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Talvel sõltub meie enesetunne põhiliselt õhutem-

NÄIDE MAAILMAVOORU TEOORIAOSAST:

Kui kahe geeni samaaegne deletsioon
tingib raku hukkumise, siis kummagi
geeni iseseisev deletsioon ei põhjusta
rakusurma. Seda tuntakse kui geenide
koosmõjust tingitud rakkude surma
(ingl synthetic lethality ). Sellised süner-
gilised surmapõhjustajad (ingl synthetic
lethal compounds ) on välja uuritud, et  
leida uusi ravimeid kasvajate vastu (nt  
rinnanäärme kasvajate ravis on uuritud  
DNA parandamise radu, et luua geeni-
de BRCA1/2 mutatsioonidest tingitud 
võimalikke uusi raviskeeme).

pidi olema tähelepanelik, vastates kee-
rulistele praktiliste töödega seotud
küsimustele. Pikk praktikapäev väsitas,
kuid ees ootas pühapäevane mõõdu-
võtt veelgi raskemate teooriaülesanne-
tega. 
    Teise olümpiaadipäeva lõpetas Eesti
maaülikooli loomakliiniku ülemarsti
Aleksandr Semjonivi loeng „Kuidas ele-
vant magab?“. Kindlasti ei jätnud see
loeng kellelegi võimalust tukastada.
    Pärast kahepäevast pingutust selgu-
sid koondtulemuste järgi võistluse pari-
mad: Johan Tamm (Hugo Tre�neri
gümnaasiumi 12. klass), Martin Rahe
(Tallinna reaalkooli 10. klass) ja So�a
Marlene Haug (Tallinna reaalkooli 12.
klass). 
    Kümnenda klassi esikolmikusse kuu-
lusid Claudia Olev (Tallinna reaalkool),
Emma Goos (Hugo Tre�neri gümnaa-
sium) ja Eke Tooming (Tallinna reaal-
kool). Üheteistkümnenda klassi õpilaste
esikolmik oli Liis Siigur (Miina Härma
gümnaasium), Vesta Selg (Hugo Tre�-
neri gümnaasium) ja Kristjan Tropp
(Rakvere gümnaasium).  Kaheteistküm-
nenda klassi õppuritest olid esimesed
kolm Johan Tamm (Hugo Tre�neri güm-
naasium), Martin Rahe ja So�a Marlene
Haug (mõlemad Tallinna reaalkoolist). 
    Praktikumide parimad: mikrobioloo-
gias võitis Liis Siigur (Miina Härma güm-
naasiumi 11. klass,), bioinformaatika
parim oli So�a Marlene Haug (Tallinna
reaalkooli 12. klass), loomafüsioloogia
ja -anatoomias oli edukaim So�a Marle-
ne Haug (Tallinna reallkooli 12. klass)
ja taimefüsioloogias saavutas parima
tulemuse Emma Goos (Hugo Tre�neri
gümnaasiumi 10. klass). Täielikud tule-
mused koos žürii lõppotsusega on too-
dud Tartu ülikooli teaduskooli kodule-
helteaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/
bioloogiaolumpiaad.
    Eesti tublimad said 18.–23. juulil osa-
leda 32. rahusvahelilsel bioloogiaolüm-
piaadil (IBO). 
    Esialgu pidi see toimuma Portugali
pealinnas Lissabonis, kuid koroonaviiru-
se tõttu peeti tänavu Portugali eestve-
damisel juba teist korda virtuaalne IBO
Challenge II. See oli pühendatud Portu-
gali maadeavastaja Fernão de Magal-
hãesi (1480–1521) Vürtsisaarte avastus-
retkele, mis lõppes 1522. aastal. Sellest
retkest, mida peetakse esimeseks teada-
olevaks ümbermaailmareisiks, möödub
peagi 500 aastat. 
    Eesti IBO-võistkonda kuulusid Johan
Tamm (Hugo Tre�neri gümnaasiumi
lõpetanu) ja So�a Marlene Haug ning
Kaur Reidma (mõlemad Tallinna reaal-
kooli äsjased vilistlased) ning Claudia
Olev (Tallinna reaalkooli 11. klass).
    Kuigi tänavune IBO toimus üle maa-
ilma eri paigus, oli seekordne jõuproov Sulev Kuuse, Eesti biologiaolümpiaadi

žürii  esimees

Koroonaviiruse kiuste peeti tänavu
5.–6. juunil Tartus 60. Eesti
bioloogiaolümpiaadi (EBO) lõpp-
voor gümnaasiumiõpilastele. 

Olümpiaadi lõppvoor pidi plaanide järgi
toimuma juba märtsis, kuid siis lõi koroo-
na kõik plaanid segi ning õpilased pidid
kodus üksi bioloogiat õppima. Esialgu
kutsusime kogu Eestimaalt osalema 60
õpilast, kuid pandeemia reeglite tõttu
sai lõppvoorust osa võtta üksnes 24 tub-
limat. Sel korral said õpilased esimest
korda kutse arvuti kaudu peetud piir-
kondliku olümpiaadi tulemuste põhjal. 
    Lõppvoor algas Tartu ülikooli (TÜ)
molekulaar- ja rakubioloogia instituudi
direktori Maia Kivisaare avaloenguga
„Mida me teame geenidest?“. Seejärel
võeti käsile lõppvooru praktilised tööd,
mis vältasid terve laupäeva. Mikrobio-
loogia praktikumis tuli määrata tund-
matu bakteritüvi, kasutades seitset 
mikrobioloogilist testi (nt tsitraadi- ja 
β-galaktosidaasi test või Grami järgi
värvimine). Õpilastel tuli leida ka bakte-
rite üldarvukus proovis.  
    Bioinformaatika töö koosnes kol-
mest osast. Esmalt oli vaja program-
miga BLAST otsida kahe järjestuse (DNA
ja/või aminohappe) vahelist homoloo-
giat, näiteks tuvastati, kas etteantud
järjestus kuulub inimesele või hiirele.
Teiseks oli tarvis programmi WebLogo
abil leida ühe konkreetse transkript-
sioonifaktori (CEBPB) seondumissaidi
järjestuse logo, programmiga HMMSCAN
uuriti konkreetse valgujärjestuse struk-
tuuri ja ülesandeid, määrati nukleotiid-
sete järjestuste GC-dinukleotiidide
(aluspaaride) sisaldus ja tehti kindlaks
nn CpG-alade (saarte) esinemus inimese
genoomi järjestuses. 
    Loomafüsioloogia ja anatoomia
praktiliste tööde käigus määrati selg-
rootute hõimkondi ja viidi need vasta-
vusse etteantud fülogeneesipuu haru-
dega. Peale selle koostati tabel eri
hõimkondade anatoomia ja arengubio-
loogia kohta (ainuõõssed, lameussid,
rõngussid ja okasnahksed). Ühtlasi
koostati  UPGMA programmi võimalusi
kasutades fülogeneesipuid ning joonis-
tati saadud tulemuste põhjal dendro-
gramm. Zooloogia viimases osas tuli
suure hiidaustri näitel tutvuda karpide
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anatoomiaga. Siin osutus väga keeru-
kaks austri kojapoolmete avamine sel-
leks mõeldud abivahendiga. Praktikumi
juhendajad loodavad, et õpilased said
vähemasti selle poolest väärt praktilise
kogemuse. Viimase tööna tuli määrata
uuritava kala liik, uurida tema uimi,
lahata kala, võtta proove kindlatest
organitest ja vastata teoreetilistele küsi-
mustele. 

Paljude arvates kujunes kõige raske-

maks neljas praktikum, mis käsitles taime-
füsioloogiat. Õppurid pidid leidma hari-
liku müürlooga lehepinnal õhulõhede
arvu ja määrama selle põhjal kolm
müürlooga taimeliini. Parajaks pähkliks
osutus ka fotosünteesipigmentide eral-
damine spinatilehtedest ja spirulina-
pulbrist. Oskusi ja täpsust oli vaja ka sel-
leks, et valmistada ette õhuke kromato-
graa�aplaadi kiht ning saada õiged tu-
lemused ja neid tõlgendada. Lõpuks

Eesti bioloogiaolümpiaadi mikrobioloogia praktikum
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Joonis 1. DNA parandamine. 
DSB – kaheahelaline katke ( double strand
break ); SSB – üheahelaline katke (single
strand break ).

Märgi, milline järgnevatest väidetest on tõene (T), milline väär (F). 
(4 punkti, 1 punkt iga õige vastuse eest)

A   Geenide koosmõjust tingitud rakkude suremus (synthetic lethality) pole 
paljutõotav strateegia, kuna ravi tõttu võivad surra nii normaalsed kui ka 
kasvaja rakud. (F)

B   BRCA2 inhibiitortie kasutamine pole edukas strateegia BRCA2-de�tsiitsete
kasvajate raviks. (T)

C  RAD51 inhibeerimine on võimalik terapeutiline ravi BRCA2-de�tsiitsete kas-
vajate puhul, kuna RAD51 osaleb DNA kaheahelalises parandamises (DSB). (F)

D  Farmakoloogiliste polü-ADP riboosi polümeraasi (PARP) inhibiitorite kasuta-
mine geenide koosmõjust tingitud rakusurma (synthetic lethality) tekitamiseks
on võimalus BRCA2-de�tsiitsete kasvajate ravis. (T)

senistest suurim. Osales 76 riiki ja 304
õppurit. Pingerea esimesed 10% said
kuldmedali, järgmised 20% hõbe- ning
neist järgmised 30% pronksmedali. Veel
15% õpilastest pälvis aukirja. Kõiki meie
bioloogiatundjaid tunnustati medaliga:
Johan võitis hõbemedali ning So�a,
Claudia ja Kaur said pronksmedali.
Jõuda 300 maailma parima bioloogia-
huvilise noorbioloogi sekka on igati
väärt saavutus. 

Kuna virtuaalmaailma võimaluste tõttu
korraldati matemaatika, füüsika, ling-
vistika ja bioloogia ülemaailmne jõu-
proov samal ajal, võistlesid kõik Eesti
esindused Tartus. Seetõttu avanes meie
õpilastel hea võimalus võtta koos ju-
hendajatega osa TÜ teaduskooli korral-
datud pidulikust õhtusöögist ja käia
Tartus Ronimisministeeriumis seinaroni-
mise algkursusel, kus kõigile oli tagatud
väga asjalik õpetus. Seda, et õppimise ja
teadmiste näitamise kõrval on niisama
oluline üksteisega suhelda, näitas osale-
jate suur huvi hobi- ja sportkeegli vastu.
    Pärast olümpiaadi ametlikku lõppu
käis Eesti bioloogiavõistkond koos
juhendajatega Otepää kõrgustikul

Väike-Trommi turismitalus, kus uuriti
loodust, nauditi võistkonnatunnet ja
peeti tulevikuplaane. Osalejad looda-
vad, et järgmisel aastal toimub bioloo-
gia rahvusvaheline mõõduvõtt Armee-
nias päriselt, mitte virtuaalselt.
    Bioloogiaolümpiaadi toetasid hari-
dus- ja teadusministeerium, Tartu üli-
kool, TÜ teaduskool, TÜ molekulaar- ja
rakubioloogia instituut, TÜ maateaduse
ja ökoloogia instituut, TÜ loodusmuu-
seum, MTÜ Loodusajakiri, AS Icosagen
AS, OÜ T-Style, OÜ Lindenhill ning
Tartu Antoniuse Gildi keraamik Piret
Veski.
    Olümpiaadi aitasid teoks teha Kristi-
na Põšnograjeva, Merike Jõesaar, Signe
Viggor, Anneliis Rea, Mari Remm, Karl
Jürgenstein, Ando Vaan, Kaspar Kool-
meister, Mati Martin, Kalle Tihemets
jpt. Korraldajad tänavad kõiki osalejaid
ja õpilaste tublisid vanemaid ning häid
õpetajaid. •


