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Meid huvitavad väikesed asjad, millel on suur tähtsus

Üks inimene koosneb umbes 100 triljonist (1014 = 100 000 000 000 
000) rakust, mille läbimõõt on keskmiselt 10 µm. Olenevalt asuko-
hast organismis on rakud üksteisest erinevad ja tänu sellele meie silm 
näeb, süda pumpab verd ja maks lagundab alkoholi.

Kõige suuremaks rakuks praeguses maailmas loetakse jaanalinnu 
viljastamata munarakku. Meie õppetoolis on maailma suurima raku 
uuringud piirdunud omleti valmistamisega, igapäevaselt uurime 
midagi hoopis väiksemat.

Inimese embrüonaalsete tüvirakkude uurimisgrupp
Uuurimisgrupi juht: professor Toivo Maimets 
Uurimisrühma kuuluvad: Viljar Jaks, Ade Kallas, Martin Pook, Martti Maimets, 
Elo Madissoon, Külli Zimmermann

Inimese embrüonaalsed tüvirakud on erilist tüüpi rakud, kuna nad suudavad paljuneda lõputult ja samas on neist rakkudest 
võimalik saada kõiki inimeses leiduvaid rakutüüpe. Et selliste rakkude tüvirakustaatus säiliks, on nende kasvatamiseks vaja 
spetsiifilisi söötmekomponente ja toetavat kasvupinda. Kasvukeskkonda teadlikult muutes on võimalik saada neist rakku-
dest soovitavat tüüpi rakke või nende eellasrakke. Seepärast on tähtis välja selgitada kindlad faktorid, mis kasvukeskkonnas 
võivad mõjutada tüvirakkude edasist staatust: kas diferentseeruda või jääda tüvirakuks?

Lisaks tüvirakkudele on veel teada teist tüüpi rakud, mis suudavad lõputult paljuneda – need on vähirakud ehk kasvajarakud. 
Tüvirakkude ja vähirakkude vahel on leitud palju sarnasusi, mis annab põhjust teadlastel olla kriitilised ja tähelepanelikud 
selle valdkonna uurimistöödes. Kui me suudaksime välja selgitada mehhanismid, mis aitavad tüvirakul olla tüvirakk ja mitte 
vähirakk, võiksime suure sammu edasi astuda ka vähkkasvajate ravimises.

Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia instituudis töötav inimese embrüonaalsete tüvirakkude uurmisgrupp tege-
leb nende rakkude heterogeensuse kirjeldamisega erinevates kasvukeskkondades. Muuhulgas vaadeldakse antud rakkude 
elutsüklit ehk rakutsüklit ja selle erinevates faasides toimuvaid protsesse, mis võiksid mõjutada tüvirakkude staatust.

Kromatiini uurimisgrupp
Uurimisgrupi juht: vanemteadur Arnold Kristjuhan 
Uurimisrühma kuuluvad: Kersti Kristjuhan, Kadri Peil, Marko Lõoke, Signe Värv, Keiu Paapsi, Maia-Liisa Anton, Lari Järvinen, Henel Sein

Olgugi, et paljude organismide, sealhulgas inimese, kogu genoomi 
DNA järjestus on meile teada, pole kaugeltki selge, kuidas reguleeri-
takse sealt informatsiooni kättesaamist ehk geenide avaldumist. 

Olulist rolli geenide avaldumise regulatsioonil mängib DNA pakki-
mine keeruliseks valkude ja DNA kompleksiks: kromatiiniks, mille 
väikseim struktuurne element on nukleosoom. Nukleosoomid koos-
nevad histoonide valkudest, mille ümber on keerdunud 146 aluspaari 
pikkune lõik DNA kaksikahelast. Nukleosoomid on omakorda 
pakitud kõrgematesse struktuuriüksustesse, mis kõik kokku moo-
dustavadki kromatiini. Ühest küljest on kromatiin vajalik tagamaks 
DNA korrapärast pakkimist raku sees, kuid samas on see takistu-
seks paljudele protsessidele, mis vajavad otsesest ligipääsu DNA-le. 
Sellisteks protsessideks on näiteks DNA replikatsioon ehk kogu 
geneetilise materjali paljundamine, reparatsioon ehk DNA kah-
justuste parandmine ja transkriptsioon ehk DNA-sse salvestatud 
informatsiooni kopeerimine RNA molekulideks ja sealt edasi valku-
deks, millest meie rakud suuresti koosnevad.

Kui replikatsiooni ja reparatsiooni ülesanneteks on tagada kogu 
rakus oleva DNA paljundamine ja parandamine, siis transkriptsioon 
on märksa valivam: transkribeerida tuleb vaid seda osa DNA-st, 

Dioksiini retseptori (AHR) bioloogia uurimisgrupp
Uurimisgrupi juht: erakorraline teadur Tarmo Tiido 
Uurimisrühma kuuluvad: Indrek Teino, Asko Kriiska

Pluripotentsusmarkerite heterogeenne ekspres-
sioon inimese embrüonaalsetes tüvirakkudes

Kromatiin – DNA primaarjärjestusest keerulisemate struk-
tuurideni

Mõni aastakümme tagasi alanud teadustööga, mis kestab tänaseni, on selgunud, et dioksiinide toime 
vahendajaks on samanimeline valk – dioksiini retseptor (lühendatult: AHR), millele need kemikaalid 
siis seostuvad ning muudavad retseptori aktiivseks. Aktiivsel dioksiini retseptoril on kahesugune funkt-
sioon: asudes tsütoplasmas, mõjub see teiste valkudega seondumise kaudu, teisalt kontrollib geenide 
tööd rakutuumas, misläbi reguleeritakse uute valkude moodustumist rakus. Sellise võime tõttu rak-
kude elutegevusele ongi dioksiinidel potentsiaalselt mürgine toime. 

Meie töörühma esmaseks huviks on uurida, milliste mehhanismide varal avaldub dioksiinide ja diok-
siini retseptori roll reproduktiivelundite talitusel. Veelgi kitsamalt: kas dioksiinid, mis – näiteks toidu 
vahendusel organismi sattununa – jõuavad naise munasarja, suudavad alla suruda ühe teise selle elundi 
talitusel olulise hormooni (folliikuleid stimuleeriva hormooni) retseptori hulka rakkude pinnal, ning sel 
moel pärssida munarakkude arengut ja küpsemist.

Sellised uuringud on topelt kasulikud: esmalt võimaldavad need paremini mõista dioksiinilaadsete 
ühendite mürgisust, teisest küljest jällegi pakuvad võimaluse paremini aru saada selle retseptori täht-
susest rakkude funktsioonis ilma et neis leiduks dioksiine (kuna AHR-il näib olevat kanda tähtis osa 
rakkude normaalsel talitlusel).

Dioksiinide ja sarnaste ühendite mürgisus on üldtuntud. Need on kemikaalid, mis on levinud kõik-
jal. Ühe sellise looduses eriti püsiva, toksilise ja elusorganismides akumuleeruva ühendina on tuntud 
dioksiin nimega TCDD. Olles rasvlahustuvad ühendid, leidub dioksiine iseäranis rikkalikult loomade 
– mereloomade puhul kalade – rasvkoes. Dioksiine tööstuslikult ei toodeta, vaid nad tekivad tööstuse 
ebameeldivate kõrvalproduktidena.

kus asuvad geenid, kuid mitte regulatoorseid DNA järjestusi. Lisaks 
sellele vajatakse rakus erinevate geenide produkte erineval hulgal, 
mistõttu on genoomis piirkondi, kus tuleb transkriptsiooni teosta-
vale ensüümile (RNA polümeraas) tagada piisav ligipääs DNA-le 
kogu raku elutegevuse jooksul, samas kui mõnede teiste geenide 
transkriptsioon on vajalik vaid mingil lühikesel ajavahemikul sõltuvalt 
keskkonnatingimustest, rakutsükli faasist, rakutüübist või organismi 
arengustaadiumist. Milliste geenide transkribeerimiseks antakse RNA 
polümeraasile juurdepääs ja milliste mitte, sõltub suurel määral kro-
matiini moodustamises osalevate valkude, histoonide, märgistamisest 
erinevate keemiliste rühmadega - atsetüül- ja metüülrühmadega.

Meie töögrupi peamiseks uurimisobjektiks ongi kromatiini modi-
fikatsioonid ja nendega tehtavad muudatused rakus toimuvate 
protsesside käigus. Me uurime, milline on histoonide modifitseeri-
miste roll geenide avaldumise esimesel etapil ehk transkriptsioonil. 
Millised histoonide modifikatsioonid on vajalikud kromatiini „ava-
miseks” RNA polümeraasile ning millised modifikatsioonid aitavad 
kromatiini „sulgeda” kui seda pole vaja transkribeerida. Samuti 
uurime me kromatiini modifikatsioonide rolli DNA replikatsiooni 
ehk kogu geneetilise materjali kahekordistamisel.

Väikesed, aga tähtsad

Rakubioloogia õppetooli 
inimesed on alati rõõmuga 
nõus vastama teie küsimus-
tele.

Kirjutage või helistage meile:

e-kiri: cellbio@ebc.ee

telefon: 737 5023



Laminiini uurimisgrupp
Uurimisgrupi juht: dotsent Sulev Ingerpuu 
Uurimisrühma kuuluvad: Martin Pook, Maili Zimmermann, Kadri Ligi

Laminiini alfa 4 
ahel inimese 
vereli istakute 
g r a a n u l i t e s 
( e l e k t r o n - 
mikroskoopia)

Kasvajate eest kaitsva valgu p53 ülesanded rakus

Igapäevane töö – tulemuste analüüs Teadus on põnev Noored fluorestsentsmikroskoopiahuvilised Edasi tähtede poole

Kasvajaseoseliste signaaliradade töögrupp
Uurimisgrupi juht: teadur Lilian Kadaja-Saarepuu 
Uurimisrühma kuuluvad: Anna Balikova, Janeli Viil, Kirill Jef imov, Julia Nesterova, Kaisa Külaots, Ivo Kändla

Laminiini alfa 5 ahel (roheline) ja F-aktiin (punane) inimese vereliistakutes Laminiini alfa 5 ahel inimese vereliistakute graanulites

Vähkkasvaja korral on osa rakke organismis kaotanud kontrolli 
jagunemise üle. Piiramatu jagunemise käigus kuhjuvad kasvajarak-
kudesse geneetilised muutused (mutatsioonid), mille tulemuseks 
on tuumorsupressor-geenide inaktiveerumine ja rakkude jagune-
mist soodustavate geenide liigne aktiveerumine, mida peetaksegi 
kasvajatekke peapõhjusteks. Kasvajaseoseliste geenide identi-
fitseerimine ning nende funktsiooni uurimine on aidanud mõista 
rakkude jagunemise mehhanisme ning võimaldanud välja töötada 
vähivastaseid ravimeetmeid. Endiselt pannakse suurt lootust suu-
rema spetsiifilisusega ja vähem toksiliste kasvajateraapiameetmete 
väljatöötamisele. Selleks on vaja veelgi paremini tundma õppida 
neid signaaliradu, mis kontrollivad rakkude elulemust ja kasvu. 

Üks väga olulisi tegureid rakkude jagunemise kontrollis on tuu-
morsupressorgeen p53. Normaalsetes rakkudes on sellelt geenilt 
avalduv valk küll olemas, kuid inaktiivne. Raku sattumisel stressi 
tingimustesse (näiteks raku DNA on saanud kahjustada) p53 valk 
aktiveerub ning omakorda peatab rakutsükli ja aktiveerib rakus 
vajalikud reparatsioonimehhanismid. Edasi on rakul kaks valikut: 
kas õnnestub nö viga parandada või (suurema kahjustuse korral) 

Vereliistakud e trombotsüüdid tekivad luuüdis megakarüotsüütide tsütoplasma sissenöördumise teel. 
Nad on ilma tuumata rakud ja viis korda väiksemad kui punased verelibled. Need rakud osalevad vere 
homeostaasi kujundamises, paljudes immunoloogilistes protsessides, veresoonte seina parandami-
ses ning vähitekkes. Vereliistakute esmane ülesanne on sulgeda veresoone sein vigastuse piirkonnas. 
Vereliistakud võivad olla nii puhke kui ka aktiveeritud olekus. Nad sisaldavad kolme tüüpi graanuleid: 
α-graanuleid, tihedaid graanuleid ja lüsosoome. Aktiveerunud vereliistakud eraldavad oma tsütoplas-
mast nii graanuleid kui ka nende sisu.

Meie oleme leidnud, et vereliistakud sisaldavad ja, aktiveerumise korral, sekreteerivad laminiine. 
Laminiinid on glükoproteiinid, mis koosnevad kolmest iseseisvast kokkukeerdunud molekulist, mida 
nimetatakse α, β, γ ahelaks. Need valgud kuuluvad ekstratsellulaarse maatriksi erivormi nn basaal-
membraani koosseisu. Vereliistakud sekreteerivad laminiine 411, 511 ja 521. Käesolevaks hetkeks on 
näidatud, et laminiin 511 paikneb vereliistakute α-graanulites. Siiani ei ole teada, kuidas vereliistakud 
sekreteerivad laminiine ümbritsevasse keskonda. Meie oletame, et laminiinid eraldatakse vereliista-
kute tsütoplasmast pakituna väikestesse membraaniga ümbritsetud graanulitesse, milleks võivad olla 
eksosoomid või mikrovesiikulid. Millistes organismis kulgevates protsessides kasutatakse vereliista-
ku te poolt sekreteeritud laminiine pole senini selge. Kõige tõenäolisemalt võidakse laminiine kasutada 
veresoone vigatuste parandamisel või vere hüübimise reguleerimises, kus vereliistakute osalemine on 
määrava tähtsusega. Lisaks sellele võivad vereliistakud kasutada laminiine teiste verevoolus ringlevate 
vererakkude või ka kasvajarakkude adhesiooni reguleerimiseks.

sooritab rakk nn enesetapu (rakk suunatakse kontrollitud surma 
ehk apoptoosi) (vt ka joonis ). p53 geen on muteerunud enam kui 
pooltes uuritud kasvajates, mis tähendab, et rakud ilma funktsio-
naalse p53 valguta paljundavad jagunedes ka viga saanud DNAd, 
kogudes nii edasiste jagunemiste käigus endasse hulgaliselt mutat-
sioone. Seetõttu on p53 tabavalt nimetatud ka ’genoomi valvuriks’ 
kuna ta on võimeline ära hoidma kahjustunud DNA-ga rakkude 
jagunemist ja seega ka kasvajateket. 

Teine sage sündmus kasvajatekkel on mutatsioonid β-kateniini 
geenis, mille tulemusena on see rakkude jagunemist soodustav 
faktor liigselt aktiveeritud. Kasvajates on tihti täheldatud sam-
aegselt p53 inaktivatsiooni ja β-kateniini liigset aktivatsiooni. 
Normaalsetes rakkudes on p53- ja β-kateniini-vahendatud sig-
naalirajad omavahel seotud ning valitseb range tasakaal rakkude 
ellujäämise ja suremise vahel. Kasvajarakkudel on see tasakaal 
nihkunud rakkude ellujäämise suunas ning tulemuseks ongi neile 
omane piiramatu jagunemisvõime. Meie töögrupp uuribki p53- ja 
β-kateniini-sõltuvate signaaliradade omavahelist seost kasutades 
mudelsüsteemina inimese kasvajarakke.

       Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2010


