingtiin 710, 871
Huntingtoni tõbi 44, 674, 699, 

710, 1004 
HUPO 695, 1004
Hutchinsoni-Gilfordi sündroom 

260, 753
hõbedaterad (-soolad) 644, 689
hädaabivastus 361, 389, 1004 
hägused laigud 512, 1004 
hälve 1004
hübriid 82, 1004
hübriidide lahknemine II põlvkon-

nas 36
hübriidide I põlvkonna ühtlikkus 36
hübriidimine 330, 1004 
hübriidjõud (heteroosiefekt) 904, 

1004 
hübriidne düsgenees 600, 1004 
hübriidrakud 339, 688, 1004 
hübriidvalk 936
hüdrofi ilne e. polaarne 53, 290
hüdrofoobne e. mitt epolaarne 53, 

290
hüdrofoobne interaktsioon 294, 

295, 1004 
hüdrofoobsed valgud 937, 1004 
8-hüdroksüguaniin, GO 391, 1004 
5-hüdroksümetüültsütosiin, HMC 

504, 505, 1004 
hüdroksüülamiin (NH2OH) 379
hüdroksüülivad ühendid 375, 379, 

1004
hüdrolaasid 56
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hügieenilisuse tunnus 964 
hüperaktiivne immuunsüsteem 

716
hüperaktivatsioon 116, 489, 492, 

1004 
hüpermetülatsioon 486
hüpermutatsioonid 747, 1004 
hüperploidsus 132, 1005 
hüpervarieeruvad piirkonnad 727, 

1005 
hüpoaktivatsioon 116, 489, 492, 

793, 1005 
hüpoksantiin 317, 377, 1005 
hüpometülatsioon 486
hüpomorfne alleel 96, 1005 
hüpoploidsus 132, 685, 1005 
hüpostaas 102, 1005 
hüpotees 90, 1005 
hüpotooniline lahus 682 
hüppavad geenid 588
hüppeline liigiteke 1005 

I

idand 38
idiogramm 683, 1005
iduplasmapärilikkus e. iduteepäri-

likkus 1005
iduplasmateooria 37 
idutee geeniteraapia 1005
idutee rakkude liin 739 
iduteerakkude mosaiiksus 714, 

1005 
idutee- e. suguliin 171, 1005 
iduteerakud 1005 
Ig 728
IgA-antikehad 728
IgD-antikehad 728
IgE-antikehad 728
IgG-antikehad 728
IgM-antikehad 728
iid 38
ikosaeeder 499, 518 
imaginaardisk 1005
iminovormid 371 
immigratsioon 916, 1005
immuniseerimine 738
immunoblott ing 640 
immunogeen 721, 1005
immunogeneetika 716, 1005 
immunoloogiline mälu e. immuun-

mälu 716, 722, 1006
immunoloogiline testimine 638
immuunglobuliinid, Ig 727, 1006 
immuunglobuliiniklassi e. iso-

tüüpne ümberlülitumine 724, 
1006 

immuunpuudulikkus 716, 1006 
immuunsüsteem 716, 1006 
immuunvastus 718, 1006
imprinting 485
inaktiivne aktivaator 421
inaktiivne kromatiin 479 
inaktiivne kromosoom
inaktiivne repressor 424
inaktivatsioon 116, 489 
inbriiding 901, 904, 915, 1006
inbriidingdepressioon 904, 1006 
inbriidingukoefi tsient, F 906, 915, 

1006 
inbriidingusilm 906, 1006
Inc-grupp 532 
indel (insertsioon/deletsioon) 

959, 1006
individuaalne areng 1006 
individuaalne meditsiin
individuaalvalik 896, 897, 1006 
induktor 419, 421, 1006
induktsioon 419, 805, 1006 
indutseeritav ensüüm 419, 1006
indutseeritav geen 419, 1006
indutseeritav operon 426
indutseeritav süsteem 424
indutseeritud geeniavaldumine e. 

geeniekspressioon 415, 1006
indutseeritud mutatsioonid 359, 

534, 1007 
indutseeritud pluripotentsed tüvi-

rakud e. iPS-rakud 836
indutseeritud süsteem 421, 424
infantiilne tseroidlipofustsinoos 

668
informatsiooni ülekanne 35
informatsiooni-RNA (mRNA) 

263, 1007
inhibiitor 1007 
inimese geneetiline kaart 695, 

1007
inimese genoom42
inimese immuunpuudulikkuse 

viirus (HIV) 496, 1007
inimese kasvuhormoon 819, 1007
inimese nahavärvus 886 
inimese poliomüeliidiviirused, 

HPV 495, 524
inimgeneetika 37
Inimgenoomi Organisatsioon 

(HUGO) 339, 1007 
inimgenoomiprojekt 339, 693, 

1007 

inimrass 962, 1007 
initsiatsioon (DNA-, RNA- või 

valgu sünteesi) 227, 269, 460, 
1007

initsiatsioonifaktorid (IF-1, IF-2, 
IF-3) 304, 1007 

initsiatsioonikoodonid (AUG, 
GUG) 304, 1007 

inklusioonkehakesed 822, 1007 
inosiin, I 300, 317, 1007
insektitsiid 831, 1007 
insenergeneetika 611
insertsioon 588, 1007 
insertsioonilised DNA kordusjär-

jestused 695, 1007 
insertsioonilised järjestused 590, 

1007 
insertsioon-inaktivatsiooniga vek-

torid 624
insertsioonmutatsioon 1008
in silico 320 
in situ 331, 478, 1008 
in situ fl uorestsentshübriidimise 

meetod (FISH) 331, 344, 354, 
691, 1008 

in situ koloonia ja faagilaikude –
hübriidimine 640 

in situ hübriidimine 331, 478, 689, 
1008

insulaator 343
insuliin 467, 1008 
insuliinisarnane kasvufaktor 2 

(IGF2) 486, 846
insuliinist sõltumatu diabeet (tüüp 

II) 901 
insuliinist sõltuv diabeet (tüüp I) 

900
integraas 519, 557, 761, 1008
λ-integraas 500, 502
integraasigeen 409, 1008
integratsioonisait 598, 1008 
integreeritud olek 545, 1008
integreeruvad peremeesfaktorid, 

IHF 426, 1008
integron 408, 409, 1008 
intein 295, 351, 1008
intelligentse kavandamise teooria 

935
intelligentsus 876
intelligentsuskoefi tsient (IQ) 1008
intelligentsus- e. IQ-test 876
interaktoomika 320, 1008 
interaktsioon 1008 
interbänd 477
interfaas 61, 1008 
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interferents 161, 1008 
interferentsi tase, I 161, 1008
interferoon 718, 726, 1009 
interkaleerunud heterokromatiin 

480
interkaleeruv aine 1009 
interkromosoomne geenikonver-

sioon 695, 1009
interleukiinid 735, 842, 1009 
intermediaarsed fi lamendid 57
intermediaarsus e. vahepealsus 92, 

886, 1009
interon 284, 531, 741, 1009 
interseks 114, 790, 1009 
int-geeni produkt 557
intrakromosoomne geenikonver-

sioon 695, 1009
introni 3´-splaissingusait 289
introni 5´-splaissingusait 288
intronid 264, 274, 285, 469, 1009 
invaginatsioon 787
invariant 1009 
inversioon e. ümberpööre 134, 

1009
inverteeritud järjestus e. IR 411
inverteeritud kordus 1009
inverteerunud inversioon 135 
in vitro (rakuväliselt) 238, 616, 

810, 1009
in vitro valgusüntees 312
in vivo (organismis) 238, 616, 810, 

1009
in vivo süsteem 238
in vivo geeniteraapia 840 
ioniseeriv kiirgus 380, 386, 1009
ioonid 380
ioonkanalid 414, 499, 1009
ioonsidemed 294, 1009
iPS-rakud 836 
IQ-test 876, 1009 
IR (järjestused) 411, 591, 1009
irooniline teaduskatse 41
isa-DNA 962
isaduse tuvastamine 705, 1009 
isased 783, 1009
isaslembesus 792
isasspetsiifi line letaalsuslookus 

491, 1009 
isassteriilsus 655, 1010 
IS-element (insertsioonjärjestus) 

547, 590, 1010
iseregulatsioon 448
isesobimatus 904
iseviljastumine 81, 1010
isiksusomadused 877

isoalleelid 357, 1010
isogeensed tüved 1010 
isohoorid 352, 1010
isokaudomeerid 618 
isokromosoom 135, 1010
isoskisomeerid 617, 1010
isosüümid e. isoensüümid 1010 
isotüüpne ümberlülitumine 724 
isovorm 196, 1010

J

JH-geenisegment 741
Jk -geenisegment 741
JλCλ -geenisegment 739
juhuslik geenitriiv 923, 951, 1010 
juhuslik mutatsioon 359, 1010
juhuslik ristumine 908, 1010 
juuksenõelastruktuurid 273, 428, 

433, 434, 436, 1010
juurtega fülogeneesipuu 943, 1010 
juurteta fülogeneesipuu 942, 1010 
jäljendkülvimeetod 359, 536, 1010 
jänesemokk 888
järglaspõlvkond 1010 
järglaste testimine 1010 
järjestatud tetraad 568, 1011
 –10-järjestused 271, 1011
 –35-järjestused 271, 1011 
järjestusspetsiifi lised saidid, STS-id 

330, 1011
järjestusspetsiifi line rekombinat-

sioon 739, 741
järjestuste rivistamine 943 

K

kaardistamine kiiritatud hübriid-
rakkudel, RH 1011 

kaardiühik 1011
kaasasündinud immuunsüsteem 

716, 718, 1011 
kaasasündinud nefroos 668 
kaheiduleheline 1011 
kahekordne sümmeetriatelg 446
kahelöögihüpotees 769, 1011
kahe seemne hüpotees 35
kahesuunaline toime 492, 1011 
kahevanemlik segapärilikkus 650, 

1011
kahjustatud DNA-lt toimuv sün-

tees 398, 1011 
kahjustatud või valede lämmastika-

luste reparatsioon 388
kaksikahel 388

kaksikahelaline dupleks-RNA hüb-
riidmolekul 452, 845, 847, 1011 

kaksikahelaline katkemine e. DSB 
397, 1011 

kaksikheeliks 1011 
kaksikheterosügoot 85, 1011
kaksiklaigud 807, 1012 
kaksikliigid e. sõsarliigid, 937, 

1012 
kaksik-X-kromosoom 857, 1012
kalasoomustõbi 485
kallus 1012
kalluskude e. haavakude 809, 1012
kallutatud metülatsioon 485
kandja 1012
kantserogeen 752, 756 
kapa-ahel 727, 1012 
kapafaktor 850, 1012
kapsaas 755 
kapsel 201, 1012 
kapsiid 74, 182, 497, 1012
kapsiidivalgud 
kapsomeerid 497, 1012 
karbohüdraat 1012 
karboksüterminus 727 
karboksüülrühm e. –grupp 290, 

1012 
karedapinnaline (R-tüüpi) koloo-

nia 202, 1012 
karedapinnaline endoplasmaatiline 

retiikulum 56
karikloode 781
kartsinogeenid 534, 1012 
kartsinogenees 775, 1012 
kartsinoomid 758, 1012 
kartulimugula spindelviroid, PSTV 

205, 1012
karvakesed e. piilid 494
karvased hiired 838
karüogramm 683, 1012 
karüokinees 61, 1012 
karüotüüp 683, 1013 
kaskaadaktivatsioon e. program-

meeritud ringe 1013
kaskaadne geeniekspressioon 413, 

802, 1013
kaskaadne regulatsioon 454, 579, 

1013 
kaspaasid 1013
kassi sarkoomiviirus 761
kasvaja 752
kasvajate supressorgeen 76, 1013 
kasvajavalk p53 758
kasvufaktor 469, 1013
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kataboliitne aktivaatorvalk (CAP) 
428, 429, 1013

kataboliitne repressioon 429, 1013 
katabolism 1013
kataboolne aine 419 
kataboolne rada 1013
katalaas 57 
katastroofi doktriin 958
katehoolamiin 880 
katk 851
katke 388
katkeline muutlikkus 1013
katkelised e. katkendlikud geenid 

196, 284, 1013
katkestatud ristamiskatsed 549, 

1013
katkev tasakaal 1013
katt uvad geenid 195, 658, 659, 

1013 
kaugristamine 1014
kava 35
kavandi e. intelligentse disaini 

hüpotees 1014 
kb 1014 
5´→3´ keemiline polaarsus 208
keemiline gradient rakus 785, 1014 
keemiline mutagenees 39, 375, 

1014 
keha esiosa-tagaosa-telg 798
keharakk 59, 358, 785, 1014 
kemotaksis 863, 1014
kerge e L-ahel 658, 1014 
kerged lambda- ja kapa-ahelad 739
keskkond 892, 1014 
keskkondlik hajuvus 892, 1014
keskkondlikkus e. keskkonnatingi-

tus 895, 1014
keskkonnagenoomika 42
keskkonnastiimul 414
keskkonnatingitus 895
keskkonnavarieeruvus 892
keskmine 1014
keskmised geenid 454
keto-enoolvormid 1014
ketovormid 371 
kiasm 65, 140, 1014 
kiilaspäisus 100, 1014
kiirguslik hübriidne kaardistamine 

e. RH 339
kiirgusmutagenees 39, 379, 1014
killerid 727, 738 
killer-Tc-rakud 726, 1014
kilobaasid, kb 330
kimäärid (loomadel, taimedel) 

812, 836, 1014, 1015 

kimäärne Ds-element 599, 1015 
kimäärne selekteeritav markergeen 

830, 1015 
kimäärsed geenid 344
kinaasid 1015 
kinakriin 682
kineetika 1015
kineetiline PCR, qPCR 329
kinetiin 829
kinetohoor 59, 63, 1015 
kitsa peremeesulatusega plasmiidid 

532
kitsatähenduslik päritavus 893, 894
kitsatähendusliku päritavuse koe-

fi tsient (h2) 894
kitsendatud keskkonnatingimused 

1015 
klamber 258
β-klambrid 241, 1015 
klamüüdiad 493 
klass I aktivaatorid 426, 1015
klass II aktivaatorid 426, 1015
klassikalise geneetika etapp 38 
klaster 699
kleepuvad otsad 236, 504, 617, 

1015
Klenowi fragment 240
kliiniline geneetika 691, 1015 
Klinefelteri sündroom (XXY) 684, 

685, 874, 1015 
klonaalne pärandumine 756
klonoteek 582, 633
kloon 52, 59, 616, 623, 688, 737, 

1015
kloonimine 582, 616, 1015 
kloonimisvektorid 338, 616, 623, 

1015 
kloonitud loom 44, 836, 1015
kloonselektsioon e. klonaalne 

selektsioon 737, 1016 
klorofüll 56, 1016
kloroplastid 55, 663, 1016 
kloroplasti DNA, cpDNA 647, 

663, 1016
koagulatsioonifaktor VIII 671
koagulatsioonifaktor IX 671
koaktivaatorid 862, 1016 
kobarloode 779, 1016 
kodeerivad järjestused 264, 469
kodominantsed alleelid 93, 1016 
kodominantsus 92, 1016
koduhiir 78 
koduhoidjad geenid 418, 952, 

1016

kodukorrashoiukäitumine 864, 
1016 

kodulindude leukoosi viirus 495
kodumajandusgeenid 952
koed 1016 
koefi tsient 1016 
koensüüm 1016 
koesobivusantigeenid 724, 730, 

1016 
koesobivuskompleks e. MHC 729
koesobivuskompleksi antigeenid 

729
koesobivuskompleksi valgud e. 

MHC-valgud 722
koespetsiifi line võimendaja
koespetsiifi lised geenid 461, 1016 
kogu genoomi pimejärjestamine 

319, 1016
kohastumuslik väärtus, 950
kohastumuslikkus 937
kohasus 918, 937, 950, 1017 
kohtumeditsiinilised DNA-testid 

1017 
kointegraat 411, 589, 595, 1017 
kokkuhoiuprintsiip 945, 1017
kokkukleepuvad otsad 630 
kokkulangevustase 674, 894, 1017 
kokkulangevuskoefi tsient, c 161, 

877, 1017 
kokkupõime 1017 
kokkuvolditud genoom 216, 1017
kokkuvoltumine 293, 1017 
kokutama 194
kolhitsiin 232, 682, 1017 
kolineaarsus 168, 181, 803, 1017
kolitsiinid 532, 850, 1017 
kollatõve viirus 496, 1017 
kolmetäheline (nomenklatuur) 

533 
kolooniad 59, 533, 568, 1017 
kolooniahübriidimine 584, 640, 

1017
komavaba (geneetiline kood) 311
kombineeritud immuunpuudulik-

kusega SCID-patsiendid 745
kompartmentalisatsioon 457, 1017 
kompetentsed rakud 540, 1017 
kompetentsusfaas (bakteriraku) 

418, 1017
kompetentsusfaktorid 542, 1018 
kompetentsusferomoon e. ComX 

418, 541, 1018 
kompleks Ku 398
komplekssed transposoonid 590, 

592, 1018 
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komplemendisüsteem 716, 718, 
720, 1018 

komplemendivalgud 732, 1018
komplementaarne DNA, cDNA 

636, 1018 
komplementaarsus 101, 210, 1018 
komplementatsioon 97, 187, 555, 

557, 629, 1018 
α-komplementatsioon 629, 1018
komplementatsiooniline testimine 

639 
komplementatsioonitest, cis-trans-

test 171, 184, 1018
konditsionaalne mutagenees 577, 

836
konditsionaalsed mutandid 534, 

813 
konduktorid 912, 1018
koniid e. lülieos 1018
konjugant 545, 1018
konjugatiivsed plasmiidid 533, 596
konjugatsioon 530, 1018 
konjugatsioonikanal e. konjugat-

sioonisild 545, 1019 
konjugatsioonilise ülekande geenid 

e. tra-geenid 596
konjugatsioonisild 545, 1019 
konkatemeer 250, 512, 1019 
konkordantsus 673, 674, 877, 894, 

1019 
konkordantsusaste 1019
konkordantsustase 674, 1019 
konnakullesenägu 499, 1019 
konsensusjärjestus 271, 1019
konsensusjärjestus AAUAAA 281
konsensusjärjestus ATT TGCAT 

271, 277
konsensusjärjestus GGCCAATCT 

277
konsensusjärjestus GGGCGG 277
konsensusjärjestus TATAAAA 277
konsensusjärjestus TATAAT 271 
konsensusjärjestus UAAGGAGG 

820
konservatiivne missenssmutat-

sioon 366
konservatiivne replikatsioon 227
konserveerunud nukleotiidjärjes-

tused 271 
konstantne piirkond, Ck 197, 271
konstantsed piirkonnad 727, 739, 

1019 
konstitutiivne ensüüm 1019 
konstitutiivne geen 418, 1019

konstitutiivne geeniavaldumine e. 
-ekspressioon 415, 429, 1019

konstitutiivne heterokromatiin 
222, 491, 1019

konstitutiivne mutatsioon 579, 
1019

kontiigid 335, 699, 1019 
kontiigikaart 699, 1019
kontrollelement (maisil) 599, 1019 
kontrollpunkt 754
kontsentratsioonigradient 781
koodonid 263, 295, 1020 
koodonikasutus 442
koodonite dešifreerimine 312
koodonite korduskasutus 821, 

1020
koodonite optimeerimine 822, 

1020 
kooleratoksiin 559
kooperatiivne seostumine 426, 

447, 1020
koopiaarv 1020 
koordineeritud pidurdus 1020 
koorion 782, 1020 
koorioni biopsia 686, 1020
kopeeri-ja-kleebi-transpositsioon 

589 
kopolümeerid 1020
koppvetikas 651, 1020 
kordus-DNA 480, 695, 939, 1020 
kordusjärjestused 461, 518, 591
kordusjärjestus AUUUA 473
korepressor 421, 424, 433, 1020
korismahape 432
Kornbergi polümeraas 238
korrapära (geneetilisel koodil) 

1020 
korrektoriaktiivsus 356
korrektsiooniline e. redigeerimis-

aktiivsus 393
3´-5´-korrektsiooniline aktiivsus 

327, 1020 
korrelatsioon 890, 1020 
korrelatsioonikoefi tsient, r 674, 

890, 894, 1021 
kortikaalgraanulid 71, 1021
kortisoon 862 
kosmiid 630, 631, 1021 
kosmiline kiirgus 380
Kozaki järjestus 307
Kozaki reegel 307, 1021
kotransduktsioon 558, 1021 
kotransformatsioon 544, 1021 
kotranskriptsioon 441, 1021 
kott eos 568, 1021 

kott seened e. askomütseedid 568
koumermütsiin 251, 1021 
kovalentne side 294, 1021 
kraapimistõbi 205, 849, 1021 
kreatsionistid 935, 1021 
kriitiline väärtus 90, 1021
kriminalistika 705
kristad e. harjad 56, 1021 
kromatiid 1021 
kromatiidide lahknemine 68, 1021
kromatiin 61, 107, 217, 477, 1021 
kromatiini assambleerimisfaktor 

CAF-1 258 
kromatiini modifi tseerimine 479, 

1021
kromatiini struktuuri kontrollivad 

faktorid 343
kromatiini transkriptsiooni soo-

dustav kompleks, FACT 280, 
1022

kromatiini ümberkujundamimne 
1022

kromatiini ümbermodelleerimine 
492 

kromatiinikiud 220, 221, 1021
kromatofoor 467, 1022
kromatograafi a 1022 
kromomeerid 131, 478, 1022 
kromoneem 1022 
kromoplastid 663, 1022 
kromosoomaberratsioon 684, 767, 

1022 
kromosoomanomaalia 66, 684, 

1022
kromosoomi koopia 528
kromosoomi toes 220, 221, 1023 
kromosoomi õlg 58, 683, 1023
kromosoomid 37, 55, 57, 107, 200, 

739, 741, 1022
kromosoomide kondensatsiooni-

aste 477, 1022
kromosoomide lahknematus 1022 
kromosoomide lahknemine 66, 

1022 
kromosoomide põhiarv 107, 1022 
kromosoomide värvimise meetod 

354, 1023 
kromosoomide vöödistik 682, 

1023 
kromosoomidomeen 216 
kromosoomikaart 122, 140, 1023
kromosoomil hüppamise meetod 

337, 699, 1023 
kromosoomil jalutamise meetod 

336, 699, 1023 
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kromosoomiosa kadu 685
kromosoommutatsioon 132, 134, 

756, 1023 
kromosoomne polümorfi sm 937, 

1023 
kromosoomne puudujääk 1023 
kromotsenter 131, 1023 
krooniline e. persistentne infekt-

sioon 494, 1023
krooniline granulotsütaarne leu-

keemia e. CGL 767 
krooniline lahjumistõbi, CWD 

205, 849, 1023
krooniline müelogeenne leukee-

mia, SML 767, 1023
krossingover e. ristsiire 65, 140, 

403, 1024
krossingoveri kaksikahelaliste kat-

kemiste mudel 405, 1024
krossingoveri ühik 1024 
krossingoveri üksikahelaliste katke-

miste mudel , 403, 1024
krossoverid 141
ksantiin 377, 1024 
ksenobiootilised ained 532, 1024
kudede alged 781
θ-kujuline struktuur 233, 236, 237
kuldne riis 833
kunstlik mutagenees 39
kunstlik rakkude kompetentsus 

544, 1024 
kunstlik seemendamine 34, 1024
kunstlik valik 896, 1024 
kunstliku valiku intensiivsus 898 
kunstlikud kromosoomid 632, 

1024
kunstlikud süsteemid 238 
kunstlikult konstrueeritud pärm-

seene tüvi 586
kuru 205, 714, 1024 
kustutav fl uorofoor 329, 1024 
kuumad punktid 194, 1024
kuumatundlikud mutatsioonid 370
kvaasiliigid 524, 1024 
kvalitatiivsed tunnused 855, 1024 
kvantitatiivne PCR e. reaalaja 

PCR, qPCR 329, 1024
kvantitatiivne pärilikkus 1025
kvantitatiivne pöördtranskriptsioo-

niline PCR (RT-PCR) 330
kvantitatiivse tunnuse lookused, 

QTL 896, 900, 1025 
kvantitatiivsed tunnused 855, 882, 

1025 

kvantitatiivsete tunnuste pärandu-
mise mudel 882

kvaternaarstruktuur 293
kvoorum 415, 1025
kvoorumitundlikkus 415, 541, 

1025 
kvoromoonid 415, 1025
kõdunud (geneetiline kood) 949
kõhtmine ja selgmine sümmeetria-

teljestik 785
kõrgkonserveerunud piirkond 

1025 
kõrgkordus-DNA 225, 1025 
kõrgsageduslik transduktsiooni-

lüsaat 557, 1025 
kõrvalahel, R 290, 1025 
kõrvutine lahknemine 138, 1025
käitumine 855 
käitumuslik isolatsioon 955, 1025
kärbitud polüpeptiid 1025 
kärbitud transposaas 1025
kärbsetuba 39 
kääbikpolüpeptiid e. kärbitud 

polüpeptiid 471, 790, 1025
kääbikvalk 708, 831
kääbuskasv 674, 838, 1025 
kääbuskoloonia 653, 1026 
kääbusmutant 653, 1026
käärituspärm 353
käärsoole-pärasoole polüüpne 

vähk 1026 
kääv 1026 
kääviniidid 61
köberskleroos e. Bourneville´i 

tõbi 669 
külgharud (evolutsioonipuu) 943, 

1026
külgnevad lookused 561 
külmatundlikud mutatsioonid 370
küpsemine 1026 
küünte-kederluu sündroom 673, 

1026 

L

laapensüüm 819
lacI-repressor 428, 1026
lacI-repressorgeen 429
lac-operon 426, 1026
lacA-geen 426
lacY-geen 426
lacZ-geen 426, 629
ladustushaigused 57
lagundamine (degradatsioon) 533
L-ahel 658

lahknemissuhe 12 : 3 : 1 102
lahknemissuhe 15 : 1 102
lahknemissuhe 2 : 1 98
lahknemissuhe 9 : 3 : 3 : 1101 
lahknemissuhe 9 : 7 102
lahksugulisus 111
lahterdanud (geneetiline kood) 

311, 1026 
lahtikeerdumine 473 
lahtivoltumine (valgu) 293, 1026
lahustunud antikehad 728
lahustuv RNA, sRNA 299, 1026 
lai peremeesulatusega plasmiidid 

532 
laiatähenduslik päritavus 893
laiatähenduslik päritavuskoefi tsient 

(H2) 893 
laik 1026 
laikhübriidimistehnoloogia 343, 

1026 
laionisatsioon 491, 675, 1026
β-laktamaas 532, 594, 595, 1026 
laktoositalumatus 708, 1027 
lamarkism 41, 48, 359, 1027
lambda-ahel 727, 1027 
lambiharikromosoomid 219, 477, 

1027 
lamell 1027
lamiinid e. tuumalamiinid 222, 

1027 
langetõbi 900, 1027
lapsehoidjalik käitumine 868
lapsehülgajalik käitumine 868
lariantstruktuur 289
lasseviirus 851
lateraalelemendid 64
lateraalsed lingud 477
laulupulsside intervall 858
LDL-retseptor 1027
LDL-retseptorgeen 708 
Leberi päritav optiline neuropaatia, 

LHON 56, 660, 1027 
β-lehed 293, 1027
lehe jahukaste 655
leivahallitusseen 76, 568 
leptoteen e. leptoneem 64, 1027 
Leshi-Nyhani sündroom 871, 1027
letaalne doos 381, 1027 
letaalsed mutatsioonid 98, 357, 

1027
leukinopiinid 828
leukotsüüdid (valgelibled) 724, 

1028 
leutsiini-tõmblukumotiiv 465, 

1028 
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levaansukraas 634
LexA-valk 398
LFT-lüsaat 557, 1028 
LHVH-geenisegment 741
LλVλ-geenisegment 739
Li-Fraumeni sündroom 775
ligaas 1028 
ligand 781, 805, 1028 
ligeerimine 247, 621, 637, 1028
lihasdüstroofi a 610
lihtsad tandeemsed kordused 384 
liiane (geneetiline kood) 311, 313, 

941
liiderjärjestus 434, 435, 1028
liiderpeptidaas 824, 1028 
liiderpeptiid 437, 442, 739, 1028 
liik 1028
„Liikide tekkimine”, autor Ch. 

Darwin 1028
liikidevaheline hübriid 36
liin 81, 896, 1028
liitev järjestus 739, 1028 
liitgeen 413
liitkromosoom e. isokromosoom 

135, 1028 
liitpärilikkus 35
liitvalgud 824, 1028
lindude leukoosiviirus e. lindude 

sarkoomi-leukoosiviirus e. ALV 
838, 1028 

LINE (pikad insertsioonilised 
hajuskorduselemendid) 225, 
608, 696, 1029 

ling 216, 253, 300, 428
linker (adapter) 637, 1029
linkerpiirkond 220, 586
linnugripiviirus 496, 499
linnugripp 1029 
lipiidid 53, 1029
lipofustsiin 668 
liposoom 840, 1029
lisaoperaator 1029
lisa-vsg-geenid 482 
LkVk-geenisegment 741
LkVkJk-mitt ekodeeriv-Ck-geeniseg-

ment 741
LMO2-geen 843
LOD-skoor 1029 
lokaliseeritud mutagenees 538, 

1029
lokomotoorne aktiivsus 857 
loode 1029
looduslik valik 918, 935, 1029 
loodusliku valiku alusteoreem 919

looduslikud tapjarakud e. 
NK-rakud 720, 721

looduslikud tapja-T-rakud e. 
NKT-rakud 721, 727, 1029 

looduslikult kompetentsed 540
lookus 122, 140, 1029 
lookuse kontrollipiirkond, LCR 

478, 1029 
lookusheterogeensus 669, 1029 
loomad 54
loomatõud 852, 896
loomaviirused 494
looteliini rakud 714
looteliinimosaiiksus 714
lootevedeliku uurimine 686
Louis´-Bari sündroom 402 
LTR 518, 604, 762, 1029
LTR-retrotransposoonid 605, 1029 
lubatud keskkonnatingimused 370, 

1030 
luc-geenid 830
lugemisraam 1030 
lugemisraami nihkumine 442
lutsiferaas 416, 830, 1030
lutsiferiin 830, 1030 
luuüdi 724, 1030 
lux-geenid 416, 830
LλVλ-geenisegment 740
lõhestav valik 919, 1030
lõigustumine 779, 1030 
lõika-ja-kleebi-transpositsioon 

588, 1030 
lõika-ja-kleebi-transposoon 589, 

1030
lõikurensüüm 473 
lõksvektor 813
lõpmised kordusjärjestused, 

LTR-id 518
lõppkoodonid (UAA, UAG, UGA) 

311
lõpp-produkt 419, 1030
lõpp-produkti seondumise sait 

443, 1030
lõpp-produktse inhibeerimise 

mehhanism 419, 443, 1030 
lõssenkism 41, 48, 359
lõõgastusasend 315, 1030
lämmastikalus, N-alus 207, 1030 
lämmastikaluse ekstsisioonreparat-

sioon 1030 
lämmastikaluste väljalõikereparat-

sioon e.. BER reparatsioon 389, 
391, 1030

lämmastikushape 377, 10030 
lävitunnus 90, 888, 1030 

lühendatud transposaas 593
lühiealised mRNA-d 473, 1031
lühijalgsed lambad 358 
lühike interferents-RNA (siRNA) 

473, 1031 
lühikesed hajuskordused 1031
lühikesed insertsioonilised hajus-

korduselemendid e. tuumaele-
mendid e. SINE 225, 610, 696

lühike õlg e. p-õlg 683
lümfokiinid 735, 1031
lümfotsüüt 724, 1031 
lüsogeenne bakter 445, 1031
lüsogeenne tsükkel 413, 444, 494, 

500, 1031
lüsogeensus 445
lüsosoomid 56, 1031 
lüsotsüüm 499, 500, 1031
lüüs 444, 1031
lüütiline faag 504, 1031 
lüütiline tsükkel 413, 444, 494, 

500, 1031
lüütilisus 445
Lyme´i tõbi 527
Lynchi sündroom 771, 1031 
Lyoni seadus 491

M

M- ja N-antigeenid, MN-süsteem 
93

M13mp18 (vektor) 626
M13mp19 (vektor) 626
Maailma Tervishoiuorganisat-

sioon, WTO 522, 1031
maatriksvalgugeenid 522
madalsageduslik transduktsiooni 

lüsaat 557, 1031 
makrofaagid 720, 732, 735, 737, 

1031 
makromolekul 1031
maksarakkude ekstrakt 536
malaariaplasmoodium 839
maniakaalne depressioon 44
maratonhiired 838
Marfani sündroom 667, 1031 
mariner-elemendid 603, 1032 
marutaudi viirus 496
marutõbi 496
massvalik (meetod) 896, 898, 1032
mastiit 838
matemaatiline läbitöötlus 82
MAT-lookus 481, 561
matriits 245, 263, 1032
matriitsahel 266, 1032 
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matriits-DNA 259, 1032
matriitsfunktsioon 238
matriits-RNA 238 
matriitssüntees 41 
Maxami ja Gilberti meetod 322
mCpG 484
medakad 815, 853
mediaan 1032 
megabaasid (Mb) 330
megaplasmiidid 528, 1032 
megasatelliitne DNA 696, 1032 
megaspoor 69, 1032 
meioos 37, 64, 1032 
meioos I e. taandjagunemine 64, 

1032
meioos I segregatsioonimuster 

574, 1032 
meioos II 64, 1032 
meioos II segregatsioonimuster 

574, 1032
meiootiline triiv 1032
melaniin 668, 1032
melatoniin 862 
membraan 1032
membraanseoseline retseptorvalk 

467, 1033 
membraanseoseline antikeha 728
Mendeli I seadus 83
Mendeli II seadus 84
Mendeli III seadus 85
mendellik populatsioon 1033
mer (12-mer) 1033
merosügoot 529, 1033 
mesoderm 781, 796, 1033 
metaansulfonaadid 1033 
metabolism 1033
metabolismiensüümide polümor-

fi sm 878 
metaboloomika 320, 936, 1033
metaboolne rakk 1033 
metafaas 61, 63, 1033
metafaas I 64, 66
metafaas II 66
metafaasi plaat e. ekvatoriaalplaat 

63
metagenoomika 936, 1033 
metallotioniin 833, 837, 1033
metastaas 752, 1033
metatsentriline kromosoom 683, 

1033
metsiktüüp 534, 1033
metsiktüüpi alleel 94, 1033
metülaas 505, 1033 
metülatsioonimustri kustutamine 

486

metülatsioonisõltuv valepaardu-
misreparatsioon 747, 1033

metüülguaniini metüültransferaas 
391

1-metüülguanosiin 300
7-metüülguanosiin 307 
7-metüülguanosiinmüts 264, 1033 
5´-metüülguanosiin-(7MG)-müts 

280, 473
5´-metüülguanosiin-5´-müts 274
metüülimine (DNA ja RNA) e. 

metülatsioon 298, 391, 482, 618, 
1034

metüülimissaidid 343
metüültransferaasid 618
metüül-metaansulfonaadid 

(MMS) 378
5-metüültsütosiin, MC 484
Mg2+ ioon 238
MHC-geenid 730, 1034
MHC-geenid, klass I 732, 1034
MHC-geenid, klass II 732, 1034
MHC-geenid, klass III 732, 1034
MHC-valgud 722
MHC-I-valgud 722
MHC-II-valgud 722
MHC-tasku 729 
migratsioon 914, 935, 1034 
migratsiooni kiirus 917, 1034
miinusmärgiga 271
„miinus”-ristamistüüp (koppveti-

kal) 651 
mikrodeletsioonid 368, 373, 1034
mikrofi lamendid 57, 1034
mikroinsertsioonid 366, 373, 1034
mikrokiip 1034 
mikrokiipide tehnika 325, 941
mikroobigeneetika 40
mikroobitüved 896
mikropüül 782, 1034
mikroraketiga pommitamine 1034
mikro-RNA, miRNA-d 265, 473, 

475, 848, 1034
mikrosatelliidid e. mikrosatelliitsed 

järjestused 332, 939, 1034 
mikrosatelliitne DNA 696
mikrosatelliitne ebastabiilsus 696, 

1035 
mikrospoor 69, 1035 
mikrotuubulid 57, 61, 1035 
mikrotuubulite organisatsioonikes-

kus (MTOC) 61, 458, 1035 
mimikri 951, 1035 
mimikrimikroob 495, 1035 
mimiviirus 495, 1035 

minimaalsööde 173, 534, 1035 
minisatelliitne DNA 696, 1035 
minoorne operaator 428
mir-geenid 475
miRICS-kompleks 265
miRNA 265, 473, 475, 848, 1035
mirtronid 848, 1035 
missenssmutatsioonid 317, 364, 

366, 1035 
mitme faktori hüpotees 1035
mitmene allelism e. polüalleelsus 

94, 1035 
mitmene ravimiresistentsus 532, 

1035 
mitokonder 55, 1035 
mitokondriaalne DNA, mtDNA 

647, 945, 1036 
mitokondriaalne Eeva 961
mitoos 37, 61, 1036 
mitoosikääv 61
mitootiline krossingover 807, 1036 
mitootiline rekombinatsioon 561, 

1036 
mitootiline segregatsioon 649, 

1036 
mitšurinlik bioloogia 41
mitt eadaptiivsed mutatsioonid 

359, 1036
mitt eautonoomne üksus 1036 
mitt ehistoonsed kromosoomival-

gud 217, 1036 
mitt ehomoloogne rekombinat-

sioon 1036 
mitt ehomoloogsete DNA-otste 

ühendamine, NHEJ 389, 397, 
398, 1036

mitt eioniseeriv kiirgus 381, 386, 
1036

mitt ejuhuslik ristumine 914, 1036
mitt ejärjestatud tetraad 568, 1036
mitt ekatt uv (geneetiline kood) 311
mitt ekodeeriv RNA, ncRNA 418, 

1036
mitt ekodeeriv ala 525
mitt ekodeerivad geenid 459, 1036
mitt ekodeerivad järjestused 264, 

469
mitt ekonjugatiivsed plasmiidid 533
mitt ekonservatiivne missenss-

mutatsioon 366
mitt ekovalentsed interaktsioonid 

294
mitt ematriitsahel 266, 1036
mitt emendellik pärilikkus 648, 

1036 
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mitt emõtt eline järjestus 815
mitt emärklaudorganismid 831, 

1036 
mitt emääratletud lugemisraam e. 

URF 657, 1037 
mitt epaardumine 388, 1037 
mitt epaardunud nukleotiid 384, 

406, 1037 
mitt epermissiivne temperatuur 

577, 1037
mitt epersonaliseeritud haploidne 

genoom 693
mitt e-polü-Q-haigused 711
mitt epolüüpne pärasoolevähk 680, 

1037 
mitt epärilik geeniteraapia 840, 

1037 
mitt ereplikatiivne DNA
mitt ereplitseeruv DNA 375
mitt ereplikatiivne transpositsioon 

411, 1037
mitt eretsiprookne rekombinat-

sioon 561, 1037 
mitt esugukromosoomne tunnus 

674
mitt esuguline paljunemine 1037
mitt esünonüümne asendus 949, 

1037 
mitt esünonüümne N-aluste vahe-

tus 1037
mitt etasakaalustatud aheldus 707, 

1037
mitt etranskribeeritav geen 460
mitt etranskribeeritavad järjestused 

1037 
mitt etransleeritavad järjestused 

1037 
3´-mitt etransleeritav piirkond 473
mitt etäielik paardumine 475
mitt etäielik penetrantsus 674
mitt evajalik DNA 588, 611
mitt evanem-ditüüp 570, 1037
mitt evanemtüüp 142
mitt evirulentsed e. mõõdukad 

viirused 500
MMR e. valepaardumise reparat-

sioon 393
MN-süsteem 94
mobiliseeritav plasmiid 533, 549, 

1037
modaalklass 1037
modifi kaatorgeen 1037
modifi katsioon 505 
modifi katsiooniline muutlikkus 

892, 1038

modifi tseeritud riisikalad 815 
modulon 413, 1038 
molekulaarbioloogia põhipostulaat 

262, 1038
molekulaargeneetika etapp 38
molekulaargeneetiline neutralism 

935
molekulaarne automontaaž 1038
molekulaarne emaarmastus 795 
molekulaarne kell 860, 948, 1038
molekulaarne majakas 1038
molekulaarne marker (tunnus) 

332, 1038
molekulaarne mimikri 901, 1038 
molekulaarne rakendusgeneetika 

817, 1038
molekulaarne rakugeneetika 689 
molekulaarne sõel 641, 1038 
molekulaarne süstemaatika 955, 

1038 
molekulaarse evolutsiooni kiirus 

946, 1038 
molekulaarse evolutsiooni neut-

raalsusteooria 935, 951, 1038 
molekulaarsed tšaperonid 823, 

1038
molekulaarse majakas proovid 329
molekulaarvagu 211, 1038 
monofunktsionaalsed DNA glü-

kosülaasid 390, 1039
monogeenne diabeet 901
monogeenne haigus 668, 1039
monogeenne tunnus 667, 1039
monohübriid 1039
monohübriidne ristamine 82, 1039 
monokloonsed antikehad 749, 

1039
monomeer 1039 
monomorfi sm 1039 
monomorfsed valgud 936, 1039
monoploid, x 107, 528, 1039
monosoomanalüüs 132, 1039 
monosoomia-X 685, 1039 
monosoomsus 132, 1039 
monosügootsed kaksikud e. MZ 

673, 894, 1039 
moodul 277
moorula 779, 1039
mootorvalgud 63
morfogeen 781, 1039 
morfogenees 781, 1039 
morfoliinosidemed 815, 1039 
morfoloogia 533, 1039 
morgan 158, 573, 1040
mosaiik 1040 

mosaiiksus 649, 836, 1040 
mosaiiksed kromosoomid 707, 

1040
mosaiiksegamine 953
moskiito 839 
motiiv (nt. valkudel) 463, 1040 
mRNA 263, 1040 
mRNA degradatsioon 475
mRNA liiderjärjestus 433
mRNA stabiilsuse kontroll 413
MSL-valgud 492
mtDNA 647, 708, 945, 962, 1040 
M-tsütotüüp 603 
mudel 956, 1040
mudelorganism 74, 1040 
mukolipidoos 57
multifaktoriline tunnus 882, 892, 

1040 
multigeenide perekond 459, 1040 
multigeenne transkript 420, 437, 

1040
multikloonimispiirkond (-sait) 

623
multimeerne valk 293, 1040
multineemsed kromosoomid 218, 

1040 
multiplekstehnoloogia 343, 1040
multipotentsed tüvirakud 810
multiregionaalne hüpotees 960, 

1040
multiresistentsus 532
munajuha e. ovidukt 71, 1040
munajuha ampull 73
munandimanus 72
munarakk 52, 71, 779, 1040 
munarakusüstimine 812, 1040
munasari 69, 71, 1040 
munasarjafolliikul 71, 1040 
musklihiired 838
must katk 850, 1041
must surm 850
mutaatorgeenid 1041
mutaatortüved 534, 1041
mutageenid 359, 534, 1041 
mutant 356, 1041 
„–„-mutatsioon 312, 364, 373
„+”-mutatsioon 312, 364, 373
mutatsioon 96, 356, 386, 667, 792, 

935, 1041 
mutatsioonisagedus 930, 1041 
mutatsioonisurve 931, 1041
mutatsiooniteooria 38
muutlikkus 1041 
muuton 194, 1041
mõtt eline ahel 266
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mõõdukalt korduv DNA 225, 480
mõõdukas faag 500, 1041
mälu-B-rakud 726, 737, 1041
mälugeenid 485
mälurakud 722, 724, 738, 1041
mälu-T-rakud 727, 1041 
märgistatud SNP-d 706, 1041 
märklaud-DNA 519, 589, 1041 
märklaud-mRNA 442, 1041 
märklaudsaidi duplikatsioon 411, 

591, 1041 
märklaudsait 410, 1041
möödas horisontaali 675
mööda vertikaali 674
müelogeenne leukeemia e. CML 

767 
mükoviirused 494, 1041 
müosiinisõltuv transpordisüsteem 

562, 1042 
müotooniline düstroofi a 713, 1042
mütseel 568, 1042
5´-müts (mRNA) 1042 
5´-mütsi siduv valk, CBP 307, 

1042 
müürlook 78

N

naatriumdodetsüülsulfaat 644, 
1042

nagana 482 
NAH-plasmiid 532
naiivsed rakud 738
nalidiksiinhape 251, 1042 
N-alus 207, 389
N-aluste analoogid 375, 376
nanomeer 742
nanos-geen 798
narkootikumisõltuvus 879
navigeerimine 695
neandertali inimene 959
neandertali inimese mõistatus 959, 

1042 
negatiivne efekt 357
negatiivne eugeenika 852
negatiivne geneetiline kontroll 421
negatiivne (auto-) iseregulatsioon 

437, 1042
negatiivne kontrollmehhanism 

(-süsteem) 420, 1042
negatiivne korrelatsioon 890
negatiivne selektsioon 536, 1042 
negatiivne superspiralisatsioon 

214, 1042
negatiivsed regulaatorvalgud 268, 

460 
neitsilikud (naiivsed) rakud 738, 

1042 
neoskisomeerid 618, 1042 
NER reparatsioon 389, 393
neuraminidaas 499, 522, 523, 1042
neuraminidaasigeen 522
neurofi bromatoos 669, 675, 1042 
neutraalne efekt 357
neutraalne evolutsiooniteooria 

1042
neutraalne kääbusmutant 1043 
neutraalne mutatsioon 364, 1043 
neutralistid 1043
NHEJ 389, 397, 398
nidustuvad cos-järjestused 630, 

1043
NIH 1043
Nijmegani sündroom 402
nikotiin 879
nitritmutatsioonid 377, 1043 
nitroosamiinid 536
NK-rakud 720
NKT-rakud 727
Noggin-geen 838
nokauditud geenid 813, 818, 847
nokauditud hiir (-liin) 78, 813
nokautmutatsioon 813, 1043
nokdaunitud geen 818
nokdaun organismid 813 
nonsenssmutatsioonid 317, 364, 

366, 1043 
nopaliinid 828, 1043 
normaaljaotus 889, 1043
northern-blot 644 
northern-ülekanne 644, 1043
NP-geen 689
N-terminaalne ots e. aminotermi-

nus 727, 1043 
nukk 77, 783, 1043 
nukleaasid 240, 1043 
nukleiin 200
nukleiinhapete hübriidimine 1043 
nukleiinhapete in situ hübriidimine 

638
nukleiinhapped 53, 200, 1043 
nukleiinhappe lõigud 739
nukleiinhappe primaarstruktuur 

1043 
nukleiinhappe sekundaarstruktuur 

1043 
nukleiinhappe tertsiaarstruktuur 

1043
nukleoid 55, 215, 528, 1043
nukleoproteiin 1043 

nukleoproteiinsed partiklid 473 
nukleosiid 207, 1044 
nukleosoom 218, 220, 478, 1044
nukleosoome assambleeriv valk 

258 
nukleosoomi südamik 220, 1044 
nukleosoomide duplitseerumine 

258
nukleosoomide nihutamine 479, 

1044
nukleotiid 207, 389, 1044 
nukleotiidi väljalõike- e. ekstsi-

sioonreparatsioon 393, 1044
nukleotiidi väljalõige e. NER repa-

ratsioon 389, 393, 1044 
nukleotiidipaar 178
nukleotiidne triplet 295
nullalleel 96, 357, 1044 
nullisoomik 1044
nullmutatsioon 166, 491, 1044 
nullo-X 123, 1044 
numeraatorelemendid 787, 1044 
Nus-valk 437, 450
nut-sait 450
nuumrakud 720, 729, 1044
N-valk 450
nõdrameelsus 871
nõrgestajad e. vaigistajad 277
nähtavad mutatsioonid 97, 1044

O

O6-metüülguaniin 391, 1033 
ochre-koodon 314
OCT-plasmiid 532
Ohno seadus 491
Okazaki fragment 245, 1044 
oksüdatiivne stress 386, 1045 
oksüdeerimine 391
oktameerne järjestus 277, 1045 
oktapiinid 828, 1045 
oktaploid 107, 1045 
olelusvõitlus 918, 1045 
oligonukleotiid 1045 
oligonukleotiidne saitspetsiifi line 

mutagenees 383, 1045
oligopeptiidid 415, 1045
omandatud autoimmuunhaigused 

716
omandatud fenotüübilised tunnu-

sed 263
omandatud immuunpuudulikkuse 

sündroom, AIDS 496, 716, 1045
omandatud immuunsüsteem 716



Ai
ne

re
gi

st
er

1119

omandatud tunnuste pärandumine 
1045

onkogeen 756, 758, 761, 1045 
onkogenees 1045
onkovalk 525, 1045 
oogenees 69, 779, 1045 
oogoon 71, 778, 1045 
oomikateadused 42, 320, 1045 
ootsüüt 65, 1045
opal-koodon 314
operaator 420, 1045
operaatormutatsioonid (Oc) 429, 

1045 
operaatorpiirkond 432, 446, 625
operatsiooniline määratlus 1046 
operon 190, 269, 413, 1046
operoni mudel 420, 1046
opiinid 828, 1046
optiline aken 387 
ordinaat 1046 
organell 55, 457, 1046 
organid 781, 804 
organidoonorid 732
organismide areng 458
organismide iseteke 36
organismisisene geeniteraapia 840, 

1046 
organismiväline geeniteraapia 840, 

1046
orientatsioonisõltumatus 461 
ori-piirkond 225, 531, 1046
ornitiini transkarboksülaas 843
ortoloogsed geenid 347, 1046 
osakeste püstol 830, 1046
osaline diploid 552, 1046 
osaline liiasus 313
osaline penetrantsus 711
otsegeneetika 1046
otsejärjestused 463
otsekordusjärjestused, DR 591, 

1046
otsemutatsioon 363, 1046
otsesed keemilised pöördreakt-

sioonid 388, 1046
otsetoimiv geneetika 845 
otskadu 132
otsmised kordusjärjestused 502, 

510, 1046 
otsmised pöördkordusjärjestused, 

IR 591, 1046
ovaarium 69
ovidukt 71 
ovulatsioon 1047 
ovulistid 36

P

P 1047
PAAG 322, 644
paardumine 561
paardumisfaktorid 566, 1047
paardumistüübi lookus 481
paardumistüübid „a” või „α” 74, 

481, 561
paardumistüübid 475, 561, 926, 

1047
paardumistüüpide ümberlülitu-

mine 482, 562, 1047
paarireegli geen 1047
paarisarvulised T-faagid 502
paarituarvulised T-faagid 502
paaritumisrituaal 858
PAC-vektorid 632, 634, 1047 
pagaripärm 74, 352, 568
pagula 962
pahaloomuline kasvaja 752, 1047 
pahhüteen (pahhüneem) 64, 65, 

1047
paigalistujad 863 
pair-rule-geen e. paarireegligeen 

800 
P-ala 566, 1047 
palindroom 591, 617, 1047
palindroomne DNA-järjestus e. 

püalindroom 235, 617
pandeemia 496, 522, 1047 
pangeneesi ajutine teooria 37
pankrease desoksüribonukleaas I, 

DNaas I 478, 1047 
panmiksia 908, 1047
panmiktiline populatsioon 908, 

1047
papilloomiviirused 524
parakriinne 782
paraloogsed geenid 347, 1047 
parameeter 1048 
parasegment 802, 1047 
paraseksuaalsed protsessid 529, 

1047 
paratsentriline inversioon 135, 

1048 
partenogenees 129, 1048
PAS-domeen 860
passiivne immunoloogiline mälu 

738 
Patau sündroom 684, 874, 1047
patogeen 1047
patogeeni äratundmise retseptorid 

e. PRR-id 718

patogeenidele iseloomulikud üldi-
sed molekulaarsed struktuurid, 
PAMP-id 718

pBAD-vektorid 822
pBluescript-vektor 629, 635
PCR 42, 327, 330, 939, 1048
peamine koesobivuskompleks 

1048 
Pearsoni luuüdi-pankrease sünd-

room 661, 1048
pea-sabamehhanism (faagil) 512
PEG 688
P-element 600, 1048
penetrantsus 100, 661, 1048 
penitsilliinirikastusmeetod 537, 

1048 
pentoos 207
peptidaas 1048 
peptidüül-(P)-punkt 301, 1048
peptidüültransferaas 309, 1049 
peptiid 292, 1048 
peptiidhormoon 467, 1048 
peptiiditunnel 309
peptiidne autoinduktor, AIP 417, 

1048
peptiidside 292, 1048 
perekondlik 756, 1048 
perekondlik adenomatoos e. FAP 

772, 1048 
perekondlik hüperkolesteroleemia 

674, 1048
peremeesraku lüüs 448
peremeesulatus 506, 532, 1049
perforiin 735, 1049
perifollikulaarne 796
period- (per-) geen 858
peritsentriline inversioon 135, 

1049 
permissiivne temperatuur 577, 

1049 
peroksüsoom e. mikrokeha 57, 

1049 
persistentne infektsioon 1049 
personaal- e. individuaalmeditsiin 

44, 320, 1049
personaalne diploidne genoom 

693
personaalne genoom 1049 
PER-valk 858
pesa (mikroobikoloonia) 533
pesakoristuskäitumine 864, 1049 
PEST-järjestused 823, 1049 
pET-vektorid 822
pEX-vektorid 625
p53 funktsiooni kadumine 775
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PHE-plasmiid 532
Philadelphia kromosoom 768, 

1049
phr-geenid 390
pidev muutlikkus 1049
pidurdatud geeniavaldumine e. 

geeniekspressioon 415
pidurdatud süsteem 421, 424
pigmentatsioonigeen OCA2 668
piilid 494, 528, 1049 
piiravad keskkonnatingimused 370
piirijärjestus 847, 1049 
pikad insertsioonilised hajuskor-

duselemendid e. tuumaelemen-
did, LINE 225, 608, 696, 1049 

pikad mitt ekodeerivad RNA-d 490
pikad otsmised kordusjärjestused 

e. LTR 519, 604, 762, 1049 
pikaealine mRNA 471, 1049
Pike´s Peak´i tüüp 937
pikk õlg, q 683
pimekurtus 1049 
piRNA 384
pivi-valgud 384
plakoodid 872
plasmamembraan 720
plasmarakk e. plasma-B-rakk e. 

plasmotsüüt 724, 1049
plasmarakkude kloon 737
plasmiidid 57, 74, 527, 533, 1050 
plasmiid ColE1 532 
plasmiid ColE2 532
plasmiid ColE3 532
plasmiid pBR322 624
plasmiid pSC101 624
plasmiidide mitt esobivusgrupid, 

Inc 532, 1050
plasmiidide peremeesulatus 1050 
plastiidid 663, 1050
palstilisus 413 
pleiomorfsus 1050
pleiotroopne efekt 669
pleiotroopsus 102, 1050
pleomorfsus 499
ploidsus 127, 1050 
pluripotentsed tüvirakud 810, 

1050
pluripotentsus 60, 1050 
plussalleel 1050 
plussmärgiga 271
„pluss”-ristamistüüp (koppvetikal) 

651 
podagra 753
Poissoni korrektsioonifaktor 946, 

947

Poissoni tõenäosusjaotus 946, 
1050 

polaarkeha e. polaarkehakesed 69, 
1050

polaarne mutatsioon 190, 1051
polaarrakud 782 
polotsüüt 779
polü(A)-järjestus 264, 441
polü(A)-polümeraas 274, 281, 

441, 1051
polü(A)-saba 264, 274, 281, 473, 

607, 1051
polüadenülatsioon 281, 607, 1051 
polüakrüülamiidgeelelektroforees, 

PAAG 322, 619, 644, 1051 
polüdaktüülia 100, 1051
polüetüleenglükool (PEG) 339, 

688
polüfeensuse e. geeni mitmene e. 

pleiotroopne efek 883
polügalaktouronaas 846
polügeensus 892, 1051 
polükloonimissait 623, 1051 
polükloreeritud fenoolsed ühendid 

532
polülinker (polükloonimissait) 

623, 1051 
polümeer 1051
polümeraas 1051
polümeraas Pfu 327
polümeraas Tli 327
polümeraas α (Pol α) 258
polümeraas δ (Pol δ) 258
polümeraas ε (Pol ε) 258
polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) 

42, 327, 939, 1051
5´ → 3´ polümeraasne aktiivsus 238
polümerisatsioon 1051
polümerisatsioonisait 271
polümorfi sm 937, 1051
polümorfne geen 96, 730, 1051
polümorfsed lookused 730, 900 
polümorfsed valgud 936, 1051
polüneemkromosoomid 1051
polüneemsus 131, 218 
polünukleotiid 208, 1051 
polünukleotiidfosforülaas 440, 

1051
polüpeptiid 1052
α- ja β-polüpeptiidid 729 
γ- ja δ-polüpeptiidid 729
polüpeptiidahela elongatsioon 304
polüpeptiidahela initsiatsioon 304
polüpeptiidahela terminatsioon 

304

polüploidsus 127, 1052
polüpuriiniala 518
polüpuriinjärjestus AGGAGGAG 

305 
polü-Q-haigused 710, 1052 
polüribosoom 296
polüsahhariidkapslid 1052 
polüsoom e. polüribosoom e. ergo-

soom 296, 1052 
polüteen- e. hiidkromosoomid 

130, 219, 477, 1052 
polütsistroonne RNA 269, 1052
polütsüstiline neerusündroom 

669, 1052 
polüüp 758, 772, 1052
polüüpne käärsoolevähk 757 
Polycomb-grupi (PcG) geenid 480, 

1052
Polycomb-grupi (PcG) valgud 480
Polycomb-vastuselemendid (PRE) 

480 
pooldominantne alleel 1052
pooldominantne avaldumine 890
pooldumine 59, 1052 
pool- e. semidominantne alleel 93
poolkonservatiivne replikatsioon 

227, 228, 1052
poolusrakud 1052 
populatsioon 954, 1052 
populatsiooni heterosügootsus 

931, 1052 
populatsiooni homosügootsus 931, 

1053 
populatsiooni liigendatus 914
populatsioonigeneetika 39, 908, 

934, 1052 
positiivne efekt 357
positiivne eugeenika 852 
positiivne fototaksis 863
positiivne geneetiline kontroll 421
positiivne iseregulatsioon 448
positiivne kontrollisüsteem 1053
positiivne korrelatsioon 890
positiivne selektsioon 536, 1053
positiivne superspiralisatsioon 

213, 1053 
positiivse selektsiooniga ekspres-

sioonivektorid 624
positiivsed regulaatorvalgud 268, 

460
positsiooniline informatsioon 781, 

785, 1053
positsiooniline kloonimine 332, 

640, 697, 699, 1053
posterioorne 782, 798, 1053
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postt ranskriptsiooniline modifi t-
seerimine 860

postt ranslatsiooniliselt 413
P450-perekonna muutunud valk 

CYP2D6 708
ppGpp 413
pppGpp 413
Praderi-Willi sündroom 714
praimer 1053
praimerahel 266 
praimer-DNA 238
praimerfunktsioon 238
praimeri seondumise sait e. PBS 

518, 1053 
praimosoom 252, 1053 
preformismiteooria 36
pre-mRNA 263, 286 
premutatsiooniline olek 1053
pre-miRNA 265
pre-RNA 1053
pre-rRNA 298 
preseniliinigeen 872
primaarne glioblastoom 759
primaarne immuunvastus 728, 737
primaarne ootsüüt 71, 778
primaarne polaarkeha 71, 779, 

1053 
primaarne reduktsioonkeha e. 

polotsüüt 779
primaarne spermatotsüüt 72
primaarne transkript 741
primaarsed lootelehed 781, 1053 
primaarsed sugutunnused 112
primaarstruktuur 206, 293
prioonid 205, 714, 849, 1053 
prioonvalk (PbPc) 714, 849
Prnp-geenid 849 
PrPc- ja PrPSc-vormid 849
proband 1053
produtsent 818
profaag (proviirus) 444, 500, 1053 
profaas 61, 62, 1053 
profaas I 64
profaas II 66
profl aviin 378 
progeeriad 260, 753, 1053 
progesteroon 467, 1054
programmeeritud järgnevus 413
prokarüoot 54, 242, 1054
prolaktiin 467, 1054 
promootor 268, 343, 420, 433, 

1054 
promootori tasemel regulatsioon 

421

promootorilt edasiliikumise takis-
tamine 426, 1054

promootormutatsioonid 429, 1054 
promootorpiirkond 625 
pronukleus 71, 833, 834
proplastiidid 663, 1054 
prostaglandiinid 720, 1054 
protamiinid 218, 1054 
proteaasid 202, 295, 447, 822, 

1054
α-proteobakterid 664
proteolüütilised komplemendival-

gud 737
proteoom 319, 1054
proteoomika 42, 319, 936, 1054
protoksiinikristallid e. Cry-valgud 

831
proto-onkogeen 757, 758, 761, 

763, 1054 
protoplast 1054 
prototroofi d 173, 534, 537, 1054 
proviirus 497, 1054
P-sait e. peptidüülipunkt 301
pseudoautosoomne geen 110, 677, 

1054
pseudogeenid 347, 459, 742, 939, 

949, 1054 
pseudouridiin 300
P-tsütotüüp 603 
pUC18 625, 629
pUC19 625, 629 
pudelikaelaefekt 827, 1055 
puff  132, 478, 1055 
puhasliin 81, 902, 1055 
puhastusselektsioon 931, 950, 

1055
pulgakommikujulised struktuurid 

518
pulseeruva elektriväljaga geel-

elektroforees, PFGE 219, 1055 
pulssmärgistus 1055
pulssmärgistus katkestuskatsed 

245
pUN121 625
punalibled e. erütrotsüüdid 724
punane biotehnoloogia 817 
puna-rohepimesus 676
pungumine 74, 561, 1055 
punktmutatsioon 356, 1055 
Punnett i ruut- e. võrgustikumee-

tod 86, 1055
puriin 207, 1055 
puukborrelioos 527
puukentsefaliidi viirus 496
põhiensüüm 270

põhiline koesobivuskompleks, 
MHC 721, 730 

põhilised transkriptsioonifaktorid 
276, 460, 861, 1055

põhiline σ-faktor 425
põhioperaator 428, 1055 
põhipromootor 432 
põhireplikon 531, 1055 
põisloode 779, 1055 
põletik 720, 1055
p-õlg 683 
põlvkondade vaheldumine 69, 

1055 
pärandumine 446, 906
pärandumine mööda horisontaali 

912
pärandumine mööda vertikaali 912
pärasoolevähk 1055
pärilik geeniteraapia 840, 1056 
pärilik kardiomüopaatia 661, 1056
pärilikkus 1056
pärilikkusaine osakesed 37
pärilikkuse kromosoomiteooria 39, 

119, 1056
pärilikkusnõustamine 677
pärilikkusvedelik 37
pärilik mitt epolüüpne käärsoole-

pärasoolevähk 395, 771, 1056
pärilik pimekurtus 675
pärilik pärasoolevähk 675
pärilik reaktsiooninorm 40
pärilik rinnavähk 669
pärilikud elemendid 82
pärimus 48
päritavad reparatsioonivead 389
päritavus 674, 893, 1056
päritavus kitsas tähenduses 893, 

894, 1056
päritavus laias tähenduses 877, 

893, 1056
päritavuskoefi tsient, h2 877, 1056 
päritavusnõustamine 912, 1056 
pärmseente 2-mikroniline plasmiid 

827
pärmseente kaksikhübriidisüsteem 

585, 1056 
pärmseente kunstlikud kromosoo-

mid 632, 1056 
pärsitud ensüüm 1056 
pärsitud geeniavaldumine 1056
pärsing 435, 581
pöidlaküüdiefekt 926, 1056 
pöördgeneeetika 473, 845, 1057
pöördjärjestused 598
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pöördkordusjärjestused, REP 441, 
588, 1057

pöördmutatsioon 192, 363, 535, 
1057

pöördsuunalised järjestused 591
pöördtranskriptaas 497, 589, 761, 

1057
pöördtranskriptsioon 262, 1057 
pürimidiin 207, 1057 
pürimidiindimeerid 381, 390
pürimidiinhüdraadid 381, 454 
pürosekveneerimise meetod 325, 

1057 
pürrolüsiin 199, 290, 1057

Q

Q-ala 566, 1057 
qPCR 329 
qut-järjestus 452
Q-valk 452 
Q-vöödid 682, 1057
q-õlg 683

R

raaminihkemutatsioonid 366, 373, 
1057 

Rad51 398
radiatsioonihübriidide kaardista-

mine 1057 
radioaktiivne isotoop 1057
RA GA1- ja RA GA2-valgud 745
R-ahel e. –grupp 290
rajaja- e. asutajaefekt 927, 1057
rajajarakud 783, 1057
rakendusgeneetika 43, 817, 1057
rakkude immortaliseerimine 753
rakkude liitumine 1057
rakkude programmeeritud hukku-

mine 60
rakkudevaheline kommunikat-

sioon 460, 724, 1058
rakkude ühinemine 561, 782 
γδ-rakud 721, 727
rakugeneetika e. tsütogeneeetika 

682
rakujagunemine 59, 1058 
rakukest 54, 1058 
rakuliiklus 57, 1058 
rakuliin 688, 783, 1058 
rakuliini põlvnemine 60, 1058
rakuline e. raku vahendatud im-

muunvastus 724, 733, 1058 

rakulis-autonoomne protsess 807, 
1058 

rakulised onkogeenid e. c-onc 763
rakumembraan 54, 1058 
rakuretseptor 54, 1058
rakuristumine 1058 
rakusurm e. apoptoos 775, 783
rakuteooria 52
rakutsükkel 61, 753, 1058
rakutsükli arest 775
rakutsükli kontrollpunkt 1058 
rakutuum 55, 1058 
rakuväline süsteem 238 
rakuühinemine 1058 
Raney nikkel 300
rasked ahelad 739
raske e. H-ahel 658, 1058
raske kombineeritud immuunpuu-

dulikkuse sündroom, SCID 716, 
1059

rass 1059
ravimiresistentsusplasmiidid 532, 

1059 
ravimunad 838
ravipiim 838
RB-geen 769
r-determinandid 596, 1059 
reaktivatsioon 117, 1059 
reassambleerimine 739
reastatud geenid 354 
reastatud järjestused 1059
RecA-ssDNA nukleoproteiinne 

fi lament 401
RecA-sõltumatu mitt ehomoloogne 

rekombinatsioon 408
RecA-valk 397, 398, 448
RecBCD-kompleks 397
redelipulgad 65
redigeerimisaktiivsus e. korrekt-

siooniline aktiivsus 393
reduktiivne evolutsioon 350, 1059 
reduktsioonjagunemine 64, 1059 
redundantsus 298
reekon 194, 1059
refuugium 962, 1059
regressioonanalüüs 891, 1059 
regressioonijoon 891, 1059
regulaatorgeen 420, 1059
regulaatorgeen HERC2 668
regulaatorvalgu seondumise sait 

421, 1059
regulatoorne domeen 463
regulatoorsed e. supressor-T-rakud 

727
regulatsioonikaskaad 445

regulatsioon operaatori tasemel 
421

regulon 413, 1059
rekombinaas 408, 835, 1059
rekombinant 529, 1059
rekombinantne DNA-molekul 

621, 1060 
rekombinantne DNA tehnoloogia 

616, 818, 1060
rekombinantse DNA mikrosüsti-

mine 833
rekombinatsioon 140, 1060
rekombinatsioonanalüüs 168, 1060 
rekombinatsiooni-defektsed mu-

tandid 403, 1060 
rekombinatsioonisagedus 148, 

1060 
rekombinatsioonisait att I 409, 

1060
rekombinatsioonisõltuv reparat-

sioon e. HR 389, 395, 1060
rekombinatsioonitest 187, 1060 
remetülatsioon 485 
renaturatsioon 293, 1060 
renniin 819, 1060 
reparatsioon 358, 386, 1060
reparatsiooniline DNA polümeraas 

I 240
replikatiivne transpositsioon 589, 

1060 
replikatiivne transposoon 410, 

589, 590, 594, 1060
replikatiivne vorm 626, 1060
replikatsioon 233, 1060
replikatsiooni alguspunkt 233, 531, 

623, 1061 
replikatsioonifaktor 258
replikatsioonijärgne reparatsioon 

1061 
replikatsiooni kahesuunalisus 233
replikatsioonikahvel 233, 235, 251, 

1061 
replikatsiooniline kulumine 608
replikatsioonisilm e. mull 234, 251, 

529, 1061
replikatsioonivalk A 258
replikon 234, 256, 1061 
replisoom 253, 1061
replitseeruv DNA 375
reportergeen 579, 830, 1061 
represseeritav süsteem 421, 424
repressioon 435, 489
repressor 343, 419, 421, 1061
λ-repressor, cI 445, 448
repressorgeen 1061 
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repressori seondumissait 446
repressor/korepressor kompleks 

433
repressor/operaator/promootor-

ahel 445
repressorvalk 420, 593
reproduktiivkude 1061 
reproduktiivne (päranduv) geeni-

teraapia 1061 
reproduktiivne isolatsioon 955, 

955, 1061 
reproduktiivne kloonimine 810, 

1061 
resistentsus 533
resistentsuse ülekandefaktor, RTF 

596
resistentsusfaktor 1061 
resistentsusplasmiidid 1061 
resolvaas 411, 588, 589, 594, 1061 
res-sait 411, 589, 595, 1061 
restriktaasid 504, 617, 703, 1061 
restriktaaside äratundmissaidid 

617, 1061
restriktsioon 505 
restriktsioonifragment 619, 1062 
restriktsioonifragmentide pikkus-

polümorfi sm (RFLP) 332, 699, 
708, 938, 1062

restriktsioonikaart 330, 619, 1062 
restriktsioonilised endonukleaasid 

617, 1062 
restriktsiooni-modifi katsioonisüs-

teemid (tüübid I-IV) 505, 618, 
1062 

retikulotsüüt 1062 
retinoblastoom 769, 770, 1062
retroelement 1062
retroposoonid 590, 604, 607, 608, 

1062 
retrotranspositsioon 589, 1062 
retrotransposoonid 347, 589, 604, 

1062 
retroviirused 347, 497, 517, 604, 

761, 1062
retroviirus HIV-1 716 
retroviiruselaadsed transposoonid 

604
retroviirusesarnane element 590, 

1062 
retseptor 494, 1062
retseptorgeen Igf2r 846 
retseptorvalk SEV 805
retsessiivsed letaaalid 357, 1062 
retsessiivsed mutatsioonid 358
retsessiivsus 82, 364, 1062

retsipientrakk 529, 547, 1062 
retsiprookne ristamine 1062
retsiprookne translokatsioon 138, 

1063
reuma 753
reumaatiline artriit 716
reversioon (pöördmutatsioon) 

192, 363, 535, 1063
revertaas 262, 497, 607, 761, 1063 
revertant 363, 590, 1063 
reverteeruvad 363
RFLP (restriktsioonifragmentide 

pikkuspolümorfi sm) 332, 699, 
708, 938, 1063

Rh-faktor 1063 
Rho(ρ)-valk 273
Rho-sõltumatu terminaator 273
Rho-sõltumatu terminatsioon 273, 

435, 1063 
Rho-sõltuv terminaator 273
Rho-sõltuv terminatsioon 273, 

434, 1063 
ribolülitumise domeen 305
ribonukleaas, RNaas 202, 258, 267, 

274, 298, 1063
ribonukleiinhape e. RNA 200, 208, 

1063
riboos 207
ribosoom 56, 263, 296, 1063
ribosoome inaktiveerivad valgud e. 

RIP 851, 1063 
ribosoomi alaüksused 1063 
ribosoomihüpe 443, 1063
ribosoomi-RNA (rRNA) 265, 

1063
ribosoomi seondumissait, RBS 

305, 441, 820, 1063 
ribosoomi suur alaüksus 296
ribosoomi translokatsioon 307
ribosoomivalgud 444, 1063
ribosoomi väike alaüksus 296 
ribosüümid 309, 849, 1063
riboviirused 497, 1063
ribuloos-1,5-bifosfaadi karboksü-

laas/oksügenaas, RuBisCO 467, 
1064 

riik 54, 1064 
riketsiad 493 
ringjalt permuteerunud kromosoo-

mid 1064
rinnavähk 774
ripse 458, 1064
RISC 473, 848 
riskianalüüs 679, 1064 
ristamine 82, 87, 144, 1064

ristikulehekujuline tRNA 300, 
1064 

ristpärandumine 119, 121, 1064 
ristside 388, 1064
ristsiire 65, 140, 403, 1064 
ristviljastumine 82, 1064
ritsiin 851
R-lingud 284, 1064 
r-mutandid 506
RNA 1064
RNA III 418
RNaas 440, 1064 
RNaas E 440
RNaas H 518
RNaas I 440 
RNaas II 440
RNaas III 440
RNA alternatiivne splaissing 469 
RNA degradosoom 440, 1064 
RNA-DNA-heterodupleks 638, 

1064
RNA-d sisaldav ensüüm 259
RNA ensümaatiline aktiivsus 286
RNA helikaas 492, 1064
RNAi 473, 847, 1065
RNAi lõikumine 473
RNAi süsteem 475
RNA indutseeritud vaigistav 

kompleks e. RISC 475, 848, 1065 
RNA interferents, RNAi 473, 813, 

847, 1065 
RNA iseeneslik splaissing 286 
RNA järkamine 265, 473, 1065
RNA kui ensüüm 285
RNA korrektuur 281, 659, 1065 
RNA polümeraasid 245, 268, 269, 

420, 434, 460, 1065 
RNA polümeraasi peatumine 434, 

1065 
RNA polümeraasi α-alaühik 429
RNA polümeraasid I, II ja III 276, 

277, 279
RNA postt ranskriptsiooniline 

modifi katsioon 469
RNA praimer 252, 258, 1065 
RNA-proovide vektorid 635, 1065 
RNA protsessing 274, 660, 741, 

1065 
RNA redigeerimine 281
RNA-seoselised valgud 274, 1065
RNA-sond 640
RNA splaissing469
RNA stabiilsuse tsütoplasmaatiline 

kontroll 469
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RNA-sõltuv DNA polümeraas 262, 
1065 

RNA-sõltuv RNA polümeraas e. 
RdRP 473, 497, 1065

RNA transkriptide modifi katsioon 
457

RNA-tšaperon 267
RNA vahendatud transpositsioon 

695, 1065 
RNA viirused 473
RNA-ümbermuutmine 741
Robertsoni translokatsioon 138, 

1065
rohefl uorestsentsivalk (GFP) 344, 

1066
roheline biotehnoloogia 817 
Rothmundi-Th omsoni sündroom 

402
roti sarkoomiviirus 761
Roundup 831, 1066 
Roundup-resistentsed taimed 831
Rousi sarkoomiviirus 761, 1066 
R-plasmiidid 532, 596
rRNA 265, 1066 
rRNA eellasmolekulid e. 

pre-rRNA-d 298
RTF 596, 1066 
RT-PCR 330
R-tüüp 202, 540
rukis („Sangaste”) 47
R-valgud 444, 1066 
R-vööt 682, 1066 
rõngasjalt permuteerunud 510
rõngaskromosoom 136
rõugetekitaja 851
rämps-DNA 226, 347, 588, 611, 

705, 938, 1066 
rändajad ja paigalistujad 863
röntgen (r) 380, 1066 
röntgendifraktsiooni muster 1066
röntgenikiired 379 
röntgenikiirgus 380, 1066

S

sadestumiskoefi tsient (S) 230, 
1066 

sagedusjaotus (alleeli, tunnuse) 
889, 1066 

sagelikorduv DNA 225, 480, 696
sahharoosi eelformeeritud tihedus-

gradient 229
sait 122, 253, 383, 508, 1066 
saitspetsiifi line mutagenees 383, 

1066 

saitspetsiifi line rekombinatsioon 
408, 500, 595, 835, 1066

saitspetsiifi lised metülaasid 618
30S-alaüksus 296
40S-alaüksus 298 
50S-alaüksus 296
60S-alaüksus 298
SAL-plasmiid 532
samasoolisus 1066 
Sangeri meetod 323
SAR 222, 1067
satelliit 138
satelliit-DNA 225, 696, 1067
SB-transposoon 604
SCID 716, 745, 1067
SDS 644, 1067 
sebrakala 78, 815
SECIS-elemendid 315
seemnealge 1067
seemned 35
seemnetorukesed 72, 1067 
seened 54
seente viirused 494
segment 800, 1067 
segmentatsioonigeenid 800, 802, 

1067 
segment-polarity- e. segmendi 

polaarsusgeenid 800, 802, 1067 
segregatsioon 125, 1067
sekreteeritavad IgM-antikehad 

729, 1067
sekretoorsed valgud 296
sekretsioonisüsteemid
seksduktsioon 552, 1067 
seksuaalne orientatsioon 865
sektoriaalne silmavärvus 668 
sekundaarne glioblastoom 759 
sekundaarne immuunvastus 729, 

738, 1067
sekundaarne ootsüüt 71, 779, 1068 
sekundaarne spermatotsüüt 72, 

1068 
sekundaarsed polaarkehad 71, 779, 

1068 
sekundaarseed sugutunnused 112
sekundaarstruktuur 206, 293
sekveneerimine 319, 338, 357, 

1068 
sekveneerimistehnoloogia 325
selektiivne surve 921, 1068 
selektiivsed geneetilised markerid 

688, 1068
selektiivselt neutraalsed mutatsioo-

nid 951, 1068 
selektiivsööde 536, 1068 

selektorgeen 802, 1068 
selektsionism 935
selektsionistid 935, 1068 
selektsioon 33, 1068
selektsioonidiferents, S 898, 1068 
selektsiooni dominantne mar-

kergeen 1068 
selektsiooniefekt 1068 
selektsioonikoefi tsient, s 898, 921, 

1068
selektsiooni tulem (R) 898
selenotsüsteiin 197, 290, 1068 
selged laigud 1068 
selgmine e. dorsaalne geen dl 795
semisteriilsus 1068 
seniilsuslaigud e. plakoodid 872
sensor-signaal-efektor-mehhanism 

754
senssahel 266, 1068
senssjärjestus 452 
senss-RNA 452, 845, 1068 
sentimorgan, cM 158, 330, 573, 

1068
seondumisdomeen e. seondumis-

piirkond 446, 586
seostumissait 500, 1069 
seroloogia 1069
serotoniin 720, 880, 1069
seratoniini ja nikotiini atsetüül-

koliini retseptor 879 
sfäroplast 1069
Shermani paradoks 712, 1069 
Shiga toksiin 851
Shine’i-Dalgarno järjestus 305, 

820, 1069 
shRNA 813
2-3 siaalhappejääk 523
2-6 siaalhappejääk 523
sigimik 80, 1069 
sigmafaktor, σ-faktor 270, 413, 

425, 1069 
sigmafaktori σ70 vabanemine 425
signaalitransduktsioon (-ülekanne) 

469, 1069 
signaaliülekande rajad 579, 766, 

1069
signaaliülekanne 415
signaaljärjestus 296, 1069 
signaalmolekul 413, 465, 469, 

1069
signaalpeptidaas 824, 1069 
signaalretseptorid e. edastajad 784 
signal- e. signalisatsioonisüsteem 

460, 1070
siirdgeen 616, 1070
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silaanitud klaas 691 
siledapinnaline (S-tüüpi) koloonia 

201, 1070 
siledapinnaline endoplasmaatiline 

retiikulum 56
silikoonitud klaas 691, 941, 1070
SINE (lühikesed insertsioonilised 

hajuskorduselemendid) 225, 
610, 696, 1070

sinepigaas 1070
sinine biotehnoloogia 817
30S-initsiatsioonikompleks 305
sini-valge-selektsioon 629, 1070 
siRNA-d 813, 847, 849, 1070 
sirprakuline aneemia 368, 668, 

929, 1070 
sisearetus 915, 1070 
sisemine rakkude mass 779
sisenemine (insertsioon) 588
skaneerimine 242
skisofreenia 44, 879, 1070 
snail-geen 796, 800
snipid 706, 941, 1070 
SNP-d 706, 941, 1070
SNP-haigused 707 
snRNA-d (U1, U2, U4, U5 ja U6) 

265, 288, 1070
snRNP-d 288, 289
solenoidne struktuur 221, 1070 
Solexa-süsteem 325
SOLiD-süsteem 325
somaatiline hüpermutatsioon 722, 

747, 1070
somaatiline mutatsioon 752, 1071 
somaatiline rakk 59, 358, 785, 

1071
somaatiline rekombinatsioon 197, 

807, 1071 
somaatiline soo määramine 793
somaatilised mutatsioonid 358, 

747 
somaatiliste rakkude e. mitt epärilik 

geeniteraapia 840, 1071
somaatiliste rakkude hübriidimine 

688, 1071 
somaatiliste rakkude ühinemine 

339, 1071 
somatotropiin 467, 1071
sooga piiratud tunnused 1071 
soolekepike 74
soolembesus e. seksuaalne orien-

tatsioon 865
soolo-LTR-id 605, 1071 
soomääramise füsioloogiline teoo-

ria 112, 1071

soomääramise haplo-diplosüsteem 
114, 1071 

soomääramise kromosoomiteooria 
112, 1071

soost sõltuv domineerimine 1071
soost sõltuvad tunnused 100
sordiaretus 919
sort 81 
sorteerimine 649
sorteeriv ristumine 914, 1071 
SOS-mutagenees 401, 1072
SOS-vastus 361, 389, 398, 448
southern-blot 643, 644, 1072 
southern-hübriidimisel 699
southern-ülekanne 330, 643
SOX-geen 114
Speisserid 1072
speisserjärjestused e. vahejär-

jestused 745 
sperm e. spermatosoid 72, 1072
spermatiidid 72, 1072 
spermatogenees 69, 72, 1072 
spermatogoon 72, 1072 
spermatotsüüt 1072
spermiogenees 1072
spetsiaalvektorid
spetsialiseeritud rakkude mees-

kond 722
spetsialiseeritud transduktsioon 

555, 1072
spetsialiseeritud valkude armee 

722 
spetsiifi line immuunvastus 721, 

1072
spetsiifi lised transkriptsioonifak-

torid 460
splaissing e. kokkupõime 274, 

1072
splaissingu endonukleaas 285, 286, 

1072 
splaissingu ligaas 285, 286, 1072
splaissosoom 264, 288, 469, 1072 
spontaanne mutatsioon 358, 534, 

1073
spoor 68, 1073 
sporaadiline 770
sporofüüt 68, 1073 
sporulatsioon 413, 654, 1073
spätzle-geen 796
sRNA 299
5S-rRNA 276, 296, 298
5,8S-rRNA 298
16S-rRNA 296
18S-rRNA 298
23S-rRNA 296

28S-rRNA 298
SRY-geen 677, 1073 
SSB 398
SSB-valk 248, 542, 1073 
ssDNA 397, 497
ssRNA 497
S-S-sillad 294
Staphylococcus aureus 417
staatiline populatsioon 918, 1073 
stabiliseeriv valik 919, 920, 1073
standardhälve 889, 1073 
standardne vöödilisus 937, 1073
standardviga 1073 
START-punkt 754
statistiline väärtus 1073
statsionaarse faasi mutagenees 361 
statsionaarse faasi mutatsioon 

1073 
steriilsus 114, 1073
steriilsusmutatsioonid 97, 1073
steroidhormoon 467, 1073
steroidsulfataas 485
stimulon 414, 1073
stoppkoodonid 364, 1073 
stress 413, 1073
stressist indutseeritud mutatsioo-

nid 361, 1074
stressitingimused 951 
strooma 56, 1074
struktuurgeen 420, 1074 
struktuurne allelism 189, 1074
struktuurne bioinformaatika 319
struktuurne genoomika 319, 1074
struktuurne üksus 170 
STS (järjestusmärgistusega saidid) 

330, 1074
S-tüüp 201, 540
submetatsentriline kromosoom 

683, 1074
α-subühikud 270 
β-subühik 270
β´-subühik 270
sugu määrav Y-piirkond 112, 1075
suguatraktandid 863
sugufaktor 545, 1074 
sugukiukesed e. sugukarvakesed 

545, 1074
sugukromosoomid e. gonosoomid 

108, 1074
sugukromosoomide mitt elahkne-

mine 123
sugulasabielud 901, 1074 
sugulasristumine 914
suguletaalne geen, Sxl 471, 790, 

1074 
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suguliitelisus e. suguliiteline päran-
dumine 121, 1074

suguline diferentseerumine 787
suguline dimorfi sm 111, 1074
suguline mosaiik 1074 
suguline paljunemine 1074
sugulusaste 673, 1074
suguluskoefi tsient 906, 1075 
sugupuu 34, 671, 906, 1075
sugurakk e. gameet 59, 64, 358, 

785
sugurakkude eellasrakud 59
sugurakkude e. pärilik geeniteraa-

pia 840
sugurakkude liin 714
suguta paljunemine 1075
suguvõsa 756
suhkruhaigus 900
suhkurtõbi e. suhkruhaigus 900
suhteline kohasus (kohastumuslik-

kus) 921, 1075
suktsinamopiinid 828
suletud kompleks 425
superintegron 409, 1075 
superlõhed 8838
supermikroobid 824, 1075 
supermutageenid 359, 1075 
superspiralisatsioon 213, 1075
suprakiasmne tuum 861 
supressiivne immuunvastus 727, 

1075 
supressiivsed kääbusmutandid 

653, 1075
supressioon 180
supressorgeen e. supressor 144, 

364, 1075
supressoritundlikud mutatsioonid 

370, 1075 
supressormutatsioonid 312, 317, 

363, 480, 579, 1075 
supressor-T-rakud 727, 1075 
supressor-tRNA-d 318, 364, 1075 
suu- ja sõrataudi viirus 496, 1076 
suunaliselt transkribeeritav RNA 

(ctRNA) 531
suunasõltuv toime 478, 1076
suunatud homoloogne rekombi-

natsioon 813, 1076
suunatud protsess 529 
suunatud e. suundvektorid 835, 

1076 
suunav valik 919, 1076
suundkloonimine 629, 1076
suured hübriidijad 36, 1076 
suured kolooniad 533, 653

su(var)-mutatsioonid 480
SV40 viirus 235
Svedbergi ühik (S) 230, 296
SV-tüüp 937
sõelumine 582, 640 
sõltumatu lahknemine 1076
sõsarliigid 937 
sälktranslatsioon 1076
söötraig e. punane söötraig 716, 

1076 
sügoodieelne isolatsioonimehha-

nism 955, 1076
sügoodijärgne isolatsioonimehha-

nism 955, 1076 
sügoot 71, 82, 1076 
sügootne geeniekspressioon 800, 

1076 
sügootne kell 779, 1076
sügoteen (sügoneem) 64, 1076
sümbiont 647, 1077 
sümbioos 646, 1077 
sümbol 82, 299
sümpatriline liigiteke 955, 956, 

1077
sümptom 667, 1077 
sünaps 64, 403, 1077 
sünaptoneemne kompleks 64, 153, 

1077
sündroom 667, 1077
sünkaarion 1077 
sünnieelsed geneetilised defektid 

853
sünonüümne asendus 949, 1077
sünonüümsed mutatsioonid 366, 

1077 
sünteensus 354, 1077 
süntees 533
sünteetiline evolutsiooniteooria 

e. neodarvinistlik e. modernne 
sünteetiline evolutsiooniteooria 
40, 882, 934, 1077 

sünteetiline letaalsus 581
sünteetiliselt letaalne mutatsioon 

1077
süntsüütsium 782, 1077
süsivesikud 53, 1077
süsteemibioloogia 321, 1077 
süsteemne erütomatoosluupus 289
süstikvektor 582, 631, 632, 1078 
süütud rakud 724, 1078 
SYBR-Green-proovid 329

Z

Z-DNA 212, 1078 

zerknüllt-geen 796
zona pellucida 73
Zoo-FISH 354, 1078
ZW-soomääramissüsteem 111, 

1078

T 

T 1078 
taandjagunemine 1078
TACTAAC-järjestus 285, 1078
tagasiristamine 88, 157, 1078
tagasisiderepressioon 443
tagurpidigeneetika (pöördgenee-

tika) 845
Tag-vektorid 625
taimed 54
taimesordid 852, 896
taimeviirused 494
taimne hübriid 36
takistuspunkt 754
talasseemia 1078
β-talasseemia 668 
tandemsed e. tandemkordused 

(DNA) 194, 299, 332, 939, 1078
T-antigeen 235, 256, 1078
tapjaliinid 850, 1078 
tapja-T-rakud (tsütotoksilised-

T-rakud) 726, 727, 1078 
TaqMan’i proovid 329
Taq-polümeraas 327, 1078
targad hiired 838
TART-transposoon 607
tasakaaluseisund 1078 
tasakaalustaja-kromosoom 1079 
tasakaalustatud kromosoom 144, 

1079 
tasakaalustatud letaalsus 144, 179, 

904, 1079 
tasakaalustatud selektsioon 904, 

928, 1079 
tasakaalustav polümorfi sm 929, 

1079
tasakaalustav selektsioon 937
TATAAT-järjestus (–10-järjestus) 

1079
TATA-järjestus 277, 1079 
TATA-seoseline valk 277
tautomeerne üleminek (nihe) 371, 

1079 
Tay-Sachsi haigus (TSD) e. gang-

liosidoos 56, 871, 1079
Tc1-elemendid 603, 1079 
Tc-rakk e. tsütotoksiline e. tapja-

T-rakk 726
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TCR-rakud 722, 727
TCR-lookused 726
T-DNA 828, 1079
teeta- e. θ–kujulised replikatsiooni 

vahevormid 233 
teetanustoksiin 560
tehnogeneetika 616 
teine hübriidpõlvkond e. F2-põlv-

kond 82
TEL-elemendid 632, 1079 
telofaas 61, 63, 1079
telofaas I 64, 66
telofaas II 68
telomeer 58, 223, 482, 1079 
telomeeriga assotsieerunud retro-

posoonid 607, 1079
telomeerne heterokromatiin 480 
telomeraas 259, 753, 1079 
tembeldatud e. vermitud geen 485
tempelkülvimeetod 536, 1080 
temperatuur 460
temperatuuriindutseeritud geenide 

aktivatsioon 465, 1080
temperatuurišoki transkriptsiooni-

faktor, HSTF 466, 1080 
temperatuurišoki vastuselement, 

HSE 466, 1080 
temperatuurišokivalk, HSP 466, 

1080 
temperatuuritundlik mutant 534, 

1080
temperatuuritundlik mutatsioon 

99, 370
terapeutiline kloonimine 810, 

1080 
terminaalne deletsioon 132
terminaalne transferaas 636 , 638, 

1080 
terminaalselt redundantsed kro-

mosoomid 510, 511, 1080
terminaatorjärjestused 433, 1080 
terminaatorkoodonid 296
terminaatorkoodonid UAA, UAG, 

UGA 309, 314, 1080
terminaatorsait 450
terminaliseerimine 66, 1080 
terminatsioon (DNA-, RNA- või 

valgusünteesil) 227, 269, 1080
terminatsioonifaktor, eRF 309 
terminatsioonifaktorid, RF 309, 

1080
terminatsioonisaidi mitt eäratund-

mine 1080
terminatsioonisignaal 273, 1081 
tertsiaarstruktuur 206, 293

testikulaarne feminisatsioon e. 
täielik androgeenitundetuse 
sündroom 114, 1081

testis 69, 1081
testist määrav faktor (TDF) 112, 

1081
testosteroon 100, 112, 467, 1081 
testristamine 1081 
testt üvi 1081 
tetraad 568, 1081 
tetraadanalüüs 568, 1081 
tetrameerne valk 727 
tetraploid 107, 129, 1081 
tetrasoomik 1081
tetratüüp 570, 1081 
TFH -tüüpi rakud 726
TFIIX (RNA polümeraas II trans-

kriptsioonifaktor X) 1081
Tfl -polümeraas 329
TH17-tüüpi rakud 726
TH1-tüüpi rakud 726
TH2-tüüpi rakud 726
TH3-tüüpi rakud 726
tihedusgradient-tsentrifuugimine 

1081
tihedusgradient-tsentrifuugimise 

kiirus 1081 
timeless- (tim-) geen 860
TIM-valk 860
tingimusliku fenotüübiga mutan-

did 1082
tingimusmutatsioonid 577, 1081 
tinglikult letaalne mutatsioon 370, 

1082 
Ti-plasmiidid 532, 828, 1082 
t-ling 224, 1082
TLR-retseptorid 718
T-lümfotsüüdid (T-rakud) 716, 

724, 1082
Tn3-elemendid 590
Tn-elemendid 592, 1082 
toksiin 850, 1082
toksiin Bt 832
toll-geen 796 
Toll-valk 796
tolmukad 1082
tolmukapea 78, 1082
TOL-plasmiid 532
topograafi line puu 943
topoisomeraas 214, 233, 1082 
topoloogia 945, 1082
tori hobune 48
totipotentsus 60, 809, 829, 836, 

1082 
T7 polümeraas 242

tra-geenid 531, 545, 596, 790, 
1082

T-rakkude antigeensed retseptorid 
726

T-rakkude repertuaar 726, 1082
T-rakkude (antigeenne) retseptor 

e. TCR 721, 722, 727, 729, 1082
T-rakkude tagavara e. repertuaar 

726
T-rakkude vahendatud (rakuline) 

immuunvastus 733, 1082 
T-raku retseptorgeenid 1083
T-rakud e. T-lümfotsüüdid 724, 

1083 
trans-asend 429
trans-aktiveeriv valk 600
transduktant 555, 1083 
transduktsioon 530, 555, 1083
transduktsiooniline partikkel 555, 

1083 
transfektsioon 204, 1083 
transformant 544, 1083
transformatsioon (geneetiline) 

530, 1083 
transformatsioon (kasvajaline) 

1083
transformeeriv geen 1083
transformeeriv tra-geen 790 
transformeeriv TRA -valk 790
transformeeriv valk 1083 
transgeenid 473, 475, 538, 616, 

817, 818, 1083 
transgeenne kunst 853, 1083 
transgeenne liin 811
transgeenne organism 44, 78, 811, 

817, 1083
transgeensed hiired 640
transgeensed taimed 860 
transgeensus 1083 
transgressiivne muutlikkus 1083
trans-heterosügoot 184, 1084 
transitsioonid 373, 443, 1084 
trans-katalüütiline aktiivsus 287
trans-konfi guratsioon 184, 1084
transkonjugant 545, 552, 1084 
transkript 263, 1084 
transkriptoom 319, 1084 
transkriptoomika 42, 319, 325, 

936, 1084 
transkriptsioon 262, 457, 1084
transkriptsiooni aktivatsiooni 

domeen e. TAD 463, 775 
transkriptsiooni atenuatsioon 433
transkriptsiooni enhanserid 751 



1128

Ai
ne

re
gi

st
er

transkriptsioonifaktor 268, 276, 
460, 784, 1084

transkriptsioonifaktori seondumis-
saidid 343

transkriptsiooni geneetiline kont-
roll 420, 1084

transkriptsiooni induktor 465
transkriptsiooni initsiatsioon 413
transkriptsioonijärgne protsessing 

457
transkriptsiooniline aktivatsioon 

489
transkriptsiooniline antiterminaa-

tor 450, 1084
transkriptsiooniline vaigistamine 

475
transkriptsiooniseoseline reparat-

sioon e. TCR 393, 1084 
transkriptsioonisilm e. -mull 268, 

1084
transkriptsiooni terminatsioon 

413, 436, 1084
transkriptsiooni terminatsiooni 

signaal 435
transkriptsiooni termineeriv 

juuksenõelastruktuur 436
transkriptsiooniüksus 269, 1084
translatsioon e. tõlkimine 262, 303, 

413, 457, 1084
translatsiooni elongatsioon 1084
translatsioonifaktorid 296
translatsiooni initsiatsioon 304, 

1084
translatsiooniline repressor 

(in hibiitor) 437, 442, m1084
translatsioonilise lugemisraami 

nihkumine 442, 1085
translatsioonilised ekspressiooni-

vektorid 821, 1084 
translatsiooniliselt seotud geenid 

442, 1085 
translatsiooni terminatsioon 1085
translokatsioon 138, 259, 309, 

1085 
transplantatsioon 810, 1085
transplantatsiooniantigeenid 732, 

1085
transponeeruvad geneetilised ele-

mendid 234, 588
transport-RNA-d (tRNA-d) 264, 

299, 1085 
transportvesiikulid 56
transposaas 410, 588, 589, 591, 

593, 594, 601, 1085 
transpositsioon 1085

transpositsiooniimmuunsus 593, 
1085 

transposoonid 410, 473, 475, 1085
transposoon Ac 599, 1085 
transposoon Ds 598, 1085 
transposoonmutagenees 538, 1085
transposoonmärgistamine 603, 

1085 
trans-splaissing 660, 1085 
trans-test 185, 1085 
trans-toimeline 1085 
transversioonid 373, 1085 
TRA -valk 790, 1085
5´-5´-trifosfaatne side 280 
trihhotiodüstroofi a 402
trihübriid 1086 
triip (vööt, bänd) 477, 611, 939, 

1086
triitiummärgistus 232 
trimmimine 265, 755, 1086 
trinukleotiidsed kordused 384, 

696, 1086 
trinukleotiidsete korduste haigu-

sed 709, 1086 
triplet 263, 311, 1086 
tripletne kood 312
triploletaalsus 133, 1086 
triplo-X-sündroom 491, 684, 875, 

1086
trisoomia-X-sündroom 875 
trisoomsus 132, 1086
trivalent 129, 1086 
tRNA 264, 299, 1086
tRNA aktivatsioon 300, 1086
tRNAi

Met 307
tRNAf

Met
 304

tRNA-praimer 518
trombotsüütide kasvufaktor 1086
troponiin 471, 1086
trpL-järjestus 435
trp-operon 435
Trp-repressor 432
trüpanosomoos 482 
trüptofaaniga seotud tRNA 

(tRNATrp) 435
trüptofaani operon (trp) 435
tsentraalne element 64
tsentriool 62, 1086 
tsentromeer 58, 61, 222, 1086
tsentromeeride piirkond 491
tsentromeerivalgud (CENP) 223
tsentromeerne heterokromatiin 

480
tsentrosoom 61, 1086 
tsinksõrmede motiiv 463, 1086

tsinksõrmede tüüpi transkriptsioo-
nifaktor 866 

tsirkadiaanrütm 856, 1086 
tsirkulaarsed permutatsioonid 510, 

511, 1087
tsisgeenne 1087 
tsistron 187, 1087 
tsüanobakterid 664
tsüanobakterite adaptiivne sensor 

856, 1087
tsüanoos 1087
tsükliinid 755, 1087
tsükliinisõltuvad kinaasid e. CDK 

755, 1087 
tsükliline adenosiinmonofosfaat e. 

cAMP 429, 1087 
tsüstiline fi broos e. CF 44, 669, 

675, 926, 1087
tsüstilise fi broosi transmemb-

raanne konduktiivsusregulaator 
e. CFTR 669, 1087 

tsütogeneetika 682, 1087 
tsütogeneetiline analüüs 155, 1087 
tsütogeneetiline kaardistamine 

166, 1087 
tsütogeneetilised kaardid 330
tsütokiinid 718, 726, 735, 1087 
tsütokinees 61, 64, 1087
tsütoloogia 1087 
tsütoloogiline kaart 331, 1087 
tsütolüüs 720 
tsütoplasma 53, 1087
tsütoplasmaatiline pärilikkus 38, 

1087 
tsütosiin 207, 1088 
tsütoskelett  57, 785, 1088 
tsütosool 55, 1088 
tsütotoksilised T-rakud e. killer-

Tc-rakud 726, 1088
tsütotüüp 603, 1088
tšaperon 293, 1088 
tubaka mosaiikviirus, TMV 204, 

495, 1088
tuberskleroos 1088
tubuliin 458, 1088 
α- ja β-tubuliin 61, 458 
tugev regulatoorne vastus 414
tugevalt konserveerunud piirkon-

nad 588 
tugevdajad e. enhanserid 277
tulareemiatekitaja 851
tumorigenees 761
tundlikkus 534 
tunnus 172, 1088 
tunnuse vaigistamine 813, 1088 
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Turneri sündroom 491, 684, 685, 
875, 1088 

tuum 1088 
tuumake 62, 1088 
tuumakese organisaatorpiirkond e. 

TOP 299, 488, 1088
tuuma kordistumine 1088 
tuuma mikrosüstimine 834, 1088 
tuuma transplantatsioon 834, 836 
tuumaväline pärilikkus 648, 1088 
tuumkloonimine 836, 1089
tuumori supressorgeenid 756, 757, 

1089 
tuumorid e. kasvajad 752
twist-geen 796, 800
T-vööt 682, 1089 
tõenäosus 89, 1089 
tõenäosussuhte logaritm 1089 
tõmbeasend (cis-konfi guratsioon) 

143, 1089 
tõmbeasendi e. -faasi heterosügoo-

did 143, 1089 
tõuaretus 919
tõug 81
tõukeasend (trans-konfi gurat-

sioon) 143, 1089 
tõukeasendi e. -faasi heterosügoo-

did 143, 1089
tõutunnus 358
tähendusahel (RNA) 1089
tähendus-RNA 1089 
täht 1089 
täielik liiasus 313
täielik nukleosoom 221, 1089 
täiskasvanu tüvirakud 809, 1089 
täismoone 77, 783, 1089 
täispäismehhanism 512, 1090 
täissööde 173, 1090 
tömbid otsad 504, 617, 1090 
tööstuslik melanism 923, 1090
3´-tühemiga otsad 519, 1090 
tühik 247, 389, 1090 
tülakoid 56, 1090 
tümiin 207, 1090
tümidiini dimeer 397 
tüpoloogiline mõtlemine 958
türosineemia 869, 1090 
türosinoos 869, 1090 
tütarkromatiid e. õdekromatiid 58, 

61, 1090
tütarkromosoom 68
tütarrakk 59, 1090 
tüvi 81
tüvi-ja-ling-struktuur 436, 1090 
tüvirakud 45, 60, 724, 809, 1090

tüviraku-teraapia 810, 1090 
tüümus 724, 726, 1090
tüüp I sekretsioonisüsteem 824, 

1090 
tüüp II restriktaasid 617
tüüp II sekretsioonisüsteem 824, 

1090 
tüüpilised elemendid e. näidised 

35
Ty1-transposoon 605, 1091

U

U 1091 
UAS-id 461, 1091
uinuva kaunitari transposoon 603 
Ullrichi-Turneri sündroom 491
ultratsentrifuugimine 229
ultraviolett kiirgus (UV) 381, 1091 
unikaalne e. ainukoopialine DNA 

225
unikaalne restriktsioonisait 623
unineemsed kromosoomid 218, 

1091 
unipotentsed tüvirakud 810
unipotentsus 60, 1091
univalent 129, 1091 
universaalsus, peaaegu (geneetilise 

koodi) 311, 1091
UP-element 426, 1091
uratsiil 207, 1091
URF 657
URR 525 
URS-järjestus 566, 1091 
URA 3-geen 582
USA Rahvuslik Terviseinstituut e. 

NIH 840, 1091
Usheri sündroom 675, 1091 
U-toru-katse 540
UTR-järjestused 441
3´-UTR-järjestused 473, 1091
5´-UTR-järjestused 1091 
uudikfunktsiooniga mutatsioon 

1091 
uudikmutatsioonid 667, 774, 1091 
uustähendusega e. tähendusmuu-

tusega mutatsioon 1091 
UV-kiirgus 447
UV-mutagenees 401
UvrABC endonukleaasne ensüüm-

kompleks 393
UvrD e. DNA helikaas II 393

V

vabad radikaalid 380
vabadusastmete arv (hii-ruutmee-

todi indeks) 90, 1091
vabanemisfaktorid, RRF 311, 1091 
vahegeen 1092 
vahejärjestused 284, 745, 1092 
vahelduv lahknemine 138
vahelduva vooluväljaga geel-

elektroforees 1092
vaheühend 578, 1092 
vaigistajad 277, 343, 460, 481, 561, 

1092 
vaigistav tüvi-ja-ling-struktuur 475
vaikiv polümorfi sm 941, 1092 
vaikivad geenid 1092 
vaikivad paardumistüüpide geeni-

kassetid 481
vaimsed võimed 876
vajalikud aminohapped 290
vaktsiinid 722
vaktsineerimine 738, 1092 
vakuool 57, 1092 
valepaardumisreparatsioon, MMR 

389, 774, 1092
valge biotehnoloogia 817
valgelibled 724
valgud 53, 200
valgu splaissing 295
valgu struktuur 1092 
valgulised intronid e. inteinid 351
valgulised praimerid 243
valguliste retseptorite perekond, 

TLR-retseptorid 718
valgus 460
valgusindutseeritud geenide akti-

vatsioon 467, 1092
valk 1092
valik 783, 1092 
valim 889, 1092
valimi keskmine 889, 1092 
valimi modaalklass 889, 1092
valk p21 777, 1092 
valk p53 775, 1093
valk PCNA 258
valk SXL 790
valk-DNA-interaktsioonid 459, 

1092
valkjaskest e. zona pellucida 73
valkkiibid 344, 1092
valkude kokkupakkimine 823, 

1093
valkude kontsentratsioonigradient 

798, 1093
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valk-valk-interaktsioonid 463, 585, 

860, 1093 
valkümbris e. kapsiid 497
Van der Waalsi interaktsioonid 

295, 1093 
vanad radikaalid
vanem 1093 
vanemate keskväärtus 897, 1093 
vanem-ditüüp 570, 1093 
vanemliinid e. vanemtüved 82
vanempõlvkond P 82, 1093 
vanemtüüp 142, 1093 
varane kodeeriv ala 525
varased geenid 448, 454, 1093
varased valgud 504, 1093 
varbuss 78
variatiivsus 889, 1093 
vartieeruv piirkond 739
varieeruv piirkond, Vk 197
varieeruva arvuga tandem-kor-

dusjärjestused, VNTR 332, 696, 
697, 1093

varieeruvus 889, 1093 
vastandlik lahknemine 1093
vastasahelalised 388, 1093 
vastasmõtt eline ahel 266
vastasmõtt eline RNA 845
vastaspolaarsus 210
vastassuunaliselt transkribeeritav 

RNA e. ctRNA 1093 
vastne e. röövik e. larv 77, 783, 

1093
vastsete liikumisaktiivsus 863
vastusreaktsioonid 722
vastus selektsioonile 898
vea-altis DNA süntees 361, 1094 
vea-altis DNA reparatsioon 401, 

1094 
vea-altid DNA polümeraasid (Pol 

IV ja Pol V) 361, 387, 389, 1094 
veereva ratt a replikatsioon 233, 

254, 547, 549, 1094 
vegetatiivne paljunemine 59, 1094 
veiste suu- ja sõrataudi viirus 495
vektor 1094
ventraalne 796, 1094
ventraalne geen 
ventraalsed rakud 796
veregrupid e. vererühmad 1094
verehüübimisfaktori VIII geen 610 
verehüübimisfaktorit IX kodeeriv 

geen 708
vereliistakutest pärinev kasvufaktor 

PDGF 759

vereringe 724
veresugulus 915, 1094 
veresugulusristamine 901, 1094 
verikusisus 675, 1094 
veritsustõbi 675, 1094 
Werneri sündroom 260, 402, 753
vesiikulid e. põiekesed 72
vesinikakud 818
vesiniksidemed 209, 294, 1094 
western- blot 645
western-ülekanne e. blot 344, 645, 

1098
VGH 691
WGS-meetod 354
viburid 458, 528, 1094 
viburite faasivariatsioonid 1094
viga parandab vea 190
vigadelembene DNA süntees 361 
vigu korrigeeeriv aktiivsus 398
viirus 495, 1094
viiruse alusplaadi rõhknaelad e. 

knopka 499, 1094 
viiruse sabakiud 499
viiruse alusplaadi msabakiud 1095
viiruse alusplaat e. basaalplaat 499, 

1095 
viirusegeneetika 40
viiruse päis 499, 1095 
viiruse saba 499, 1095
viiruse südamik 499, 1095
viiruse tupp 499, 1095
viiruseline onkogeen e. v-onc 761
viiruseline RNA polümeraas 454
viirusgeenid 756
viirusonkogeen v-src 763
viiruspartikkel 495
viiruspartiklite assambleerimine 

448
viiruste paljunemis- e. replikatsioo-

nitsükkel 494
viirusvahendatud geeniülekanne 

601
viivisahel 1095
viivistranslatsioon 822 
viljastumine 59, 73, 1095 
viljatusgeen, fr u 792, 1095
Wilmsi kasvaja 769
virgatsmolekulid 469
virioon 495, 525, 1095 
viroid 205, 1095
vir-piirkond (Ti-plasmiidi) 828, 

1095 
virulentne e. lüütiline tsükkel 494, 

504
virulentne faag 500, 502, 1095 

virulentsusgeenid 532, 1095 
viskooselastomeetria 220, 1095 
viteliinkest 72
VNTR (kordusjärjestuste muutuv 

arv) 332, 696, 697, 1095
volframi- või kullapartiklid 830
voolutuspaber 643, 1095 
vsg-geenid 482
võimendaja 460, 461, 1095
võrdjagunemine 64, 1095 
võrdlev genoomhübriidimine e. 

VGH 691, 1095 
võrdlev genoomika 319, 345, 1096
võtme sobitamine lukuauku 728
võõr-DNA 624 
väikesed kolooniad 533
väikesed mitt ekodeerivad RNA-

molekulid 469
väikesed RNA interferentsmoleku-

lid, siRNA 847
väikesed tuuma ribonukleoproteii-

nid (snRNP-d) 288, 1096
väikesed tuuma RNA-d 

(snRNA-d) 265, 1096 
välisaretus 904, 1096 
välismarker 553, 1096
väljalõikamine 502, 588, 1096
väljalõike reparatsioon 389, 393 
väljumis-(E)-punkt 301, 1096 
vältemodifi katsioonid 41
värdjad 48
värvipimedus e. daltonism 911, 

1096
värvipimesus e. täielik värvipime-

dus 671
värvitusmutatsioon 94, 1096
värvus 533
värvusselektsiooniga vektorid 624
värvusvarieeruvus 648, 1096 
vöödistik 131, 937, 1096

Õ

õpetus inimese tõupuhtusest 851
õrn X-kromosoom 711
õvede ristamised 1096 

Ä

äratundmisjärjestus (-35-järjestus) 
1096 

äädikakärbes 77
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Ö

ökoloogiline isolatsioon 916, 955, 
1096 

ökotüüp 1096
östrogeen 467, 1096 
ööpäeva- (24-tunnine) rütm 856, 

1096
ööpäevane histidiini proteiini-

kinaas 856, 1096

Ü

ühemunakaksikud 866, 894, 1096 
ühendamissignaal 742, 1096
ühendav segment JK 197
ühendgeenid e. kimäärsed geenid 

344
ühendheterosügoot 669, 1096 
ühendmolekul e. kointegraat 595
ühendpiirkond 586
ühendpopulatsioon 914, 916, 1097
ühendtransposoon 1097
ühendvalk 1097 
ühendvektor pJCPAC-Mam1 634
ühend-X-kromosoomid 136, 1097 
ühevanemalik tunnuse pärandu-

mine 651, 1097
ühe X-kromosoomiga naised 491
ühiseellane 54, 675, 906, 943, 945, 

960, 1097
ühispõlvnemine 906, 1097
üks geen – üks ensüüm 173
üks geen – üks polüpeptiid 175
üks geen – üks tunnus 172
üks mutantne geen – üks meta-

boolne blokk 173
üksikahel 388
üksikahelaline DNA e. ssDNA 397
üksikahelaline ling 475 
üksikahelalise DNA-ga seonduv 

valk 542, 1097 
üksikahelaline katkemine e. SSB 

398
üksikahelalised katkemised 1097
üksiknukleotiidne polümorfi sm 

(SNP) 706, 941, 1097 
üksused (struktuursed, funktsio-

naalsed)
üldine sekretsioonisüsteem 824, 

1097 
üldine transduktsioon 555, 1097 
üledomineerimine 928, 1097 
ülekandegeenid 531, 545, 1097
ülekandesait 1097 

ülesvoolu asuv regulatoorne ala,e. 
järjestus URR 525, 1097

ülesvoolujärjestus 1097
ülesvoolulised aktivatsioonijärjes-

tused, UAS-id 461, 586
ülesvoolu (ülalpool) 461
ülesvoolujärjestus 269, 566 
ülesvoolu (5´) 420
üli- e. hüperaktiivne immuunsüs-

teem 716
üliemane (ülinaised) 1098
üli-Klinefelteri sündroomi 

(XXXY) 874
ülinaised 491
ülipidurdatud mutandid 429, 1098 
ülitundlikud saidid 1098
ümbris 499, 1098 
ürgsugurakud e oogoonid 778

X

X:A-suhe 114, 787, 1098
XO-naised 1098
X0-sündroom (naised) 875
X0-soomääramissüsteem 108, 116, 

1098
xeroderma pigmentosum 389, 401 
X-gal 625, 629
X-inaktivatsioon 1098
X-inaktivatsiooni keskus, XIC 489, 

1098
xis-geni produkt 557
XIST-transkript 489, 1098 
X-kromosoom 108, 1098 
X-kromosoomi inaktivatsioon e. 

kondensatsioon e. vaigistamine 
489

X-liiteline agammaglobulineemia 
e. Brutoni tüüpi agammaglobuli-
neemia 1098 

X-liiteline androgeeni retsep-
torgeen 112

X-liiteline hemofi ilia 676
X-liiteline ihtüoos e. kalasoomus-

tõbi 485
X-liiteline pärandumine 675 
X-liiteline SCID 842
X-liiteline värvipimesus e. dalto-

nism 676
X-liiteline agammaglobulineemia 

737
X-liitelised geenid 119, 1098 
XX/X0-mosaiigid 807, 1098 
XXX-sündroom (naised) 875
XXY 874

XXXY 874
XY-soomääramissüsteem 109, 

1098
XYY-sündroom 875, 1098

Y

YAC (pärmseente kunstlik kromo-
soom) 632, 1099

Y-kromosoom 109, 1099
Y-kromosoomne Aadam 962
Y-kromosoomne ürgisa 1099 
Y-kujuline struktuur 233, 237
Y-liitelised geenid 677
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