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Vaimse arengu mahajäämuse geneetilised põhjused

Vaimse arengu mahajäämus 
(VAM):

- vaimsed võimed märkimisväärselt alla keskmise (IQ<70) 
- olulised raskused igapäevaelu ja suhtlemisega toimetulekul 
- avaldub enne 18. eluaastat

Esineb arenenud riikides 1–3% üldpopulatsioonist

Teadmata põhjusega VAM patsientide 
uuring Eestis  2005–2009: 
Kliiniliselt olulised muutused  leiti 23%  uuritud peredest

- Mikrodeletsiooni või duplikatsiooni sündroom diagnoositi  8 peres 
- Genoomne muutus teadaolevates VAM piirkondades leiti 7 peres 
- Uued võimalikud VAM-i põhjustavad muutused leiti  3 peres 

Molekulaarse biotehnoloogia uurimisgrupp

VAM patsientide uuring 
Kesk- ja Ida-Euroopas 2009–2012
“Vaimse arengu mahajäämuse diagnostika edendamine Kesk- ja Ida-Euroopa ning Kesk-Aasia 
lastel geneetilisi ja bioinformaatilis-statistilisi analüüse kasutades” Euroopa Liidu 7. Raamprog-
rammi  projekt CHERISH 223692

VAM põhjuste uurimine:
Tekkepõhjus teadmata 30–50% VAM juhtudest

Klassikaline  tsütogeneetiline analüüs (kromosoomivöödistus):
- madala lahutusvõimega (5–10 Mb) analüüs üle kogu genoomi 
- üksikute genoomsete regioonide analüüs  
- põhjus leitakse <10 % VAM patsientidest

DNA analüüs mikrokiipidel
- kõrge lahutusvõimega  (kuni 10 kb) üle kogu genoomi 
- põhjus leitakse 15–20% VAM patsientidest 
- nii avastatakse uusi mikrodeletsiooni- ja duplikatsiooni sündroome

pärast 
deletsiooni

pärast 
duplikatsiooni

DELETSIOON DUPLIKATSIOON

enne 
deletsiooni

enne 
duplikatsiooni

kadunud 
piirkond

lisandunud 
piirkond

Uurimissuuna juht: molekulaarse biotehnoloogia 
professor Ants Kurg 
Uurimisrühma kuuluvad: Katrin Männik, Sven Parkel, 
Olga Žilina, Margit Nõukas, Polina Zjablovskaja, 
Olga Tšuiko, Kristina Lokotar, Merle Külaots, Eve 
Õiglane-Šlik 

VAM põhjused:
Mittegeneetilised faktorid:

- alkoholi  ja narkootikumide tarbimine raseduse ajal 
- enneaegsus 
- raseduse ja sünnijärgsed nakkushaigused 
- sünnitraumad

Geneetilised faktorid on põhjuseks umbes 30% juhtudest:
- kromosomaalsed hälbed 
- kromosoomide arvu  muutused (näit Downi sündroom) 
- kromosoomi segmentide ümberkorraldused

Ühe geeni haigused (näit Fragiilne X sündroom)
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Kuidas analüüsi tulemus välja näeb!

DNA kiibi tehnoloogia Kvartskristall biosensor Nanotorukestega 
kvartskristall-hark

tmRNA (bakter) puudub

DNA kiip:

tmRNA (bakter) olemas

Näeme klaasil RNA-d 
fluorestseeruvate signaal-

täpikestena 

kvartskristall

Näeme arvutiekraanil graafikuna RNA seondumist kristalli 
võnkesageduse muutusena
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Meie mõtleme välja uusi tehnoloogiaid, kuidas tuvastada 
erinevaid bakteriaalseid haigusi
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Selleks kasutame ühte spet-
siaalset väikest RNA molekuli 
nimega tmRNA

tmRNA 3D struktuurtherozone.com 

Burks et al. 2005 Burks et al. 2005
tmRNA 2D struktuur

tmRNA on iseenesest ohutu 
molekul, mis abistab rakku val-
gusünteesil, kuid bakterit saab 
tema tmRNA molekuli järgi ära 
tunda ning tuvastada.
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