
GENEETIK A  ÕPPETOOL

Mikroobigeneetika uurimisgrupp
Pseudomonaadid on looduses laialt levinud bakterite rühm, kuhu kuulub nii patogeenseid kui 
ka mittepatogeensid liike. Sellesse perekonda kuuluvad bakterid on võimelised hõivama väga 
erinevaid elupaiku ja kohanema kiiresti muutunud keskkonnatingimustega tänu oma genoomi 
plastilisusele. Näiteks P. putida on mullas ja veekogudes elav bakter, kes on võimeline lagundama 
paljusid inimtekkelisi keskkonda reostavaid  ühendeid ning ei ole virulentne, leides seetõttu 
rakendust biotehnoloogilistes protsessides (bioremeditsioon, biokatalüüs). P. aeruginosa on see-
vastu oportunistlik patogeen, kes võib nakatada inimkeha. 

Alates TÜ MRI  loomisest kuni praeguseni oleme uurinud molekulaarseid mehhanisme, mis on 
seotud pseudomonaadide geeniregulatsiooni ja geneetiliste ümberkorraldustega muutuvates 
keskkonnatingimustes.

Selle aja jooksul on kaitstud terve rida doktoritöid: 1992 Maia Kivisaar, 2002 Rita Hõrak, 2005 
Andres Tover ja Riho Teras, 2006 Heili Ilves, 2007 Signe Saumaa, 2008 Marta Putrinš, 2009 
Radi Tegova ja Mariliis Tark.

Praegu tegeleme aktiivselt järgmiste uurimissuundadega:
• Mutatsiooniprotsessid bakterites (mikroobigeneetika professor Maia Kivisaar) 
• Mobiilsete DNA elementide osalus Pseudomonas aeruginosa geneetilises kohastumises 
(geneetika teadur Heili Ilves) 
• Pseudomonas putida rakusurma kontrollivad faktorid (geneetika vanemteadur Rita 
Hõrak) 
• Globaalse regulaatori Fis funktsioonid bakteris Pseudomonas putida (geneetika teadur 
Riho Teras)

Mutatsiooniprotsessid bakterites
Uurimissuuna juht Maia Kivisaar, mikroobigeneetika professor 
Uurimisrühma kuuluvad: Signe Saumaa (geneetika teadur), Kairi Tarassova 
(geneetika teadur), Katren Mikkel (doktorant), Tatjana Jatsenko ja Julia 
Sidorenko (magistrandid), Laura Kunder, Liina Saarepuu ja Siiri Sarv 
(bakalaureuseõppe tudengid).

Stressis olevates bakterirakkudes soodustab mutatsioonide teket endogeensete DNA kahjustuste 
kuhjumine ning DNA reparatsioonisüsteemide võimetus vigu parandada. Spetsialiseerunud (specia-
lized) DNA polümeraasid on võimelised jätkama DNA sünteesi kahjustatud DNA-lt. Samas on nende 
poolt läbiviidav DNA süntees tunduvalt vigaderohkem. 

DNA reparatsiooni defektsuse korral suureneb bakterites mutatsioonisagedus.

Võrreldud on mutatsioonisagedust algse tüve ja reparatsiooni-defektse tüve 
(MutS) bakterikolooniates. 

Kui DNA kahjustusi ei suudeta parandada, on häiritud rakujagunemine. Moodustuvad filamentsed 
rakud ja bakterid surevad.

Rakud on plaaditud rikkale tardsöötmele ja värvitud 3 tunni pärast SYTO 9 ja propiidiumjodiidiga. 
1000-kordne suurendus.

Uurimistöö finantseerimine:  Sihtfinantseering SF0180031s08 (M. Kivisaar)
HHMI grant #55005614 (M. Kivisaar)

ETF grantid (M. Kivisaar, R. Hõrak, R. Teras, H. Ilves)

Looduses elavad bakterid enamasti 
tingimustes, kus nende kasv on pii-
ratud kas toitainete nälja või teiste 
stressitingimuste tõttu. Sellistes 
tingimustes evolutsioneeruvad bak-
terid kiiresti.

Meie uurimistöö: uurime mutatsiooniprotsesside molekulaarseid mehhanisme perekonda Pseudo-
monas kuuluvates bakteritel, kontsentreerudes eeskätt erinevate DNA reparatsioonisüsteemide ja 
DNA polümeraaside osaluse väljaselgitamisele mutatsioonide tekkel stressitingimustel. Uurime spet-
sialiseerunud DNA polümeraaside osalust DNA reparatsiooniga kaasneval sünteesil, milliseid DNA 
kahjustusi ja kui täpselt nad ületavad ning mehhanisme, mille kaudu need DNA polümeraasid kaasa-
takse DNA reparatsioonilisele sünteesile. 

Rahastamine: Sihtfinantseering SF0180031s08; HHMI grant #55005614; ETF grant 7376. 

Mobiilsete DNA elementide osalus Pseudomonas aeruginosa geneetilises kohastumises

Uurimissuuna juht Heili Ilves, geneetika teadur 
Uurimisrühma kuuluvad: Eveli Kallas ja Andrio Lahesaare (magistrandid) 
ning Tanel Ilmjärv ja Kadi Ainsaar (bakalaureuseõppe tudengid) 

Pseudomonas aeruginosa on oportunistlik patogeen, mis eelkõige just tsüstilise fibroosi (CF) patsien-
tidel on näidatud olevat kroonilise kopsunakkuse põhjuseks. Mitmed uuringud viitavad, et patsiendi 
kopsu koloniseerimisel saavutavad kasvueelise need P. aeruginosa geneetilised variandid, mis võimal-
davad patogeenil edukamalt kohaneda CF kopsus valitsevate tingimustega. 

Rahastamine: ETF 7458 grant 
Mobiilsete elementide IS6100 ja ISPa20 osalus Pseudomonas aeruginosa geneetilises kohastumises (2008–2011).

Geneetilise mitmekesisuse tekkimiseks populatsioonis on mitmeid võimalusi. Näiteks CF haige kopsu 
sekreetidest isoleeritud P. aeruginosa kloon C patogeensed variandid olid tekkinud horisontaalsel gee-
niülekandel omandatud mobiilsete elementide IS6100 ja ISPa20 aktiivse transpositsiooni tagajärjel. 
Horisontaalsel geeniülekandel levivate mobiilsete elementide olulisus P. aeruginosa kliiniliste isolaatide 
kohastumises tekitab küsimuse transpositsiooni vallandumist põhjustavate faktorite kohta. Uurimis-
grupi eesmärgiks on kindlaks teha CF haige kopsuga seotud tingimused ja P. aeruginosa faktorid, mis 
mõjutavad mobiilsete elementide IS6100 ja ISPa20 transpositsiooni.



Pseudomonas putida rakusurma kontrollivad faktorid
Uurimissuuna juht Rita Hõrak, geneetika vanemteadur 
Uurimisrühma kuuluvad: Marta Putrinš, PhD (geneetika teadur), Paula Ann 
Kivistik, MSc (doktorant), Olga Šapran (magistrant), Hedvig Tamman, Karl 
Mumm ja Andres Ainelo (bakalaureuseõppe tudengid).

Kahjustatud või mittevajalike rakkude programmeeritud surm e. apoptoos on eelkõige tuntud euka-
rüootsetes organismides ja pakub suurt huvi nii molekulaarsest, evolutsioonilisest kui ka meditsiinilisest 
aspektist. Ka bakteripopulatsioonis toimub teatud tingimustel rakkude reguleeritud suremine nagu 
näiteks emaraku lüüsumine sporuleeruvatel bakteritel, rakkude valikuline lüüsumine bakterite ühis-
elulise vormi – biofilmi – arenemisel jne. Bakterite autolüüsi reguleerivate mehhanismide selgitamine 
on potentsiaalselt suure rakendusliku väärtusega, kuna bakterite surmaotsuse võtmefaktorite tund-
mine hõlbustab uute antibakteriaalsete ravimite disainimist.

Meie grupi uurimused on näidanud, et P. putida rakkude autolüüsi reguleerib kahest valgust koosnev 
ColS-ColR signaalirada. Bakteriraku membraanis paiknev ColS on sensorvalk, mis vastusena rakuväli-
sele signaalile fosforüülub ise ja fosforüülib ka tsütoplasmaatilise ColR valgu. Sellise kaskaadse valkude 
fosforüülimisega viiakse väliskekkonnas leiduv signaal rakku. ColR on DNA-ga seonduv valk ja meie 
tulemuste kohaselt reguleerib ta paljude selliste geenide avaldumist, mis kodeerivad mitmesuguseid 
membraanivalke. Seega on ColS-ColR signaalirada oluline bakteriraku membraani homöostaasi regu-
leerimisel. colR ja colS geenide mutantsus põhjustab tardsöötmel kasvanud P. putida bakterikultuuri 
osalist lüüsumist, mis võib ulatuda kuni 10%-ni rakupopulatsioonist. Lisaks sellele on ColS-ColR sig-
naaliraja suhtes defektsed bakterid tundlikud mitmetele mürgistele kemikaalidele (fenool, EDTA).

Rahastamine: ETF grant 7829 “Signaaliülekande võrgustik mullabakteris Pseudomonas putida: ColR-ColS kahe-
komponendilise signaalsüsteemi seos c-di-GMP signaalirajaga” (2009-2012)

Globaalse regulaatori Fis funktsioonid bakteris Pseudomonas putida 
Kuidas Fis mõjutab bakteri elu taime juurtel? 
Uurimissuuna juht Riho Teras 
Uuri jad:  Andrio Lahesaare,  Anna Velts , 
Annika Teppo, Hanna Moor,  Jana Li l lo,  Jul ia Jakovleva

Koht: pinnas, bakter Pseudomonas putida 

Tegelased:  Fis – pisike, käbe valk

                   siderofoorid – rauda siduvad molekulid, panevad bakteri UV-s helendama

                   viburid ja piilid – bakteri liikumisvahendid

Eesmärk: selgitada välja, millist rolli mängib Fis P. putida’s

Tulemused 
1. avastus – Fis pärsib P. putida püsimist odra juurtel. 
2. avastus – Fis pärsib  P. putida liikumist viburitega, kuid mitte piilidega. 
3. avastus – Fis pärsib  siderofooride tootmist (helendumist) 
4. avastus – ülemäärane Fis  muudab  P. putida membraani

1. P. putida on bakter, mis elab  ka taime juurtel ning kaitseb 
taime patogeenide eest. Ülemäärane Fis vähendab bakteri 
konkurentsivõimet elupaiga pärast odra juurtel kuni 1000 
korda. 

2. P. putida  liikumine poolvede-
las agaris, kus bakterid ujuvad 
külvikohast (sõõri keskpunktist) 
kaugemale. Fis-i ülehulk üleval 
paremal, teistes bakterites on Fis-i 
tavahulgas. 

3. (ülal): P. putida paneb UV-s helendama 
siderofooride hulk. Siderofoorid seovad bak-
teri jaoks rauda. Pildil vasakpoolses tulbas 
bakterid, milles on  Fis-i ülehulk, mujal bak-
terid Fis-i tavahulgaga. 

4. (paremal ülal, paremal): Värvitud P. 
putida. Elusad bakterid värvuvad roheliseks, 
surnud punaseks. Ülemisel pildil normaalse 
Fis-i hulgaga P. putida, alumisel Fis-i ülehul-
gaga P. putida. 

Järeldus

P. putida’ga sarnastest bakteritest on 
teada, et liikumisvõime parandab bak-
teri püsimist juurtel. Taime juurte 
läheduses käib võitlus raua pärast. Järe-
likult Fis-i on vaja siis, kui P. putida ei 
asu taime juurtel. 

Rahastamine: ETF7019
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