
Viroloogia ja mikrobioloogia õppetool tegeles viroloogilise uurimistööga, mis tänaseks on leidnud 
laiemat praktilist rakendust viirusvektorite ja vaktsiinide väljatöötamise vallas. Viimastel aastatel on 
õppetoolist tekkinud mitmed tehnoloogiainstituudi uurimisgrupid. Tehnoloogiainstituudis on ka teisi 
molekulaar- ja rakubioloogiaga seotud uurimisrühmi, mis ajalooliselt ei pärine viroloogia ja mikrobio-
loogia õppetoolist. Kõigi nende töörühmadega käib tihe koostöö nii teaduse kui õppetöö vallas.
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Vasili Hauryliuk, Aksel Soosaar, Arvi Jõers, Lauri Peil, Helen Tammert, 
doktorandid Andrey Ermakov, Villu Kasari, Mailis Laht, Hannes Luidalepp, 
Eliisa Lukk, Viktoriya Ship, Natalja Tšertova, Vallo Varik, Triinu Siibak, 
Veiko Voolaid, laborandid Jelena Kiprovskaja, Ülar Allas

Pildil on antibiootikum erütromütsiini mõjul pikenenud soolekepikese rakud, kelle jagunemist jälgi-
takse mikroskoobi all.

Antibiootikumide uurimisrühmas selgitatakse antibiootikumide ja antibiootikumi resis tentsuse toime-
mehhanisme. Eeskätt on tähelepanu all valgusünteesi pidurdavad  antibiootikumid. Seetõttu uuritakse 
lisaks antibiootikumide toimele ka valgusünteesi baasmehhanisme. Üheks oluliseks uurimisteemaks 
on ka persistorite olemus. Persistorid on bakterid, kes  küll antibiootikumi juuresolekul kasvada ei 
suuda, kuid keda antibiootikumid ei tapa. Seega võivad persistorid antibiootikumitöötluse üle elada ja 
ravimi kontsentratsiooni langedes kasvama hakata. Tänapäeval on antibiootikumiresistentsus muutu-
nud üha tõsisemaks probleemiks. Üheks resistentsusgeenide reservuaariks on looduslikud bakterid. 
Seetõttu uuritakse antibiootikumide töörühmas ka resistentsusegeenide ülekannet looduslike ja pato-
geensete bakterite vahel.

Tehnoloogiainstituut loodi 2001. aastal Tartu Ülikooli juurde rakendusliku suunaga uurimistöö läbivii-
miseks. 2005. aastal koliti oma majja aadressil Nooruse 1.
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Käsper, Aleksei Suslov, Marit Orav, 
Kadri Õunap, Rasmus Puusepp, 
spetsialistid  Nele Jaanson,  
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laborandid Mihkel Allik, Regina Pipits

TÜMRI mikrobioloogia ja viroloogia õppe-
toolis aastaid tegutsenud akadeemik Mart 
Ustavi juhendatud DNA viiruste labor asub 
praegu TÜ tehnoloogiainstituudi biomedit-
siini tehnoloogiate arenduskeskuses. Peamiseks 
uurimisobjektiks on papilloomiviiruste replikat-
sioon ja interaktsioonid peremeesrakuga. Meie 
teadustegevuse üheks oluliseks eesmärgiks 
on välja selgitada HPV genoomi replikatsiooni 
mehhanismid, kromosoomivälise säilimise eest 
vastutavad elemendid ja toimemehhanism.  
 

HPV säilimiseks rakkudes seostub viiruse 
genoom peremeesraku kromosoomidega (JV 
kaanepilt 1999. a)
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Pildil on EGFP-d ekspresseeriva alfaviirusega nakatatud hiire 
aju. Rohelised regioonid on viirusega nakatatud  ajukoed. 
(Journal of General Virology kaanepilt) 

RNA viiruste uurimisrühm, mil-
lest on praeguseks välja kasvanud 
tehnoloogiainstituudi rakendusvi-
roloogia  professuur, loodi TÜMRIs 
Mart Ustavi juhitud õppetooli juurde 
2003. aastal. Peamisteks uurimisob-
jektideks on  rühma loomisest alates 
olnud alfaviirused ja C-hepatiidi 
viirus, peamisteks töösuundadeks 
RNA viiruste  replikatsiooni ja 
nende põhjustatud patogeneesi 
uurimine ning viirustel põhinevate 
vektorsüsteemide konstrueerimine 
ja kasutamine.
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Peamise uurimissuunana tegeleme rakku penetreeruvatel peptiididel põhinevate transportvektorite, 
mis on mõeldud ravimmolekulide toimetamiseks rakkudesse, väljatöötamisega. Ravimmolekulidest 
keskendume geeniteraapias ja geeniekspressiooni moduleerimisel kasutatavatele nukleiinhapetele, 
mis iseseisvalt rakkudesse siseneda ei suuda, näiteks siRNA, antiMir, plasmiidid, splaissingut korri-
geerivad oligonukleotiidid (SCOd), valgud, peptiidid jne. Viimastel aastatel oleme välja arendanud 
äärmiselt olulise transportvektorite süsteemi, PepFect́ ide perekonna, mille esindajad on väga efek-
tiivsed siRNAde ja SCOde transportimiseks nii in vitro kui in vivo. Efektiivsuselt on PepFecti perekonna 
vektorid paremad või võrreldavad käesoleval hetkel kasutusesolevate transportsüsteemidega. See 
võimaldab näha ka väga selget rakenduspotentsiaali tuleviku meditsiinis.

Teine seotud uuri-
missuund töötab välja 
transportsüsteemi, mis 
viiks ravimi ainult valitud 
rakkudesse. Peamine 
rakendus sellisele lähe-
nemisele on vähivastane 
ravi. Siin kasutatakse 
klassikalisi kemoteraapia 
ravimeid, kuid erinevalt 
praegusest meditsiini 
tavapraktikast suuna-
takse ravim spetsiifiliselt 
vähirakkudesse, mitte 
aga kogu organismi. 
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Faustova, Teele Karaf in, Jevgeni Mihhejev, Maria Koval, Martin Lepiku

Uurime, kuidas Clb- ja Cln-Cdk1 pro-
teiinkinaaside kompleksid reguleerivad 
valkude multifosforü lee rimise kaudu 
pärmi rakutsükli erinevate staadiumide 
lülitusi.

Looduslikus keskkonnas pole taimede elutingi-
mused sageli optimaalsed. Näiteks pole teatud 
hetkel piisavalt vett või jääb toitainetest vajaka. 
Sellistes tingimustes kannatavad taimed stressi 
all ja nende kasv pidurdub. 

Erinevalt loomadest puudub taimedel keskkon-
natingimuste halvenedes võimalus pageda, oma 
asukohta muuta. Seetõttu on taimede jaoks 
äärmiselt oluline neid ümbritsevas keskkonnas 
toimuvatele muutustele kiiresti ja adekvaatselt 
reageerida. 

Üks tähtsamaid taimede kaitsereaktsioone 
keskkonnatingimuste halvenemisel on õhulõ-
hede sulgumine, mis vähendab vee kadu, aga 
ka saasteainete, nagu osoon, pääsu lehtedesse. 
Õhulõhed on mikroskoopilised avad taime leh-
tedel paarikaupa asuvate sulgrakkude vahel. Kui 
sulgrakkude välismembraanis asuvad sensorval-
gud fikseerivad tingimuste halvenemise, avanevad 
kanalid ning vesi ja seda siduvad ained hakkavad 
sulgrakkudest välja voolama. Sulgrakkude kõve-
rus väheneb ja nendevaheline õhulõhe sulgub. 
Sulgrakkude kanalite avanemine ja sulgumine on 
mitmete signaalikaskaadide tugeva kontrolli all.

Tehnoloogiainstituudi taimebioloogid uurivad 
taimede stressile adapteerumise molekulaar-
seid mehhanisme. Kasutame selleks erinevaid 
Arabidopsise mutante, transgeenseid taimi ja ka 
looduslikke ökotüüpe. 
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