
BIOFÜÜSIK A JA TAIME- 
FÜSIOLOOGIA ÕPPETOOL

Fotosünteesi töörühm
on palju vanem kui TÜMRI, teema algus ulatub tagasi 1960-ndatesse ENSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi 
Tõravere Observatooriumi kuplite alla (paremal). Tõravere korraldada oli ka üleliiduline fotosünteesi konverents (medal vasa-
kul).

Meie teaduslik huvi on suunatud fotosünteesi kiirust määravate faktorite mõistmisele. Juba oma tegevuse alguses 
keeldusime taime kui elusorganismi lahutamast elementaarseteks koostisosadeks. Seetõttu uurime taimelehte 
tervikuna. Oleme jäänud peaaegu ainsaks uurimisgrupiks, kes veel mõõdavad fotosünteesi kiirust ja taime ensüü-
mide aktiivsusi, mitte aga geenide ekspressiooni. 

Meie grupp moodustus prof. H. Miidla juhitud Taimefüsioloo-
gia- ja Biokeemia kateedri töötajatest (vasakul) ning Tõravere 
füüsikutest (paremal), kes käisid 1970ndatel mõõtmas taimi 
nende looduslikes kasvukohtades. Selle tarbeks oli spetsiaalne 
laboriks sisustatud buss. Grupid ühinesid Eesti taasiseseisvu-
mise ajal toimunud ümberstruktureerimiste käigus.

Mõnda, mida oleme teada saanud:

1. Õhuhapnik konkureerib CO2-ga fotosünteesis, põhjustades osa assimileeritud süsiniku kiiret eral-
dumist lehe sisemuses. Nettofotosünteesi kiirus küll väheneb, kuid CO2 ringlus aitab fotosünteesi 
aparaati stabiliseerida stressitingimustes.

2.  Ribuloosbisfosfaadile CO2 ja O2 siduv ensüüm Rubisco määrab fotosünteesi kiiruse atmosfääri 
CO2 kontsentratsioonil. Rubisco on ainult osaliselt aktiivne. Aktiveeritud osa suurus sõltub valgus-
reaktsioonidest.

3. ATP/NADPH tasakaalu hoidmine on peamine kiire fotosünteesi tingimus.  Tsükliline elektrontrans-
port ei aita ATP/NADPH tasakaalu hoida, pigem teeb seda elektronide voog NO2- taandamiseks.

4. NO2- taandamine konkureerib edukalt CO2 redutseerimisega nõrgas valguses, kuid tugevas val-
guses jääb selle osaks ainult 10% üldisest elektronide voost. 

Aparatuuri ehitus ja kineetiliste katsete matemaatiline analüüs on meie teaduslik eripära, 
võimaldades mõõta rohkem parameetreid ja teha kaugemale ulatuvaid järeldusi võrreldes 
kolleegidega. Seesama eelis on aga asetanud meid väljapoole globaalset teadlaste selts-
konda, tehes publitseerimise raskeks.

Vasakpoolsel fotol: tagareas vasakult E. Heinaru, T. Alamäe, A. Järva, 
H. Teugjas, A. Ehaveer, E. Pung, esireas vasakult R. Kõiveer, L. Viilberg, 
H. Miidla, E. Padu, J. Simisker

Praegune  koosseis:

(fotol vasakult paremale) Bahtijor Rasulov, vanemtea-
dur, bioloogiadoktor, Vello Oja, vanemteadur, 
füüsika-matemaatika kandidaat, Evi Padu, dotsent, 
bioloogiakandidaat,  Agu Laisk, erak. vanemteadur, 
bioloogiadoktor, akadeemik, Hillar Eichelmann, 
teadur, Heikko Rämma, insener, (fotolt puuduvad) 
Irina Bichele, teadur, Eero Talts, laborant.

Eksperimentide teostuse pea idee on asetada taimeleht erinevatesse, kiiresti muutuvatesse keskkon-
natingimustesse. Katse käigus registreeritakse fotosüntees ning sellega seotud protsesside muutused. 
Meie teaduslik huvi on mõista, missugused fotosünteesi mehhanismi sisemised seosed põhjustaksid 
niisuguseid reaktsioone nagu mõõdetud. Selline ülesande püstitus nõuab aga täiesti uut aparatuuri, 
mis võimaldaks muuta lehele mõjuvat valguse tugevust, CO2 ja O2 kontsentratsioone ja lehe tempe-
ratuuri ning mõõta fotosünteetilist CO2 neeldumist ja O2 eraldumist. Samuti registreeritakse mitmeid 
optilisi parameetreid, mis kannavad informatsiooni fotosünteesis osalevate elektronikandjate redoks-
seisundi kohta. 

Kuigi oleme olnud vaprad pioneerid Eesti biofüüsika-maastikul (1985), on katus me peade kohalt mitu 
korda kadunud ning oleme pidanud uutesse ruumidesse kolima. Kuna järjekordne kolimine on vist 
õige lähedal, saab tekkima pea et aastane tööseisak ja sellega ka korvamatu kahju rahvamajandusele 
ning maailma taimeteadusele.

Parempoolsel fotol: Puhkus bussi ees, 1974. B. Kulmann, A. Sõber, 
K. Ross, A. Laisk, E. Kaup, M. Rahi, H. Moldau, A. Kallis

Mõlemal pildil on meie praegune 
täiuslikem aparatuur, sisuliselt tea-
dusrobotid, mis ise teevad pikki 
katseid.

Ühel juhul on tegemist ühe lehe-
kambrilise masinaga (omab 
võimalusterohket leheoptika 
mõõtmist ning gasomeetria 
registreerimist – CO2, O2, transpi-
ratsioon). Teisel juhul saab mõõta 
4 taime korraga ning tervenisti 
(võimalus mõõta lisaks standard-
sele gasomeetriale ka isopreeni 
eraldumist ning jälgida taime 
kasvu)

Meie juures on tuule tiibadesse saanud 
ka mõned tuntud taimeteadlased nagu 
Hannes Kollist ja Ülo Niinemets



Biofüüsika labor (TÜFI) 
Kaks näidet õppetoolis tehtavatest biofüüsikalistest uuringutest
Uurimisobjekt: purpurbakter Rhodobacter sphaeroidese  fotosünteetilised valgud
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Joonis 1. LH2 komplekside Qy-ribade nihkumine rõhu all
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BChl-a: triethylamine
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Biomolekulide selektiivspektroskoopia
Kitsajooneliste laserite kasutamisel põhinevad selektiivspektroskoopia meetodid võimaldavad üle 
saada spektrite mittehomogeensest laienemisest, mis pahatihti struktuursema ja informatiivsema 
homogeense spektri enda alla matab. Selektriivspektritest tuletatakse homogeensete spektrite tege-
lik kuju, uuritakse elektron-foonon ja elektron-võnke vastasmõjusid ning energiasiirete teid ja kiirusi. 

Biofüüsika laboris rakendatakse neid meetodeid eelkõige bioloogilist tähtsust omavate molekulide (nt 
klorofüll) ja molekulaarkomplekside (nt taimede ja bakterite valgusantennid) spektrite uurimiseks. 

Kõrgrõhu spektroskoopia membraansete 
valkude stabiilsuse uurimisel

Spektraalsälkamine (SHB):
• homogeene spektrijoone laius: ergastatud oleku eluiga, energia ülekande kiirus 
• mittehomogeenne jaotusfunktsioon: kuju, asukoht, laius 
• ergastatud seisundi energeetiline struktuur 
• lähinaaber pigmentide vastasmõju tugevus (SHB + rõhk) 
• elektrilise dipoolmomendi muutus (SHB + elektriväli)

Bakteriaalne fotosünteetiline antennikompleks LH2

Valgus toimuvate muutuste indikaatoriks kasutatakse fotosünteetilises kompleksis olevaid bakter-
klorofüll a molekule, mille Qy neeldumisribad on tundlikud valgu hüdrostaatilisele kokkusurumisele. 
Neeldumisribade rõhukäitumise järgi saame hinnata valgu stabiilsust ning ka detergentide ja nende 
kontsentratsiooni mõju membraansetele valkudele. Joonisel 1 on toodud võrdlusena LH2 komplek-
side spektriribade nihkumine membraanis ja isoleeritult (detergendis). Isoleeritud proovis on näha 
spektririba B850 nihkumine spektris sinisemasse ossa, erinevalt membraanis olevast objektist, kus 
seda ei toimu.

Selektiivne f luorestsents (FLN ja ∆FLN):
• põhioleku võnkumised 
• pigmentide identifitseerimine ja/või nende struktuuri iseloomustamine 
• elektron-foonon vastasmõju tugevus (vajalik ∆FLN) 
• vibroonse vastasmõju tugevus (vajalik ∆FLN)

∆FLN meetodil mõõdetud BChl-a ja Chl-a vibroonsed spekt-
rid madalatemperatuursetes klaasides. Vertikaalsed numbrid 
tähistavad optiliselt aktiivsete võnkemoodide sagedusi.

Bakterklorofüll a (BChl a) -  
valgusisene sensormolekul

Bakterklorofüll a  ja selle 
neeldumisspektrid RC-LH1 ja 
LH2 kompleksides

Joonis 1. LH2 komplekside Qy-ribade nih-
kumine rõhu all

Klorofüllide kõrglahutusega kiirgusspektrid

Skemaatiline  RC–LH1 kompleksi struktuur (Rps. 
palustris). Roszak et al. Science 302 (2003) 1969
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Perifeerne LH2 antenn

Reaktsioonitsenter (RC) ja seda ümbritsev antenn LH1

Kromatofoori mudel (Rb. sphaeroides)  
Sener et al. Biophysical J. (2010)
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Uurimistöös kasutatakse kaasaegset 
kõrgrõhu seadet – teemantalasi rakku 
(DAC). Miniatuurne seade võimaldab 
saavutada kõrget rõhku hüdrostaatili-
ses keskkonnas ja vajadusel teostada 
mõõtmisi ka madalatel temperatuu-
ridel. DAC eeliseks on suhteliselt 
lihtne käsitletavus ja proovi väga 
väike ruumala. Rõhu määramiseks on 
vajalik sisemine rõhuandur, milleks 
kasutatakse tavaliselt rubiinikristalli. 
Sobivalt valitud teemantidega seade 
võimaldab mõõta meie laboris nii 
neeldumis- kui kiirgusspektreid laine-
pikkuste vahemikus 200–1100 nm ja 
Raman hajumist. 

Biofüüsika labori  praegune koosseis:

Vasakult lugedes:  Kristjan Leiger, Liina Kangur, Hain 
Salujärv, Mikk Välbe, Arvi Freiberg, Erko Jalviste, 
Margus Rätsep. Fotolt puuduvad Veera Krasnenko, 
Mihkel Pajusalu ja Kõu Timpmann. 

Esiplaanil on näha bioobjektide hellaks kohtlemiseks 
mõeldud lasernäpitsaid.

Kõrvaloleval fotol toodud DAC on üks kahest meie laboris kasutatavatest rakkudest. Selles rakus 
saavutatakse rõhk (maksimaalselt 30 kbar) nelja kruvi järkjärgulisel pingutamisel.

Teemantalasi – raku keskne tööelement. Rakus on paigutatud kaks teemanti 
tasaparalleelselt vastamisi ja nende vahele asetatakse tsentreeritud avaga tihend 
(oranž). Teemantide kokkusurumisel kandub rõhk teemantide alustelt nende 
peenemate otste vahel paiknevale tihendile ja ühtlasi selle avasse paigutatud 
proovile. Jälgi mõõtkava – ava diameeter 0,3 mm.

       Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2010


