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Biotehnoloogia laboripraktikumid on Tartu Tamme
Gümnaasiumi (edaspidi TTG, https://tammegymnaasium.ee/)
õpilastele toimunud aastast 2003. Pikka aega andis selleks
võimaluse hea koostöö TÜ molekulaar- ja rakubioloogia
instituudiga, õppeaastast 2015/2016 loodi koolis annetajate ja
koolipidaja toel oma geenilabor.

Geenitehnoloogia praktikum 12.LO klassile Tamme gümnaasiumi laboris 2018

Peamised juhendajad:
• Algusaastatel vilistlane Kristi Kallassalu MSc
• Aastast 2005 vilistlane Kaarel Krjutškov PhD

Aineõpetaja: Urmas Tokko

2005. aastal TÜ laboris:
Kaarel Krjutškov (keskel) ja Urmas Tokko

Rakendusteadusliku lisainfo saamiseks on esinema palutud 
mitmeid külalisi: 
Ene-Ly Jõgeda (TÜ biomeditsiini teadur, HIV uurimisgrupp), 
Andres Männik (Icosagen tehnoloogiadirektor), Anneli Raave-
Sepp (laboriarst, SYNLAB Eesti OÜ), jpt.

Mitmed kaasjuhendajad,

nt: Mariliis Hinnu, Toomas

Mets, Liisi Talas, Alar

Veraksitš, Leili Järvsoo, jt.

Praktikumide maht loodus-

ja meditsiiniklassile on

praegu ca 16 tundi, pool

gümnaasiumikursust.

Tamme gümnaasiumi õpilaste biotehnoloogia laboripraktikumid

• Ohutuse, töövahendite ja aparaatide tutvustus

• Automaatpipettidega töötamise kursus

• DNA eraldamine oma süljest (suuõõne limaskesta rakkudest)

• DNA paljundamine PCR meetodiga

• Mutatsiooni määramine restriktsiooni meetodiga

• Mutatsiooni (või puudumise) tuvastamine geelelektroforeesil.

HIV retseptori mutatsiooni CCR5Δ32 tuvastamine

Mutatsiooni puhul on teatud lümfotsüütide (T-abistajarakkude)

pinnavalgud muutunud ja HI-viirus ei suuda sinna tungida.

Selle mutatsiooni esinemissagedus Eestis on ca 15-16%.

Õpilasgruppidel on olnud see sarnane.

Määratud on ka laktoositaluvuse mutatsiooni (LCT geeni

positsioonis -13910C>T) olemasolu või puudumist enda DNAs.

Bakterite kloneerimine

• Rekombinantse plasmiidi valmistamine. Antibiootikumi

ampitsilliini resistentsesse plasmiidvektorisse viiakse roheliselt

helendava valgu GFP (Green Fluorescent Protein) geen

• Rekombinantse plasmiidi viimine bakterisse (E. Coli ehk

soolekepike) elektroporatsiooni meetodil

• Bakterite külvamine ampitsilliini sisaldavale söötmele.

Tulemuste hindamine UV-valguslaual – kui bakterikoloonia

helendab, siis on uus geen omandatud.

Sissejuhatus

Mutatsioonide määramine. Bakteri kloneerimine

Laboritööde üldine sisu

• Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee loal

• Valim: 62 vabatahtlikku andsid süljeproovi ja täitsid küsitluse
• Küsitluse vastuste ja geeniuuringu tulemuste seostamine

• Juhendaja õp U. Tokko koos spetsialistidest nõustajatega (K.

Krjutškov, E-L. Jõgeda, E. Jõgi, jt).

1. Carmen Piirsalu (11.ME)

LCT geeni positsioonis -13910C>T toimunud SNP

esinemissagedus TTG 11. ja 12. loodus- ja meditsiiniklassi

õpilaste hulgas ning nimetatud õpilaste teadmised

hüpolaktaasia olemusest ja seosest geneetikaga.

Kolm uurimistööd TTG-s 2017/2018

Urmas Tokko, Tartu Tamme Gümnaasium, 2019

Sarnased uurimused:

2. Tiina Laun (11.LO), 

HIV retseptori 

mutatsioon CCR5-Δ32
3. Liivika Hinto (11.TE), 

ACTN3 geeni 

mutatsioon RS1815739 

(R577X), on seotud 

lihaste jõu- ja 

kiirusnäitajatega.

Hüpolaktaasia ehk laktoositalumatuse korral esineb ensüümi 
laktaas puudulikkus, genotüüp CC.
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