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Järjestikuste ühenukleotiidsete muutuste 
sagedus eri populatsioonides inimese 
19-ndas kromosoomis asukohaga 23 470 000 – 24 200 000. 
Neli populatsiooni on pärit Euroopast (CEU), Aasiast (CHB ja 
JPT) ning Aafrikast (YRI). Värviskaala aluseks on antsestraal se 
alleeli nukleotiid, mis on määratud šimpansi, orangutani ja 
makaagi genoomide võrdluse põhjal.

Enne “DNA aega” kirjeldati kahe inimese vahelisi erinevusi visuaalselt 
eristatavate tunnuste järgi. Üha arenenumad DNA järjestuse määramise 
metoodikad annavad teadlastele võimaluse üksikasjalikumalt kirjeldada 
indiviididevahelisi erinevusi DNA järjestuses olevate muutuste järgi. 
Viimase kümnendi jooksul on arusaam inimestevahelistest erinevustest 
oluliselt muutunud. Ühenukleotiidsed muutused (inimese genoomis 
on 3 miljardit nukleotiidi) on olnud majakateks pikkadele kromosoo-
miregioonidele, mis indiviiditi erinevad. Lisaks ühenukleotiidsetele 
muutustele on inimese genoomis kahe-, kolme- ja enamanukleotiidseid 
erinevusi nii kromosoomi ühes ja samas asukohas kui “väljarännanuna” 
teise asukohta kromosoomilõigu lisamise teel. Nende muutuste sage-
dus ja nukleotiiditäpsusega kirjeldamine aitab mõista genoomi struktuuri 
muutumist nii inimese eluajal kui ka inimese evolutsiooni käigus. Meie 
töögrupp kasutab inimesegeneetiliste uurimistööde läbiviimiseks, mis 
nõuavad suurte andmehulkadega töötamist ja  üldistuste tegemist, bio-
informaatilisi meetodeid.

Üldiselt öeldes uurime me (genotüpiseerimiskiipide andmete põhjal) 
arvutuslike vahenditega DNA koopiaarvu varieeruvusi (CNV-sid) nor-
maalses (tervetes inimestes) Eesti populatsioonis. Täpsemalt öeldes 
koopiaarvu varieeruvuste genoomset paiknemist (kas paiknevad ühtla-
selt üle genoomi või klasterduvad mingitesse kindlatesse regioonidesse) 
ja sagedust (kuipaljudel inimestel on üldse mingis kindlas regioonis CNV 
ja kuipaljudel on vastava regiooni DNA koopiaarv 0, 1, 2, 3, 4). Lisaks 
uurime me perekonnaandmeid kasutades CNV-de pärandumist vane-
matelt lastele ja uute (vanematel mitteesinenud) CNV-de ehk de novo 
CNV-de teket lastel. CNV-de tekkimise, pärandumise ja “levimuse” 
(esinemine normaalses populatsioonis) uurimine aitab paremini mõista 
CNV-de olemust ja tähtsust, mõju (ka mittehaiguslikule) fenotüübile ja 
seoseid erinevate pärilike ja geneetiliste haigustega.

Inimese DNA koopiaarvu varieeruvuste pärandumine

DNA järjestuste 
in silico disainimine 
mikroobide 
identifitseerimiseks

Tänapäeva meditsiinis on oluline haigusetekitajate kiire ja usaldusväärne tuvastamine. 
Levinumad haigustekitajad on mikroobid ning viirused. Erinevaid mikroobide ja viiruste 
liike on väga palju; kõiki neid pole morfoloogiliselt kirjeldatud, samuti ei vii sageli vaid 
morfoloogiline uurimine mikroobi ühese tuvastamiseni, sest erinevad liigid omavad 
sarnast morfoloogiat. Usaldusväärne mikroobide ja viiruste tuvastamine toimub haigu-
setekitajate DNA uurimise kaudu. 

Tihti on bioloogilisest proovist (koeproov, toiduproov, keskkonnaproov jt) määrata soo-
vitava haigustekitaja kontsentratsioon väga madal ja seetõttu on tarvis haigusetekitaja 
DNA järjestuse kontsentratsiooni tõstmine. DNA kontsentratsiooni tõstetakse läbi hai-
gustekitajale spetsiifiliselt omase DNA järjestuse paljundamise. DNA paljundamiseks on 
tarvis esmalt leida DNA järjestusfragmendid (nt 100-500 nukleotiidi pikad), mis on ise-
loomulikud vaid uuritavale liigile. Vastavate fragmentide sarnasus teiste liikide DNAga 
peab olema võimalikult madal. Selliseid fragmente nimetatakse sihtmärkideks. Meie 
töögrupp on leidnud, et mikroobidel esineb piisavalt palju liigispetsiifilisi kordusjärjestusi, 
mida on otstarbekas kasutada sihtmärkidena. Kuna erinevate sekveneeritud haiguste-
kitajate genoomide arv on tunduvalt üle 1000, siis on vastavate sihtmärkide leidmiseks 
tarvis automaatset arvutipõhist lähenemist. Seejärel disainitakse arvuti abiga vastavatele 
sihtmärkjärjestustele mõnekümne nukleotiidi pikkuste järjestuste paar. See on praimeri 
paar, millest üks praimer seondub ühele sihtmärk-DNA järjestuse ahelale, teine selle ahela 
komplementaarsele ahelale, võimaldades nii kahe praimeri vahele jääva haigustekitajale 
iseloomulikku DNA fragmendi paljundamist.  Vastav molekulaarbioloogiline metoodika 
kannab nimetust polümeraasi ahelreaktsioon (PCR), kus valk DNA polümeraas aitab 
sünteesida eelnevalt disainitud praimerite abil sihtmärkjärjestusele komplementaarse 
ahela. Vastavat sünteesimist korratakse mitmeid kordi (nt 30 korda). Kui bioloogilises 
proovis esines uuritav liik, siis toimus DNA paljundamine, vastasel korral jäi DNA kont-
sentratsioon konstantseks. Viimaks on võimalik tuvastada paljundatud spetsiifilist DNA 
järjestust näiteks värvimise teel. Paljundamise tulemusena saadud DNA värvitakse ning 
DNA molekulide elektriliste laengute mõjul jaotuvad erinevate pikkustega DNA järjes-
tused geelil erinevalt.

DNA sekveneerimine
Elusloodust on kirjeldatud aastatuhandeid. Selle, kui 
sügavuti suudame minna, dikteerivad meile antud 
töövahendid. Silmaga on võimalik näha vähem kui 
mikroskoobiga, mikroskoobist jääb väheks, et eris-
tada erinevaid bakteri tüvesid. Tänapäeval on olemas 
DNA sekveneerimise tehnoloogiad, et määrata täp-
selt igat elusorganismi.

DNA sekveneerimise tehnoloogiad on teinud vii-
mase kümne aastaga olulise edasimineku. Võimalik 
on odavamalt sekveneerida oluliselt suuremat hulka 
järjestusi. Tänu uutele tehnoloogiatele on avanenud 
võimalus vaadelda elusloodust laiemalt kui mõne 
organismi vaatepunktist. Ökoloogilistes süsteemides 
on vastastikmõjus tuhandeid erinevaid organisme, 
millest suurem osa on endselt kirjeldamata. Paraku 
puuduvad üheselt heaks kiidetud metoodikad nii 
suure hulga DNA andmete analüüsimiseks.

Praeguseni on kirjeldatud vaid väike osa looduse 
mitmekesisusest. Üheks põhjuseks on asjaolu, et 
hästi on uuritud mikroorganismid, mida on võima-
lik laboratoorselt söötmetel kultiveerida. Paraku 
enamik organisme laboris ei kasva. Bioinformaatika 
õppetoolis uurime ja arendame meetodeid, mille 
abil määrata keskkonnast võetud proovis oleva DNA 
põhjal selles olevaid mikroorganisme. Keskkonnaks 
võib olla mis tahes ökosüsteem: inimese soolestik, 
ookeani sügavused, mets jne. Erinevad organismid 
on võrreldavad tänu konserveerunud piirkondadele 
nende genoomis. Need on järjestused, mis esine-
vad väikeste eranditega kõikidel organismidel ning 
on peaaegu identsed. Tänu väikestele erinevustele 
on võimalik nende järjestuste uurimisel eristada üht 
organismi teisest. Üheks enim kasutatavaks piirkon-
naks on ribosoomi väiksese subühiku geenid, mille 
põhjal ka meie eristame organisme. Analüüs peab 
suutma välja tuua, millised mikroorganismid esinesid 
vastavas keskkonna proovis ja millised DNA järjes-
tused ei vasta ühelegi senikirjeldatud organismile.
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Uute konopeptiidide 
otsimine 
bioinformaatiliste 
mudelitega

Conus’e perekonda kuuluvad mereteod toodavad oma saagi uimastamiseks ja halvamiseks peptiide, 
mida nimetatakse konopeptiidideks. Konopeptiide on väga palju erinevaid ja igal neist on kindel siht-
märk mõne närvikanali või retseptori näol. Enamasti toimivad konopeptiidid saakloomale halvavalt, 
aga mõned ka valuvaigistavalt või rahustavalt. 

Kuna konopeptiidid on väga spetsiifilised ja tugevatoimelised saab neid kasutada ravimitena. Üks 
konopeptiid on juba valuvaigistina kasutusel ja mõned potentsiaalsete ravimitena kliinilistes katsetus-
tes. Samal ajal otsitakse konopeptiidide hulgast kogu aeg uusi võimalikke ravimeid.

Praeguseks on perekonnas Conus teada umbes 500 liiki, aga oletatakse, et see arv võib olla mitu korda 
suurem. Iga tigu toodab umbes 100-200 erinevat konopeptiidi, mis tähendab, et erinevaid konope-
ptiide võiks olemas olla umbes 50 000 või rohkem. Hetkel on kirjeldatud umbes 1000 konopeptiidi, 
mis on jagatud järjestuste sarnasuse alusel 23 perekonda.

Peidetud Markovi mudelid (HMMid) on mitme järjestuse joondustest tehtud statistilised mudelid, 
mis näitavad, mis positsioonis milline aminohape missuguse tõenäosusega esineb. HMMe kasutatakse 
sageli sarnaste järjestuste otsimiseks. 

Võrdlev genoomika, 
valgusüntees 
ja antibiootikumid

Võrdleva genoomika abil on võimalik otsida erinevates organismides leiduvaid sarnasusi ja erinevusi 
DNA, mRNA või valkude tasandil. Leitud sarnased elemendid eluslooduse kaugetes harudes – bak-
terites ja eukarüootides – viitavad konserveerunud bioloogilistele mehhanismidele, mis on isendi 
eksisteerimiseks vajalikud hoolimata organismi eluviisist või -keskkonnast. Erinevad elemendid see-
vastu võivad valgustada väiksema grupi organismide eripära tagamaid.

Seega on võrdleva genoomika abil võimalik avastada seni kirjeldamata mehhanisme või leida uusi 
vihjeid juba tuntud, kuid lõpuni seletamata protsesside kohta, mis elusrakus toimuvad. Üheks väga 
konserveerunud bioloogiliseks mehhanismiks eluslooduses on ka valgusüntees. Valgud osalevad elus-
rakus igas protsessis ning on raku ehituskivid. 

Ka mitmed antibiootikumid,  mille vastane resistentsus on tänapäeval üha suuremaks probleemiks, 
on tihedalt seotud valgusünteesiga. Antibiootikumidega nagu näiteks aminoglükosiidid, makroliidid 
ja tetratsükliinid takistatakse organismi ründavate bakterite valkude sünteesi. Bakterid on aga õppi-

Uute konopeptiidide otsimiseks genoomist või eksp-
resseeritud mRNAde (ESTide) hulgast tehti igale 
konopeptiidi perekonnale iseloomulik mudel. Nende 
mudelite abil leiti Conus consors’i ja Conus adamsonii 
mürginäärme ESTide hulgast vastavalt umbes 1000 
ja 2000 võimalikku konopeptiidi, mis paigutati vasta-
valt järjestuste sarnasusele ühte 23st perekonnast. 
Sellega näidati, et tehtud mudelid võimaldavad uusi 
konopeptiide leida ja neid ka klassifitseerida. Lähi-
tulevikus on plaanis tehtud mudeleid kasutada ka 
genoomsete järjestuste analüüsimiseks, et selgitada 
veidi konopeptiidide mitmekesisuse tagamaid.

Konopeptiidi struktuur
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nud ennast antibiootikumide vastu kaitsma. Iga uus aspekt 
valgusünteesis osalevate molekulide ja regulaatorite kohta 
aitab välja mõelda uusi strateegiaid, kuidas baktereid üle 
kavaldada.

Praeguseks hetkeks on teada üle tuhande bakteri ning üle 
saja eukarüoodi genoomi järjestused. Kogu seda andme-
hulka on võimalik analüüsida kasutades bioinformaatilisi 
ja arvutuslikke meetodeid. Meie uurimistöö ongi kesken-
dunud erinevate organismide bioloogilistest järjestustest 
(DNA, mRNA ja valgud) olulise valgusünteesi regulatsiooni 
selgitava informatsiooni otsimisele. Leitud vihjeid on või-
malik juba laboris katseliselt edasi uurida ning positiivsete 
tulemuste korral ravimite väljatöötamisel rakendada. See-
tõttu toimub uurimistöö tihedas koostöös ja infovahetuses 
molekulaarbioloogidega – professor Tanel Tensoni juhitava 
molekulaarse mikrobioloogia laboriga Tartu Ülikooli Teh-
noloogiainstituudist.

Translatsioonifaktorite evolutsioon, 
levik ja funktsioon

Töö käigus leitakse EF-G alamperekonnad (joonisel A) ning nende vahelised konserveerunud erine-
vused (joonisel B). Leu25 asend EF-G ruumilises struktuuris näitab konserveerunud hüdrofoobset 
interaktsiooni Leu264’a. See omakorda viitab GTP hüdrolüüsi tingimuste muutustele ning sellele kus-
kohast tasuks otsida peamisi erinevusi kahe alamperekonna vahel.

EF-G alamperekondade vaheliste erinevuste väljatoomine. A: eubakterite EF-G fülogeneetiline puu, 
B: fragment kahe alamperekonna vahelisest erinevusest  esitatuna järjestuste logona, C: alampere-
konna spetsiifiline konserveeruvus P-loop’s – Leu25 ja ennustatud hüdrofoobne interaktsioon GTPaasi 
domeeni sees Leu264’a

Loodusliku mitmekesisuse tekkimise üheks oluliseks teeks on juba olemasolevate ehitusblokkide - 
näiteks geenide - kasutamine neid modifitseerides ja uute vajaduste jaoks kohandades. Seda protsessi 
nimetatakse evolutsiooniks läbi geeniduplikatsiooni. Geenide duplitseerumise ja edasise modifitsee-
rumise tulemusena on tekkinud paljud geeni/valgu perekonnad. Kuidas aga iseloomustada tuntud 
valguperekonna tundmatuid alamperekond? Mis võiks olla nende tähtsus rakule? Kuidas disainida 
eksperimenti tundmatu funktsiooniga valguperekonna iseloomustamiseks? Siin tuleb appi bioinformaa-
tiline lähenemine. Toome näiteks valgusünteesi elongatsioonifaktor G (EF-G) duplikatsioonid bakteris 
ja nende analüüsi. Antud ülesande juures on oluline teadvustada kahte momenti: a) sama valgupere-
konna geenide ühtset päritolu ja b) erinevat funktsionaalsust alamperekondade vahel.   
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