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Meie töörühma uurimisobjektiks on taimepatogeen Pectobacterium carotovorum subsp. carotovo-
rum (Pcc). Nimetatud patogeen põhjustab märgmädanikku paljudel majanduslikku tähsust omavatel 
köögiviljataimedel, sealhulgas ka kartulil. Ükski kultiveeritav kartulisort ei ole täielikult resistentne 
nimetatud patogeenide suhtes, kuigi ka Eestis kasvatavad sordid erinevad tunduvalt oma haiguskindlu-
selt. Patogeen võib teatud aja säilida eluvõimelistena ka väljaspool taime – mullas, transpordikastidel, 
kottidel ja ka hoidlate inventaril. Kuna puuduvad ka efektiivsed bakteritsiidse toimega taimekaitse-
vahendid, siis kujutab see patogeen endast arvestatavat ohtu põllumajandusele. Pcc on kujunenud 
patogeen-taim interaktsiooni uurimise mudelorganismiks tänu tema kohta kogunenud geneetika- ja 
molekulaarbioloogia-alastele teadmistele, lisaks on paljude Pectobacterium carotovorum tüvede genoo-
mid juba täielikult sekveneeritud. Bakterite virulentsus on tihedalt seotud võimega produtseerida ja 
seejärel sekreteerida keskkonda mitmesuguseid taime rakuseina lagundavaid ensüüme (virulentsus-
faktoreid). Lisaks taime rakuseina lagundavatele ensüümidele kuulub Pcc virulentsusfaktorite arsenali 
ka nekroosi põhjustav Nip valk, mis tungib taimeraku membraani ja põhjustab rakkude hukkumist. 
Tänu sellisele mitmekesisele virulentsusfaktorite arsenalile paljuneb  taime sattunud patogeen  kii-
resti, levib üle kogu taime ja põhjustab nakatunud taime hukkumise, mis on tingitud nakatunud 
taimekudede matseratsioonist. Meie projekti põhisuunad Pcc uurimisel on olnud seotud uute viru-
lentsusfaktorite isoleerimise ja nende ekspressiooni moduleeriva regulatoorvõrgustiku uurimisega 
Pcc. Patogeeni seisukohalt on oluline käivitada virulentsusfaktorite süntees siis kui bakter on tunginud 
peremeestaime. Sellega surub patogeen üheltpoolt maha taime kaitsereaktsioonid, teiseltpoolt aga 
kasutab ta taimerakkude lagundamisel vabanevaid sobilikke toitaineid oma elutegevuseks. Viimastel 
aastatel oleme uurinud Rcs süsteemi mõju virulentsusfaktorite produktsioonile. Meie uurimistulemu-
sed on näidanud, et Rcs süsteem informeerib patogeeni keskkonnas toimuvatest muutustest. Selle 
süsteem ei mõjuta virulentsusfaktorite produktsiooni otse, vaid teeb seda läbi teiste regulaatorite. Nii 
interakteerub Rcs süsteem viburite sünteesi kontrolliva regulaatoriga FlhDC kui mRNA-de stabiilsust 
mõjutava Rsm süsteemi komponendiga RsmB. Seega moodustab meie poolt uuritav Rcs süsteem 
ühe osa mitmeastmelisest signaaliülekande rajast, mis koos kontrollivad virulentsusfaktorite sünteesi 
nakatunu taimekoes.

Pcc võime nakatada peremeestaime on tihedalt seotud patogeeni võimega produtseerida ja seejä-
rel sekreteerida kekkonda erinevaid taime rakuseina komponente lagundavaid ensüüme: pektinaase, 
tsellulaase ja proteaase. Nimetatud ensüümide produktsiooni on võimalik testida spetsiifilisi subst-
raate sisaldavatel indikaatortassidel.

1. Pektinolüütliste ensüümide produktsioon (polügalakturoonhapet sisaldavatel tassidel). 2. 
Tsellulolüütilisi ensüümide produktsioon (karboksümetüültselluloosi sisaldavatel tassidel).
3. Proteolüütiliste ensüümide produktsioon (piima sisaldavatel tassidel). Tassidel olevate 
tsoonide suurus on proportsionaalne vastava tüve poolt produtseeritud ensüümi hulgaga.  

Uurimissuunad:
• Virulentsusfaktorite sünteesi regulatsioon taimepatogeenis Pectobacterium carotovorum (juht dots. A. Mäe) 
• Pärmi Hansenula polymorpha MAL lookuse geenid, promootorid ja valgud: alusuuringud ja biotehnoloogilised rakendused (juht dotsent 
Tiina Alamäe)

Vasakul ja vasakul all: Pcc nakatatud tubakalehe koe nekroos. 
Pcc virulentsusfaktorite hulka kuulub ka taimekoe  nekroosi 
põhjustav valk Nip. Tegemist on nn. spetsiifilise virulent-
susfaktoriga, mis on vajalik ainult teatud peremeestaimete 
nakatamiseks. 1-6 on Pcc erinevad mutadid, mis erinevad 
Nip valgu produktsiooni võime poolest.   

Virulentsusfaktorite sünteesi regulatsioon taimepatogeenis Pcc. Nii keskkonnategurid kui ka taimede 
poolt sünteesitavad keemilised ühendid võivad mõjutada virulentsusfaktorite sünteesi. Väliskesk-
konnast tuleva signaali äratundmises osaleb Rcs süsteem. Rcs süsteem koostöös mitmete teiste 
regulaatoritega moodustab mitmeastmelise signaaliülekande süsteemi, mis moduleerib virulentsus-
faktorite sünteesi vastavalt keskkonnast tulnud signaalidele.  

Pcc virulentsusfaktoriteks on mitmesugused taime rakuseina 
lagundavad ensüümid, mida patogeen toodab ja mis seejä-
rel transpoditakse rakust välja. Nakatunud kartulimugulas 
põhjustavad need ensüümid koe matseratsiooni. Nakatunud 
taimekoes toimub bakterite intensiivne ja kiire paljunemine, 
mis lõpuks viib nakatunud mugula täielikule mädanemisele.



Ruumis 112 olid aastal 1996 veel vanad aknad ja vana külvi-
boks. Istuvad Helen Karp ja Lele Liiv. Seisab juhendaja Tiina 
Alamäe.

Meie uurimisgrupp sündis koos TÜMRIga. Sai valitud uus uurimisobjekt – pärm Hansenula polymorpha 
ning tellitud lahketelt inimestelt piiri tagant esimesed plasmiidid ja pärmitüved. Pärmide molekulaar-
bioloogia meetodeid saatsime õppima Uppsalasse prof. Hans Ronne laborisse doktorant Aiki Järviste. 
Esimesed uurimisteemad olid seotud suhkrute ainevahetusega: glükoosi ja fruktoosi fosforüülivate 
ensüümidega, glükoosi transpordiga ja glükoosi poolt esilekutsutava transkriptsioonilise repressioo-
niga. Selgitasime välja heksoosi kinaaside mustri pärmil H. polymorpha, kloneerisime heksokinaasi 
ja glükokinaasi geenid ja iseloomustasime vastavaid valke ning nende osalust glükoosi repressiooni 
algatamises. Kuna glükoos pidurdab pärmidel ka disahhariidide, näiteks maltoosi ja sahharoosi kasu-
tamist, siis viis esimene uurimisteema meid sujuvalt maltoosi ja sahharoosi kasutamise biokeemia ja 
geneetika juurde. Selgus, et maltoosi ja sahharoosi kasutamise geenid paiknevad genoomis kõrvuti, 

Pärmi Hansenula polymorpha MAL lookuse geenid, promootorid ja valgud: alusuuringud ja 
biotehnoloogilised rakendused
Uurimissuuna juht dotsent Tiina Alamäe 
Uurimisrühma kuuluvad: Katrin Viigand, Triinu Visnapuu, Tiina Michelson, 
Andres Lõhmus, Karin Mardo, Kertu Tiirik, Sandra Suppi. 

Suur tänu ka meie grupi endistele liikmetele! Aiki Järviste (Leit-Teetlaus), Helen Karp (Udras), 
Lele Liiv, Toomas Kramarenko, Merle Kaljusmaa, Angela Ivask, Silja Laht, Anna-Liisa Remme, 
Pille Pärn, Pille Kotka, Kersti Tammus, Dmitri Teperik, Birgit Rätsep, Rainis Toomemaa, Jelena 
Lashmanova, Aivi Liiv

moodustades MAL lookuse. MAL lookuses on geenid, mis kodeerivad alfa-glükosidaasi e. maltaasi, 
alfa-glükosiidi permeaasi ja hüpoteetilist transkriptsioonilist aktivaatorvalku MAL geenidele. Oleme 
kloneerinud lookusest kõik geenid ja iseloomustanud maltaasi ja permeaasi valke. Maltaasi geeni pro-
mootorit PMAL uurides selgus huvitav fakt – see promootor funktsioneeris ka bakterites ja sisaldas 
sigma-70 valgu seostumisjärjestusi. Otsustasime testida selle promootori kasutamisvõimalusi uudse 
bakteriaalse ekspressioonisüsteemi loomiseks. Valisime meie poolt konstrueeritud süsteemi testimi-
seks välja Pseudomonas syringae levaansukraasi valgu. Kloneerisime selle taimepatogeeni genoomist 
välja kolm levaansukraasi geeni ja ekspresseerisime neid Escherichia coli’s PMAL kontrolli all. Selgus, 
et levaansukraasi valgud on biotehnoloogilisest aspektist huvitavad – nad sünteesivad sahharoosist 
mitte ainult pika ahelaga levaani, vaid ka fruktooligosahhariide, millel on ennustatavalt prebiootiline 
toime. Praegu tegeleme ühe levaansukraasi valgu (Lsc3) lähema uurimisega. Isoleerime Lsc3 mutante, 
uurimine nende mutantide omadusi ja modelleerime Lsc3 struktuuri, et teha järeldusi aminohapete 
ja piirkondade kohta valgus, mis määravad ensüümi substraadivalikut ja polümeriseerivaid omadusi. 
Koostöös Alina Zamfiri grupiga Aradist (Rumeenia) kasutame uudset kiibipõhist mass-spektromeet-
ria meetodit, et tuvastada Lsc3 valgu poolt sünteesitud oligosahhariide.

Saadud uurimisgrandid:
1994–1998 ETF 2328. Heksoosi kinaaside osaluse uurimine glükoosi kataboliitse repressiooni regulatsioonis ja 
suhkrute transpordis metülotroofsel pärmil Hansenula polymorpha. 
1999–2002 ETF3923. Glükoosi tunnetamise ja glükoosi repressiooni uurimine metülotroofsetel pärmidel.
2004–2007 ETF 5676. Uute mikroobsete süsteemide väljatöötamine ja testimine võõrvalkude ekspressiooniks. 
2008–2011 ETF7528. Hansenula polymorpha MAL geenid, promootorid ja valgud: alusuuringud ja biotehnoloogi-
lised rakendused.

Karin Mardo ja Katrin Viigand tööhoos laboris 
106. Pilt pärineb kevadest 2010.

Andres Lõhmus “virtuaalselt“ 
kloneerimas aastal 2009.  

Pildil, mis  tehti laboris 106 aastal 2009 seisavad (vasakult) Tiina Michel-
son, Triinu Visnapuu, Tiina Alamäe, Karin Mardo ja Andres Lõhmus.

Pärmi Hansenula polymorpha genoomne MAL 
lookus, mis sisaldab kõrvuti paiknevaid maltoosi ja 
sahharoosi kasutamiseks vajalikke geene.

Kersti Tammus ja Triinu Vis-
napuu ruumis 106 enne 
80-ndate aastate stiilis TÜMRI 
jõulupidu detsembris 2005.

Pseudomonas syringae levaansukraasi valgu modelleeritud beeta-pro-
pellerstruktuur. Parempoolsel pildil on tähistatud aminohapped, mis 
ennustatult võiksid olla katalüüsis olulised.

Traditsiooniline kevadine grupifoto TÜMRI 
ees aastal 1999. Vasakult: esimeses reas Lele 
liiv, Anna-Liisa Remme, Angela Ivask ja Tiina 
Alamäe. Tagumises reas Silja Laht, Pille Pärn, 
Merle Kaljusmaa, Toomas Kramarenko ja 
Aiki Järviste.

Õhukese kihi kromatograa-
fiaga näitasime, et meie poolt 
uuritav levaansukraas Lsc3 
sünteesib sahharoosist fruk-
tooligosahhariide (FOS): 
kestoosi, nüstoosi ja ka pikema 
ahelaga produkte. Kõrgpolü-
meersed produktid (levaan) 
ei liigu voolutamisel ja jäävad 
stardijoonele. Võrdlusena 
kasutasime FOSide süntee-
siks sahharoosist Pseudomonas 
chlororaphis subsp aurantiaca 
levaan sukraasi LscA.

Merle Kaljusmaa, Aiki Järviste ja 
Angela Ivask kevadiste kaitsmiste 
aegu aastal 1999 TÜMRi ees.

Tardsöötmel poseerivad Escherichia coli kolooniad, mis sünteesivad 
bakteri Pseudomonas syringae levaansukraasi. Kuna sööde sisaldab 10% 
sahharoosi, on kolooniad limased ja läikivad tänu polüsahhariidile, mida 
levaansukraas sahharoosist sünteesib.

FOS
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