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Abiks õpetajale

Avastused rakkude ehituse ja talitluse kohta on tihedalt seotud mikroskoopia arengu-
ga. Alles valgusmikroskoopia kasutuselevõtt andis võimaluse uurida rakkude ehitust 
(vt Eesti Loodus 2021, nr 7, lk 40–44). Tänapäevane mikroskoopia võimaldab üha põh-
jalikumalt uurida ka rakkude toimemehhanisme. 

Lilian Kadaja-Saarepuu, 
Sulev Kuuse

Rakke saab märksa hõpsamalt 
uurida, kui neid kasvatada 
koekultuuri tehisoludes (ld in 

vitro). Üksnes nii on korraga võimalik 
uurida rakke mikroskoobiga, kasvata-
da kontrollitud tingimustes ja vajadu-
se korral eriliselt töödelda, sest elus-
organismis (ld in vivo) ei saa kõiki 
katseid teha. 

Ainurakseid baktereid, seeni 
või protiste on üsna lihtne kasva-
tada nende kasvu toetavas  sööt-
mes. Hulkraksete organismidega on 
keerulisem. Isegi praegusajal takis-
tavad tehnilised piirangud looma- 
ja taimerakkude uurimist nii-öelda 
puutumatul kujul. Kude või organit 
uurides vaadeldakse rakupopulat-
sioonide segu, kuna kude koosneb 
eri tüüpi rakkudest. 

Välja on töötatud viisid, kuidas 
rakke kudedest eraldada ja neid 
rakutüübi jägi sortida ning hiljem 
in vitro kasvatada. Saadud suhte-
liselt ühtlast rakupopulatsiooni 
saab analüüsida. Paljudel juhtudel 
saab isoleeritud rakke iseloomus-
tada üksnes laboritingimustes, see 
tähendab rakkude kultiveerimist. 
Kultiveeritavatel rakkudel – raku
kultuuril (ingl cell culture) – on 
rakubioloogilises uurimistöös terve 
organismi ees hulk eeliseid. 

Koekultuuri all mõeldakse nii orga-
nismist eraldatud kudede elus hoid-
mist, aga ka koest eraldatud rak-
kude tehiskasvukeskkonnas kulti-
veerimise meetodeid. On vaieldud 
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Kultuursed rakud 
Mis on rakkude koekultuur?

◊ 1. Rakkude kasvatamiseks mõeldud CO
2
-inkubaator, kus on kindel õhuniiskus, 

temperatuur ja CO
2
-sisaldus keskkonnas. Inkubaatori riiulitel on Petri tassid sööt-

me ja rakkudega ning kuuekannulised plaadid, mis on samuti mõeldud rakkude 
kasvatamiseks  
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selle üle, kas koekultuur on ex vivo 
(kehaväline) või in vitro (katseklaa-
sis) katsesüsteem. Kokkuleppe järgi 
hõlmab rakubioloogias ex vivo kat-
sesüsteem organismist võetud elus-
rakke või -kudesid, mida kasvatatak-
se laborioludes kuni 24 tunni jooksul. 
Katseid elusrakkude või kudedega, 
mis kestavad üle 24 tunni, peetakse 
tavaliselt in vitro süsteemiks, mille 
vastand on in vivo ehk elusa orga-
nismi süsteemid. 

Miks tehakse katseid rakukultuu-
ridega? Rakukultuuriga on laboris 
mugavam töötada. 
•  Kultuuris saab kasvatada konk-

reetset tüüpi rakke, katsetingi-
musi saab paremini kontrollida ja 
paljudel juhtudel kasvatada hõp-
salt ühest rakust identsete rakkude 
koloonia. 

•  Kultuuris kasvatatud rakud anna-
vad ühtlasema rakupopulatsiooni, 
millest on lihtne eraldada uurimis-
materjali. 

•  Sobivas keskkonnas suudab ena-
mik taime- ja loomarakke kultuu-
ris piisavalt kaua elada, paljuneda 
ja diferentseeruda. 

•  Rakke saab mikroskoobi all pide-
valt jälgida või biokeemiliselt ana-
lüüsida ning niiviisi uurida konk-
reetsete molekulide, näiteks hor-
moonide või kasvufaktorite lisami-
se või eemaldamise mõju rakkude 
kasvule. 

•  Rakukultuuri kasutamise suur eelis 
on tulemuste järjepidevus ja repro-
dutseeritavus. 

Koekultuuris kasvatatud rakke on 
võimalik säilitada pikalt, neid kül-
mutades ja hoides vedela lämmastiku 
(‒196  °C) temperatuuril. Rakke saab 
sulatada ja jätkata katseid nendega ka 
aastaid hiljem. 

Negatiivse külje pealt peab siiski 
arvestama, et kultiveeritavad rakud 
•  pole nende loomulikus keskkon-

nas, 
•  me ei oska mudeldada rakkude-

vahelise suhtluse kõiki protsesse,
•  koekultuuris saadud uurimistule-

mustesse tasub suhtuda kriitiliselt 
(alati ei ole tulemusi võimalik tõl-

gendada ega tõmmata paralleele 
eluskoega),

•  ei tohi unustada, et rakukultuurid 
kajastavad üksnes konkreetset olu-
korda, rakukultuur on MUDEL, 
mille abil saab protsesse kirjeldada 
vaid osaliselt.

In vitro rakukultuuri ehk koekul-
tuuri on teaduses ja praktikas laial-
daselt rakendatud. Konkreetset 
rühma rakke võib kultiveerida tea-
tud aja jooksul, et uurida rakku-
de aktiivsust, kiiret paljunemist 
ja eristumist. Loomsete rakukul-
tuuride kui mudelsüsteemide abil 
saab uurida nii normaalsete kui ka 

vähirakkude füsioloogiat ja biokee-
miat, katsetada ravimite ja toksiliste 
ühendite mõju rakkudele ning uuri-
da mutageneesi ja kantserogeneesi. 
Nende tänapäevane rakendusala on 
vähiuuringud, geeniteraapia, tüvi-
rakkude bioloogia, in vitro viljasta-
mise tehnoloogia ja ravimiarendus. 
Suurtes bioreaktorites suspensioo-
nina kasvavaid rakukultuure kasu-
tatakse edukalt selleks, et toota hul-
galiselt vaktsiine, insuliini ja muid 
terapeutilisi ühendeid.

Kuidas saadakse loomseid raku-
kultuure? Rakud võib koest eralda-
da ensüümide abil või mehaaniliselt. 
Rakke saab kasvatada ka olemasole-
vatest rakuliinidest. Esimesed raku-
kultuurid olid väikeste koetükkide 
eksplantaadid (ingl explants), kus 
uuriti näiteks närvikiudude aren-
gut.

Nüüdisajal valmistatakse raku-
kultuure sagedamini kudedest 
eraldatud rakkude suspensioonist. 
Erinevalt bakteritest pole enamik 
loomseid rakke võimelised vedelas 
söötmelahuses kasvama, vaid vaja-
vad kasvamiseks ja jagunemiseks 
pinda, kuhu kinnituda. Seetõttu 
kasvatatakse rakukultuure enamas-
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◊ 2. Hiire kopsukoe tükikese primaarne väljakasv . Eristada saab koetükist välja-
poole siirdunud käävjaid fibroblaste ja ümaraid epiteelirakke. 10-kordse suuren-
dusega foto on tehtud mikroskoobiga Nikon Eclipse T100 (Jaapan)  
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Loomsete 
rakukultuuride kui 
mudelsüsteemide 

abil saab uurida nii 
normaalsete kui ka 
vähirakkude füsioloogiat 
ja biokeemiat, katsetada 
ravimite ja toksiliste 
ühendite mõju rakkudele 
ning uurida mutageneesi ja 
kantserogeneesi. 
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ti näiteks Petri tassidel (vt ◊ 1) vas-
tavas inkubaatoris. 

Rakud erinevad siiski oma vaja-
duste poolest ja paljud rakud ei voha 
ega eristu, kui kasvupind pole kae-
tud materjalidega, millele nad saavad 
paremini kinnituda. Rakkude kasva-
tamiseks kasutatakse ka tehismaat-
riksit. See sarnaneb käsnaga, kuhu 
rakud saavad kinnituda, ja mis sisal-
dab rakukasvuks ja eristumiseks vaja-
likke aineid. 

Otse organismi koest valmistatud 
rakukultuuri nimetatakse primaar
kultuuriks (ingl primary culture). 
Primaarkultuure on võimalik saada 
mitmel viisil. Kui kasvatada koe-
tükikest klaasil või plastil sobivas 
söötmes, siirdub osa rakke juhusli-
ke mitooside varal koetükist välja-
poole – see on primaarne väljakasv 
(vt ◊ 2). 

Teine võimalus saada rakukultuu-
ri on varem mehaaniliselt peenesta-
tud koetükikestest hangitud rakku-
de töötlus ensüümidega. Nii eraldu-

vad rakud üksteisest ning edaspidi 
kasvatatakse neid sobival söötmel. 
Erinevalt organkultuurist, kus kas-
vama pannakse näiteks tükk kopsu-
kudet, hakkavad rakud rakukultuuris 
vohama (proliferatsioon).

Enamiku rakutüüpide kasv kul-
tuuris oleneb rakkude võimalusest 
ja võimest substraadile kinnituda. 
Kinnituvaid rakke tuleb kasvatada 
tahkel või pooltahkel substraadil. 
Kinnituvad rakud kasvavad subst-
raadil ühe kihina (ingl monolayer; 
vt ◊ 3A). Näiteks vereloomerakud 
ei vaja kasvuks substraadile kinnitu-
mist (ingl anchorage-independent) ja 
kasvavad seetõttu kultuuris suspen

sioonina (vt ◊ 3B). Embrüonaalsed 
tüvirakud vajavad in vitro tingi-
mustes ammrakke, mis vahenda-
vad nende kinnitumist Petri tassi-
le ja soodustavad kolooniate teket 
(◊ 3C), kuid soodsatel tingimustel 
saavad nad kasvada ka tehismaatrik-
sil (◊ 3D).

Sobivates tingimustes jagunevad 
rakud seni, kuni nad katavad kogu 
substraadi, see on tihe ehk konf
luentne kultuur (ingl confluent cell 
culture). Selles etapis peab rakukul-
tuuri harvendama: rakke tuleb edasi 
külvata ehk passeerida (ingl passa-
ge). Selleks eraldatakse rakud ensüü-
mide abil või mehaaniliselt ja kan-
takse osa neist värske kasvusöötmega 
uuele substraadile, kus on taas ruumi. 
Suspensioonis kasvava rakukultuuri 
korral piisab lihtsalt kultuuri lahjen-
damisest värskes söötmes ja sel viisil 
rakkude arvu vähendamisest ehk laia-
likülvamisest.

Enamikul juhtudel saab primaar-
kultuuris olevad rakud substraadilt 
eemaldada ja nn sekundaarkul
tuuris (ingl secondary cell cultu-
re) korduvalt kultiveerida, sel viisil 
saab neid nädalate või kuude jook-
sul mitu korda edasi külvates kas-
vatada. Säärastel rakkudel on sage-
li palju nende päritolule vastavaid 
omadusi, näiteks fibroblastid eralda-
vad endiselt kollageeni ja embrüo-
naalsest skeletilihasest saadud rakud 
moodustavad spontaanselt kokku 
tõmbuvaid lihaskiude. Kuna rakku-
de mitmed põhiomadused säilivad, 
on neid koekultuuris parem ja liht-
sam uurida.

Peale esimest harvendust nime-
tatakse primaarkultuuri edaspidi 
rakuliiniks (ingl cell line). Selles 
staadiumis leidub rakukultuuris 
eri tüüpi rakke, mis on veel säilita-
nud oma eellasraku koespetsiifili-
sed omadused. Selline rakukultuur 
või rakupopulatsioon on hetero
geenne. Kui primaarkultuuris selek-
teeritakse välja sama tüüpi rakud, 
muutub rakupopulatsioon homo
geenseks. Ka ühest rakust on või-
malik kasvatada pärilikult identsete 
rakkude koloonia, mida nimetatakse 
klooniks (ingl cell clone). Kui raku-
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◊ 3. A. Substraadile kinnituv rakuliin koekultuuris (inimese kopsukartsinoomi 
rakuliin H1299). B – suspensioonis kasvav inimese T-lümfotsütaarne immorta-
liseeritud (s.o piiramatult jagunev) rakuliin Jurkat, C – inimese embrüonaalsete 
tüvirakkude kultuur, kus tüvirakud (ümarad kolooniad) kinnituvad abistavatele 
rakkudele (fibroblastidele), D – inimese embrüonaalsete tüvirakkude kultuur, kus 
tüvirakud kasvavad selgepiiriliste kolooniatena tehismaatriksil Matrigel (Corning 
Life Science, USA). Rakud paiknevad kolooniates niivõrd tihedalt koos, et rakkude 
piirjooni saab vaevu eristada. Mõõtjoon 500 µm. Fotode A, B ja D suurendus 40 x, 
mikroskoop Nikon Eclipse T100 (Jaapan)  
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Enamiku 
rakutüüpide 
kasv kultuuris 

oleneb rakkude võimalusest 
ja võimest substraadile 
kinnituda. 
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liinist selekteeritakse kloonimisega 
või mõne muu meetodiga rakku-
de alampopulatsioon, nimetatakse 
saadud homogeenset rakukultuuri 
rakutüveks (ingl cell strain). See on 
konkreetse rakuliini alamliin (ingl 
subline). Selline rakutüvi on sageli 
omandanud uued pärilikud muutu-
sed võrreldes algse rakuliini omade-
ga. Nii on võimalik tekitada algsest 
rakuliinist näiteks roheliselt helen-
davat valku EGFP (ingl enhanced 
green fluorescent protein) tootvad 
rakud ning kasvatada ja uurida neid 
edasi.

Kui kasvatatakse peenesta-
tud ehk homogeniseeritud kude-
dest saadud rakukultuure, tuleb 
tavaliselt ette rakkude suremist. 
Enamik selgroogsete organismist 
saadud primaarkultuuri rakke ei 
jagune enam kultuuris pärast pii-
ratud hulka rakujagunemisi. Seda 
nimetatakse raku replikatiivseks 
vananemiseks (ingl replicative cell 
senescence) ehk Hayflicki piiriks 
(nähtuse avastaja, USA teadlase 
Leonard Hayflicki järgi). Näiteks 
inimese embrüonaalsed fibro-
blastid jagunevad kultuuris üksnes 
kuni 50 korda (vt ◊ 4.) 

Rakukultuur, mis sisaldab 106 
rakku, koosneb juhul kui iga rakk 
jaguneb 50 korda, potentsiaalselt 
106 × 250 ehk enam kui 1020 rakust. 
Seega, primaarsetest kultuuridest 
tuletatud rakuliinidel võib olla piira
tud eluiga (ingl finite cell line), kui 
rakud pärinevad normaalsest koest. 
Seetõttu saab piiratud elueaga raku-
liine kultiveerida ainult 20‒80 kül-
vikorda, misjärel primaarne raku-
liin „sureb välja“. Tähtis erand nor-
maalsete rakkude puhul on emb-
rüonaalsed tüvirakud, mis pärinevad 
embrüost ja jätkavad nii-öelda piira-
matut jagunemist ka rakukultuuris 
ning võivad diferentseerumise tule-
musena anda kõikide kudede rakke. 
Embrüonaalseid tüvirakke saab sobi-
vates tingimustes kultiveerida lõpu-
tult.

Mõned rakukultuurid läbivad 
geneetiliste mutatsioonide tõttu põh-
japaneva pöördumatu muutuse ehk 
transformatsiooni (vt ◊ 4).

See võib toimuda spontaan-
selt või olla esile kutsutud kemi-
kaalide, kiirguse või viiruste abil. 
Transformeerunud rakud suuda-
vad kiiremini ja piiramatult jagune-
da, mistõttu saadud alamkultuur 
ehk subkultuur (ingl subculture) 
on antud juhul püsiv rakuliin (ingl 
continuous cell line). Ingliskeelses 
kirjanduses kasutatakse terminit 
subculture nii rakkude edasikülva-
mise kui ka alamkultuuri kohta.

Sellistel rakuliinidel ilmnevad 
muutused, mis eristavad neid pri-
maarkultuuridest. Näiteks võib neil 
olla muutunud välisehitus, võime 
rännata, kromosoomide arv ja koos-
tis ning võime moodustada kasva-
jaid.

Selliseid rakukultuure saab mää-
ramata arv kordi ümber külva-
ta. Niisuguseid transformeerunud 

ehk surematuks muutunud raku
liine (ingl immortalized cell lines) 
on võimalik saada ka teatud kindlate 
tehismodifikatsioonide kaudu. Selline 
rakk võib muutuda piiramatult palju-
nevaks kasvajarakuks, mistõttu saab 
rääkida kasvaja mudelsüsteemist in 
vitro.

Koekultuuris kasvatakse eri raku-
tüüpe eri kudedest, näiteks sidekoest 
pärit fibroblastid; skeleti-, südame- ja 
silelihaskoe rakud, epiteelikudedest 
pärit rakud, närvikoe rakud, endo-
kriinsed rakud ning mitut tüüpi kas-
vajarakud. 

Lilian Kadaja-Saarepuu (1975) on Tartu 
ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia ins-
tituudi rakubioloogia kaasprofessor.

Sulev Kuuse (1962) on rakubioloog, 
Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloo-
gia instituudi vivaariumi juhataja.
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◊ 4. Rakuliini evolutsioon hüpoteetilise kultuuri näitel. Vertikaalne telg kujutab 
logaritmiskaalal rakkude arvu muutusi (eeldades, et külvikorra järel rakkude arv 
ei vähene). Horisontaaltelg näitab aega  (lineaarsel skaalal). Koest eraldatud 
rakud kasvavad kultuuris; osa sureb, kuid osa (peamiselt fibroblastid) hakkab 
jagunema. See jätkub pideva kiirusega umbes 50 rakupõlvkonna vältel, siis 
kasvukiirus väheneb järsult ning rakud vananevad ja hukkuvad. Üksikud rakud 
muteeruvad, mis võimaldab neil ellu jääda ja jätkata piiramatut jagunemist, 
kuni nende järglased kasvavad ülejäänud kultuurist üle. Need transformeeru-
nud rakud jagunevad lõpmatult, kui rakukultuuri nõuete järgi harvendada ja 
toita. Sellist rakukultuuri nimetatakse surematuks ehk piiramatult paljunevaks 
kultuuriks. Pidev rakuliin tekib in vitro umbes 12 nädala möödumisel. Rakkude 
vananemise kiirus oleneb jagunemise kiirusest. R. Ian Freshney 2000 järgi 
kohandanud Lilian Kadaja-Saarepuu 


