
MOLEKULAARBIOLOOGIA ÕPPETOOL

Molekulaarbioloogia ühendab füüsika ja keemia meetodeid bioloogiliste küsimuste lahendamisel. 
Tähtsamad küsimused on bioloogiliste makromolekulide kuju ja talitluse vahelised seosed. Kõige olu-
lisemad bioloogilised makromolekulid, mis kannavad pärilikku teavet (geneetilist informatsiooni) on 
nukleiinhapped ja valgud. Pärilik teave säilitatakse DNAs nukleotiidse järjestusena ja selle teabe põhjal 
pannakse kokku valgud. Valkude süntees toimub RNA vahendusel. RNA toimib nii päriliku teabe 
kandjana kui katalüsaatorina. Aminohapped ühendab valguahelaks ribosoom, mis koosneb RNAst ja 
valkudest. Molekulaarbioloogia õppetool peab oma otseseks ülesandeks õppe-teadustööd valgusün-
teesil osalevate molekulide uurimist molekulaarbioloogia meetodite abil.
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Edukas kraadiõpe

Magistri- ja doktoriõpe on molekulaarbioloogia alal olnud regulaarne ja tulemuslik. Doktorikraadi on 
õppetooli juures kaitsnud Tanel Tenson, Urmas Saarma, Aivar Liiv, Tiina Tamm, Ülo Maiväli, Lauri 
Peil ja Daima Örd. Praegu on õppetooli doktorantuuris Arto Pulk, Kalle Kipper, Triinu Siibak, Rya 
Ero, Margus Leppik ja Anton Peier.

Tasemel teadustöö

Meie teadusliku uurimistöö keskmes on ribosoom, valgusünteesi bioloogiline nanomasin. Ribosoom 
koosneb RNAst ja valkudest, kusjuures RNA molekule on kolm ja need moodustavad ribosoomi 
massist kaks kolmandikku. Bakteri ribosoom sisaldab üle 50 erineva valgu, mis aga on väikesed. Ini-
mese ribosoomides on veelgi rohkem erinevaid valke. Ribosoom koosneb kahest ebavõrdsest osast. 
Uurime ribosoomi funktsionaalset struktuuri, ribosoomi biogeneesi ja selle regulatsiooni, ribosoomi 
komponentide sünteesi ja saatust.

Tähtsamad saavutused teaduses:

Hiilgav ajalugu

Molekulaarbioloogia õppetooli esimesed professorid olid akadeemikud Mart Saarma ja Richard Vil-
lems, kes Artur Linnu õpilastena panid aluse molekulaarbioloogiale Tartus ja Eestis. 1960ndatel hakkas 
Artur Lind uurima valgusünteesi ja selles osalevaid molekule. Tähtsündnus oli roti ribosoomi väi-
kese RNA (5S RNA) nukleotiidse järjestuse kindlakstegemine. RNA alased uuringud on sellest peale 
pidevalt jätkunud. Samuti on ka valgusünteesi molekulaarsete mehhanismide väljaselgitamine, mis oli 
tuntud teadlaste ja Eesti teaduse suurkujude Mart Ustavi, Andres Metspalu, Toivo Maimetsa, Tago 
Sarapuu jpt teadustee alguse oluline probleem, jäänud õppetooli teadustöö keskseks teemaks.

Igapäevane õppetöö

Igal aastal läbib molekulaarbioloogia kursuse keskmiselt 120 tudengit. Selle kursuse käigus antakse 
ülevaade nukleiinhapete ja valkude ehitusest, geenide avaldumisest ja nendest viisidest kuidas gee-
nide avaldusmist kontrollitakse raku ja organismi tasemel. Erilist tähelepanu pööratakse molekulide 
struktuurile ja funktsioonide struktuursetele alustele.

Valgu biosüntees ja nukleiinhapete keemia on magistrikursused, kus käsitletakse molekulaarbio-
loogia üksikuid probleeme süvendatult. Mõlema kursuse läbiviimisel osalevad nii teadlased-spetsialistid 
kui doktorandid. Nukleiinhapete keemia kursuse raames teevad magistrandid katseid nukleiinhapete 
struktuuri uurimiseks.

Ribosoomi RNA struktuuri moodustumine

Ribosoomi stuktuursete üleminekute mudel. Ribosoomi suurema alaühiku RNA struktuurid, mis moo-
dustuvad sünteesi käigus (A ja B) ja peale süntees st lõplik struktuur (C).

Mudeli kontrollimine ajutiste struktuuride asendamise kaudu. Vasakul on looduslik struktuur (wt) 
ülejäänud on kunstlikult konstrueeritud, mis kõik võivad moodustada sama lõpliku struktuuri, kuid 
ajutised stuktuurid on erinevad. Lõpliku stuktuuri moodustumine toimub erineva edukusega.
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Seltsielu
Meie laborirahvas veedab vaba aega sageli koos seenemetsades, kalavetel ja eriti nende retkede tulemusi nautides. 
Lisaks gastronoomilistele harrastustele on meie hulgas mitu koerasõpra ja enamuses oleme suured loodusesõbrad. 
Jüripäeval käime puid istutamas.

Dr. Aivar Liiv on püüdnud Narva jõest suure lõhe. Meie töökas ja heatujuline kollektiiv.

Ribosoomide biogeneesil 
osalevate ensüümide 
iseloomustamine:
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Uue RNAd muutva ensüümi 
avastamine:

Ribosoomi erinevate elementide tähtsus valkude sünteesil:

Uus nähtus, ribosoomide parandamine

Ribosoomi struktuur, milles need valgud, 
mis on vahetatavad, on näidatud värvilis-
tena ja tähistatud. Valkude vahetamine aitab 
taastada kahjustatud ribosoomide aktiiv-
suse.
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