
ARENGUBIOLOOGIA ÕPPETOOL

Tänaseks päevaks on molekulaarbioloogias tehtud suuri edusamme, selgitamaks välja paljude arengu
spetsiifiliste haiguste tekkepõhjuseid ja nende haiguste võimalikke teraapiaid. Palju uut ja tänuväärset 
teavet imetajate (k.a. inimene) erinevatel arenguetappidel aset leidvate sündmuste kohta on andnud 
erinevad loommudelid ja transgeenne tehnoloogia. Tartu ülikooli loodus ja tehnoloogiateaduskonna 
arengubioloogia õppetoolis on mudelorganismideks koduhiir Mus musculus ja nematood Caenorhab-
ditis elegans. Tänapäevaste meetoditega on võimalik arengus olulisi geene spetsiifiliselt välja lülitada, 
geeniprodukti – valgu või mRNA – hulka vähendada või suurendada ja geeniekspressiooni nähta
vaks muuta. Kõiki neid meetodeid kasutatakse ka meie õppetoolis, sest need loovad suurepärase 
võimaluse arengubioloogiliste sõlmprotsesside uurimiseks. Eraldi suunaks meie õppetoolis on rakku 
sisenevate peptiidide uurimine. Neid peptiide saab kasutada efektiivsete transporteritena ravimite 
ja mitmesuguste funktsionaalsete molekulide rakkudesse või kudedesse viimiseks. Biotehnoloogias 
ja geeniteraapias on üha enam hakatud transportpeptiide kasutama geenide avaldumise või valkude 
sünteesi mõjutamiseks. Taoline strateegia oleks rakendatav ka arengubioloogias mitmete organismi 
arengut määravate mehhanismide selgitamisel.

GATA3-ga seotud organogeneesid
Uurimissuuna juht üldzooloogia professor Jüri Kärner 
Uurimisrühma kuuluvad: dotsent Raivo Raid, lektor Martin Kärner, teadur 
Kersti Lilleväli, doktorandid Kaire Tsaro, Merly Saare, bakalaureuseõppe 
tudengid Märt Roosaare, Laura Tikker

GATA3 on transkriptsioonifaktor ehk valk, mis on vajalik erinevate organite õigeks arenguks vajalike 
signaaliradade käivitamisel. See valk on oluline närvisüsteemi, kõrva, südame ja neerude normaalseks 
arenemiseks. GATA3 vähesus inimeses põhjustab rasket haigust nimega HDR sündroom, mis seis
neb kõrvalkilpnäärme puudulikkuses, neerupuudulikkuses ja kurtuses. Selle haiguse tagamaid on hea 
uurida, kasutades transgeense tehnoloogia abil valmistatud hiiremudelit Gata3nlslacZ, mis võimaldab 
GATA3 valku eri arenguetappidel olevates hiireloodetes nähtavaks muuta. 

Südame arengu uurimise projekt 
Uurimisrühma juht dots. Raivo Raid

Gata3 täielikul puudumisel surevad hiireembrüod 10,5–11,0 embrüonaalsel arengupäeval, kuid jootes 
emahiirele spetsiaalset ravimisegu, on võimalik mutantsete embrüote eluiga pikendada.  Selliselt 
„pikendatud elueaga“ embrüotel on võimalik näidata südame väljavoolukulgla (südame piirkond, kust 
väljuvad suured veresooned – aort ja kopsutüvi) tõsiseid defekte. Nende väärarengute tekkepõhjus
teks võivad olla kas rakkude muutunud jagunemine ja/või suremine, või ka südamesse väljastpoolt 
liikuvate rakkude häirunud migreerumisvõime. Eelnevalt loetletud põhjuste tõttu tekivad südame väl
javoolukulgla pikenemise ja õiges suunas pöördumise defektid. 

Kuna ka inimestel esineb murettekitaval hulgal südameveresoonkonna puudulikust arengust põhjus
tatud kaasasündinud südame väärarenguid, on sotsiaalne ja meditsiiniline vajadus südamedefektide 
tekkemehhanismide uurimise järele suur. Nende parem tundmine võimaldab inimeste südamedefek
tide puhul tõhustada diagnoosimise, ennetamise ja ravimise meetodeid.

Gata3 mutantidel (Gata3/) kõrvave
siikul (ov) küll sulgub (F), kuid edasi ei 
arene.

Nukleotiidivahetusfaktor Ric-8 bioloogiline roll imetajate gastrulatsioonis, 
asümmeetrilises jagunemises, neurogeneesis ja käitumisfüsioloogias 

Ric8 on G valkude nukleotiidivahetusfaktor, mis osaleb mitmetes elutähtsates protsessides.  Kat
setes erinevate mudelorganismidega (ümaruss, äädikakärbes, kannuskonn) on näidatud, et Ric8 
mängib olulist rolli rakkude asümmeetrilises jagunemises ja närvisüsteemi signalisatsioonis. Rakkude 
asümmeetriline jagunemine on üks peamisi mehhanisme, kuidas eellasrakkudest tekitatakse dife
rentseerunumaid rakke, näiteks neuroneid. Kui neuronite teke on varajases arengus häiritud, võivad 
tulemuseks olla mitmed neurospetsiifilised haigused, nt. lissentsefaalia. Närvisüsteemi normaalseks 
toimimiseks on üliolulised G valkude ja omakorda nendega seotud valkude poolt vahendatud signaali
ülekanded rakus. Muutused neis protsessides võivad viia dramaatiliste tulemusteni. 

Ülal: joonis 1. Ric8 ekspressioon (sinine) täiskasvanud hiire peaajus. Täpsemaks analüüsiks on pea
ajust tehtud sagitaallõik (pikitasapind).

Paremal: joonis 2.Ric8 puudumine 
põhjustab gastrulatsioonis (6.5–8.0 
embrüonaalsel arengupäeval) mitmeid  
väärarenguid. (A) Normaalne hiire 
embrüo võrrelduna Ric8 /mutantse 
(B) embrüoga. Parafiini sisestatud emb
rüod on lõigatud pikisuunas koos neid 
ümbritsevate emakakudedega. Rakkude 
tuumade (sinine) ja basaalmembraani 
(punane; kollane) visualiseerimiseks on 
kasutatud immuunofluorestsentsana
lüüsi. Nooleots osutab embrüonaalsele 
basaalmembraanile.

Selgitamaks Ric8 rolli imetajate rakkude asümmeetrilises jagunemises, neurogeneesis ja diferentseeru
nud närvisüsteemis, oleme loonud spetsiifilised hiireliinid, kellel on võimalik hilisemates arengujärkudes 
kindlates piirkondades Ric8 välja lülitada. Neuraalsetest eellasrakkudest Ric8 väljalülitamine põh
justab hiire embrüotel mitmeid neurospetsiifilisi arenguhäireid (peaaju ja seljaaju defektne areng) ja 
embrüonaalset letaalsust alates teisest embrüonaalsest arengupäevast (Joonis 3). Ric8 väljalülitamine 
diferentseerunud neuronitest põhjustab hiirte surma kolmandal kuni viiendal päeval pärast sündi. 
Vastsündinud Ric8 mutantsetel hiirtel on tugevad tasakaaluprobleemid, lihasvärin, deformeerunud 
kehaasend, väiksem massiiive, kõrvalekalded südame morfoloogias jm (Joonis 4).

Vasakul: joonis 3. Neuraalsetest eel
lasrakkudest Ric8 väljalülitamine 
põhjustab hiire embrüotel alates 10.5 
embrüonaalsest arengupäevast neu
rospetsiifilisi arenguhäireid. Pildil on 
näidatud Ric8/ mutantne embrüo 
(vasakul) võrrelduna tema normaalse 
pesakonnakaaslasega (paremal).

All: joonis 4. Diferentseerunud neuro
nitest Ric8 väljalülitamine põhjustab  
Ric8/ mutantsetel vastsündinud 
hiiretel võrrelduna normaalsete Ric
8+/ pesakonnakaaslastega tasakaalu 
ja koordinatsiooni probleeme

Uurimissuuna juht professor Alar Karis 
Uurimisrühma kuuluvad: teadurid Tambet Tõnissoo, Riho Meier, doktorant 
Sirje Lulla, magistrandid Keiu Kask, Katrin Ruisu, bakalaureuseõppe 
tudengid Mart Sooba, Laura Tamberg

Meie oma uurimisrühmas oleme keskendunud 
Ric8 funktsiooni uurimisele imetajates. Valk 
Ric8 avaldub mitmetes käitumuslikult täht
sates peaaju piirkondades (Joonis 1) ja Ric8 
puudulikkus põhjustab täiskasvanud loomadel 
suurenenud ärevuskäitumist ning probleeme 
ruumilise mälu ja õppimisülesannete täitmi
sel. Geeni Ric8 täielik väljalülitamine viib 
embrüo hukule selle arengu varajastel etap
pidel: Ric8/ embrüotel esineb mitmeid 
arenguanomaaliaid ja nad ei ole võimelised 
läbima korralikult gastrulatsiooni (Joonis 2). 

Urogenitaalsüsteemi arengu uurimise projekt 
Uurimisrühma juht prof. Jüri Kärner

GATA3 valgu täielikul puudumisel ei arene lisaks paljudele muu
dele arenguhäiretele välja ka urogenitaalsüsteem (neerud ja 
suguorganid). Selle põhjused peituvad nii neeru kui ka suguorga
nite arenguks olulise toruja struktuuri – Wolffi juha – puudulikus 
pikenemises. Selle peamiseks põhjustajaks peetakse omakorda 
häireid rakkude paljunemisel ja edasiliikumisel. Lisaks eelpool 
toodud urogenitaalsüsteemi arengu peatumisele põhjustab 
GATA3 valgu puudumine häireid ka sisekõrva ja südame arengus.

Wolffi juha arengu uurimiseks kasutatakse transgeenset hiire
liini Gata3nlslacZ, millel on võimalik Gata3 valgu avaldumismustrit 
tumesinise värvusreaktsiooniga nähtavaks muuta (A). Peamiselt 
kasutatakse Wolffi juha rakkude uurimiseks erinevaid mikro
skopeerimise võimalusi. Gata3 valku omavaid rakke on võimalik 
vaadelda nt valgusmikroskoopiaga (B). Wolffi juha rakkude lii
kumisega seotud valgulisi markereid vaadeldakse peamiselt 
fluorestsentsmikroskoopia tasemel (C). Kasutatakse ka elektron
mikroskoopiat (D).  

Fotol:

Esimene rida vasakult: Pille Säälik, Martin 
Kärner, Kärt Padari, Merly Saare, Laura 
Tikker, Kaire Tsaro, Mall Kure, Kaja Reis
ner, Keiu Kask

Teine rida vasakult: Raivo Raid, Jüri Kärner, 
Margus Pooga, Helin Räägel, Tambet 
Tõnissoo, Mart Sooba, Margot Hein

Hiireembrüol, millel Gata3 geen puudub, 
on ühise väljavooluveresoone jagune
mine kaheks – aordiks ja kopsutüveks, 
häiritud (H). Mutandil (Gata3/) ei teki 
veresooni eraldav vahesein õigesti (vs) 
ja seetõttu on nii aort (ao) kui kopsutüvi 
(ko) väiksemad ja paiknevad võrreldes 
samas arengujärgus kontroll embrüoga 

(Gata3+/)  vales 
orientatsioonis (G).
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Fluorestsentsmikroskoopia
Eukarüootne rakk

Wfs1 ekspressiooni arengulised uuringud ajus 
ja seos neuronite küpsemisega 
Uurimissuunajuht teadur Kersti Lilleväli 
Uurimisrühma kuulub magistrant Triin Tekko. Tegevus toimub koostöös prof 
Eero Vasara juhitava TÜ arstiteaduskonna füsioloogia instituudiga

WFS1 geeni puudulikkus põhjustab Wolframi sündroomi, mida iseloomustab suhkur ja magediabeet, 
nägemisnärvi kärbumine ja kurtus, sageli ka psühhiaatrilised häired. Hiljutised tööd näitavad, et täiskas
vanud hiire ajus on Wfs1 tugevalt esindatud hipokampuse CA1 piirkonnas ning organismi käitumusliku 
kohanemissüsteemiga seotud struktuurides. Wfs1 valgu puudulikkusega hiired on normaalsetest äre
vamad, mis on leevendatav anksiolüütikumidega [Luuk jt, 2008, 2009]. Wfs1 valgu molekulaarne 
funktsioon on ebaselge, on näidatud selle seotust Ca2+ homöostaasiga endoplasmaatilises retiiku
lumis [Osman jt, 2003; Takei jt, 2006]. Meie huvi keskendub Wfs1 rolli selgitamisele arenevas ajus. 
Meie andmed näitavad, et varajases sünnijärgses eas on Wfs1 ekspressioon ajus nõrk ning täiskas
vanud mustri kujunemine võtab mitu nädalat aega. Teadaolevalt on see just kriitiline periood hiire 
tulevaste stressireaktsioonide väljakujunemiseks. Projektist saadavad tulemused aitavad mõista Wfs1 
puudulikkusest tingitud ärevushäirete võimalikke arengulisi tagamaid ja suurendada arusaamu psüh
hiaatriliste häirete neurobioloogilistest mehhanismidest. Uurimistöö põhimeetoditena on kasutusel 
immunohistokeemia, mRNA in situ hübridisatsioon, organotüüpilised ajukoe kultuurid, lipofiilsed 
projektsioonimärgised. Keskendume eelkõige hipokampuse mudelile, kuna see on arenguliselt hästi 
kirjeldatud struktuur ja annab hea võimaluse Wfs1 ekspressioonidünaamika ja neuronite küpsemise 
võrdlevaks uurimiseks. Esialgsete andmete kohaselt algab ja laieneb Wfs1 ekspressioon hipokampuse 
närvikiudude kasvamise ja küpsemise perioodil, vihjates Wfs1 ekspressiooni ja hipokampuse CA1 
piirkonna funktsionaalse küpsemise seostatusele. 

Rakku sisenevate peptiidide uurimisgrupp
Uurimissuuna juht keemilise bioloogia professor Margus Pooga 
Uurimisrühma kuuluvad: teadurid Kärt Padari, Külliki Saar, Pille Säälik, 
doktorandid Annely Lorents, Helin Räägel, Aira Niinep, Kaida Koppel, 
magistrant Helerin Margus, bakalaureuseõppe tudengid Janely Pae, Carmen 
Juks, Margot Hein, Indrek Etverk

Peale geenide pealt kodeeritavate valkude mängivad rakkudesiseste 
ja vaheliste signaalide ülekandes olulist rolli ka mitmesugused mitte
valgulised molekulid. Eukarüootse raku membraanis on kirjeldatud 
tuhandeid erinevat liiki lipiide ning, nagu loodusele omane, on iga
ühel neist täita oma kindel ülesanne. Endokannabinoidid on lipiidid, 
mida keha sünteesib rasvhapetest ning mis seonduvad samadele 
retseptoritele kui marihuaanas leiduvad kannabinoidid (nn. füto–  
või eksokannabinoidid). Endokannabinoidid reguleerivad tervet 
rida neurofüsioloogilisi protsesse (näiteks söögiisu, valu, põletik ja 
mälu), keha ainevahetust ja homöostaasi  ning nad on samuti seotud 
immuunsüsteemi, fertiilsuse ja närvisüsteemi arenguga. 

C. elegans’i uurimisgrupp
Uurimissuuna juht teadur Kaja Reisner 
Uurimisrühma kuuluvad Laura Suur, Tormi Kotkas, Sergei Jagur

Meie töögrupp uurib endokannabinoidsüsteemi toi
mimist, kasutades ainsana Eestis mudelorganismi 
nimega Caenorhabditis elegans (varbuss). Ehkki varb
uss on vaid umbes millimeetri pikkune mullas elav 
ja bakteritest toituv ussike, on paljud ta geenid siiski 
inimesega ühised ning samuti on ühised paljud meta
boolsed rajad. Paar aastat tagasi tegime koostöös 
IdaSoome Ülikooli teadlastega kindlaks endokanna
binoidide olemasolu C. elegansis. Oma  lihtsa,  umbes 
kolmesajast neuronist koosneva närvisüsteemiga 
oleks varbuss sobiv mudel endokannabinoidsüs
teemi ning, miks ka mitte, erinevate eksogeensete 
kannabinoidide mõju uurimisel. Meie püüame endo
kannabinoidsüsteemi toimimise saladustele jälile 
jõuda erinevate mutantsete ja transgeensete ussilii
nide ning RNA interferentsi meetodi kasutamise abil.

Üks peamistest kitsaskohtadest ravimiarenduses on paljude ravitoimega ühendite vähene võime 
rakkude plasmamembraani läbida. Kuna aga enamike ravimite sihtkohad on raku sees, on sinna pää
semine ravimite toimimiseks väga oluline. Seetõttu on potentsiaalsete raviomadustega ühendite 
biokättesaadavuse parendamise uurimine hetkel teaduses väga huvipakkuv valdkond. Üks paljulubava
test strateegiatest ravimite transpordi täiustamisel on rakku sisenevate peptiidide (RSP) kasutamine. 
Nagu nimest lähtub, on tegu lühikeste peptiidsete järjestustega (640 aminohapet), mis pärinevad kas 
eri organismides esinevatest valkudest, nagu näiteks Penetratiin ja Tatpeptiid, või on kunstlikult disai
nitud, nagu on seda Oktaarginiin ja Transportaan. Alates rakku liikumise võimet omavate peptiidide 
avastamisest ligi 15 aastat tagasi on erinevate uurimisrühmade poolt kirjeldatud üle saja erineva RSP. 
Veel olulisem on see, et nende külge liidetuna on imetajarakkudesse nii raku kui organismi tasemel 
suhteliselt edukalt toimetatud väga erinevaid bioaktiivseid ühendeid (nn lastmolekule) alates valkudest 
ja nanopartiklitest ning lõpetades DNA ja RNAga. See on võimaldanud reguleerida rakulisi protsesse 
soovitud suunas ja luua innovatiivseid ravimieellasi. 

Teisalt pole selle ligi kahe kümnendi jooksul saadud täit selgust selles, mil viisil RSPde ja/või RSPlast
molekuli rakku sisenemine toimub, kuidas toimub nende suunamine raku sees ning kuidas see määrab 
RSPga liidetud molekuli bioaktiivsuse säilimise. Nende mehhanismide väljaselgitamisega meie töö
rühm tegelebki. Me kasutame selleks erinevaid meetodeid, millest suurim osakaal on mikroskoopial. 
Fluorestsentsmikroskoopia eeliseks on vaadelda elusrakke ja neis toimuvaid sündmusi vahetult, kuid 
samas on fluorestsentsmikroskoopia lahutusvõime piiratud valguse lainepikkusega (0,2 µm). Rakus 
on aga väga palju huvitavat ka sellest piirist allpool. Elektronmikroskoopia, mille jaoks peab rakud fik
seerima, lubab vaadelda raku sisemust palju detailsemalt. Meile enim huvi pakkuvad rakku sisenevad 
peptiidid on Transportaan, tema derivaat TP10, HIV transaktivaatorvalgust pärinev Tat peptiid ja oli
goarginiin – 6–10 arginiini aminohappejäägist koosnev RSP.

C. elegans on mudelorganismina laialdaselt kasutusel kõikjal maailmas ning koos
töö ussilaborite vahel on tihe.  Meie töögrupp on alates 2007ndast aastast 
Põhjamaade C. elegansi võrgustiku (Nordic C. elegans Network, Nordforsk) liige. 

Peptiid koos 
lastmolekuliga:
∙ Kuidas rakku 
pääseb?
∙ Kuhu seal liigub?
∙ Kuidas lastmolekul 
rakus aktiivseks jääb?

Paremal ülal: depressiivne hiir 
Paremal all: normaalne hiir

Hipokampuse CA1 piirkond

Wfs1 ekspressioon hiire ajus (in situ hübridisatsioon)
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