
ÜLDISE JA MIKROOBI- 
BIOKEEMIA ÕPPETOOL

Üldise  ja mikroobibiokeemia 
õppetooli ajaloost 
TÜ MRI üldise  ja mikroobibiokeemia õppetool moodustus esi-
algselt TRÜ taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedri baasil. Meie 
õppetooli eelkäija, taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedri  õppe- 
ja teadustöö jaotus laiemas plaanis  kolme suuna vahel, milleks olid   
taimefüsioloogia, mikrobioloogia  ja biokeemia.

Taimefüsioloogiast kui kõige varasemast kasvas välja taimebio-
keemia teadussuund. Taimebiokeemikuna alustas ka üks meie 
õppetooli kauaaegsemaid biokeemia õppejõude Jaan Simisker 
(1937–2002), kes tegeles tudengina taimeuuringutega, seejärel 
Moskvas aspirantuuris olles  bakteriaalse fotosünteesi probleemi-
dega. Naastes TRÜ-sse 1970-ndatel aastatel oli J. Simisker üheks 
mikroobibiokeemia teadusssuuna alusepanijaist meie õppetoolis.  
Jaan Simiskeri  teadustöö ENSV-perioodil  hõlmas põhiliselt metülo-
troofsete pärmide ainevahetuse uurimist. 

Mikroobibiokeemiaga oli  seotud suur osa meie teise tuntuma bio-
keemia õppejõu   Vello Tohveri (1922–1994) uurimistööst (nitraate 
redutseerivate bakterite ainevahetuse uurimine). Vello Tohver  ja 

Üldise  ja mikroobibiokeemia õppetooli töötajad ja üliõpilased 2010 aasta kevadtalvel. Vasakult: Kata-
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TRÜ taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedri töötajad 1962–1963. 
Tagumises reas: vasakult esimene Laine Viileberg, kolmas Heigo Miidla, 
neljas Vello Tohver, viies Lembit Sarapuu. Esirea keskel istub kateedri 
juhataja Aleksander Perk

TRÜ taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedri õppejõud 1983 aastal. 
Vasakult alates: Riho Kõiveer, Laine Viileberg,  kateedri juhataja 
Heigo Miidla, Jaan Simisker ja Eevi Padu. 

Tselluloosi ensümaatiline hüdrolüüs
Uurimissuuna juht: Priit Väljamäe 
Töörühma kuuluvad: Hele Teugjas, Jürgen Jalak ja Mihhail Kurašin

Jaan Simisker olid taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedri  õppejõududeks eelmise sajandi viimasel 
kolmandikul. Nad  lugesid lisaks üldisele biokeemiale veel mitmesuguseid erikursusi. Jaan Simiskeri 
erikursuste loetellu kuulusid   taimebiokeemia, mikroobibiokeemia, evolutsiooniline biokeemia, hor-
moonide biokeemia, dünaamiline biokeemia.

Eesti Vabariigi algusaastatel (1990-ndate aastate alguses) jaotus taimefüsioloogia ja biokeemia kateedri 
koosseis biofüüsika ja taimefüsioloogia, mikrobioloogia ja viroloogia ning  üldise ja mikroobibiokeemia 
õppetooli vahel. 

Esimeseks üldise ja mikroobibiokeemia õppetooli juhatajaks sai taimefüsioloogia- ja biokeemia kateedri 
viimane juht Jaan Simisker.  Õppetooli teadustöö jätkus 1990-ndate aastate alguses J. Simiskeri juhen-
damisel metülotroofsete pärmide miksotroofse ainevahetuse uurimisteemaga, millele lisandus ajastust 
tingituna rida rakenduslikke  projekte  nagu etanooli tootmise efektiivsuse tõstmine Rakvere Piiritus-
tehases ja  taimekaitsele suunatud Trichoderma perekonda kuuluvate mikroseente fütopatogeensete 
mikroorganismide vastase toime uurimine. Hiljem lisandus nendele piimhappe produtsentide uuri-
mine eesmärgiga arendada laktaadipõhiste biopolümeeride tootmist. 

Õppetooli uurimistemaatika täienes 1992. aastal ensümoloogia valdkonda kuuluvate tselluloosi hüd-
rolüüsi kineetika uuringutega, mida tollal alustas Veljo Sild (1960–1999) koostöös Uppsala Ülikooli 
tselluloosigrupi teadlastega. Tselluloosi-tsellulaaside  temaatikaga seotud  uurimistöö  on kestnud  
tänapäevani  ja toimub praegu Priit Väljamäe juhtimisel. Nüüdseks on nimetatud temaatikast välja 
kasvanud  rakendusliku suunitlusega tselluloosist bioetanooli tootmist uuriv projekt .

1993.–1999. a oli üldise ja mikroobibiokeemia õppetooli juhiks Peep Palumaa, kelle tulekuga lisan-
dus  õppetooli temaatikatesse valgu struktuurne biokeemia. Peep Palumaa poolt juhitav uurimisgrupp 
tegeles  metallotioniini struktuuri ja metallide seostumise uurimisega.

Peale Peep Palumaa lahkumist täitis meie õppetooli juhi kohta mõnda aega  Peeter Toomik. Alates 
2003. aastast juhatab üldise ja mikroobibiokeemia õppetooli Juhan Sedman, kelle poolt juhitava   uuri-
misgrupi põhitemaatika on seotud mitokondriaalse DNA metabolismi uurimisega.

Taimede rakukesta põhikomponendina on lignotselluloos enim levinud biopolümeer Maal ja kuju-
tab endast olulist taastuvenergia allikat. Lignotselluloosi ensümaatiline hüdrolüüs glükoosi ja sealt 
mootorikütusena kasutust leidva bioetanooli saamiseks on järjest enam tähelepanu leidnud. Kasvav 
huvi biokütuste vastu nii Euroopa Liidus kui terves maailmas tuleneb karmimaks muutunud nõuetest 
CO2 emissiooni suhtes, kõikuvatest nafta hindadest ja energiajulgeolekuga seonduvatest aspektidest. 
Paraku ei ole lignotselluloosist etanooli tootmise protsess pilootskaalast kaugemale arenenud. Ligno-
tselluloosist mootorikütuse tootmise majanduslik konkurentsivõime kannatab eelkõige ensümaatilise 
hüdrolüüsi ebaefektiivsuse tõttu. Tsellulolüütiliste ensüümide madalat eriaktiivsust kompenseeritakse 
ensüümide suurema hulga kasutamisega, mis peegeldub aga lõpptoodangu kõrges hinnas.

Aastast 2007 oleme seotud ka lignotselluloosi hüdrolüüsi tööstuslikku külge uurivate projektidega. 
See võimaldab meil leida korrelatsioone mudelsubstraatidel määratud ensüümkineetika parameetrite 
ja „tõelisel substraadil“ avalduva ensüümi efektiivsuse vahel. Eesmärgiks on lignotselluloosi ensümaa-
tilisel hüdrolüüsil esinevate „pudelikaelte“ identifitseerimine molekulaarsel tasemel ja võimaluste 
leidmine nende ületamiseks. 

Tselluloosi ensümaatilise hüdrolüüsi uurimine Tartu Ülikooli biokeemia õppetoolis sai alguse 1990-
nendate alguses, kui Veljo Sild alustas koostööd Uppsala Ülikooli biokeemia osakonnaga. Toona oli 
meiepoolseks tugevuseks eelkõige ensüümhüdrolüüsi simulatsioon Monte-Carlo modelleerimise 
kaudu. Tselluloosi hüdrolüüsi uurimine biokeemia õppetoolis on endiselt elujõuline. Ensüümide 
substraadina on lignotselluloos äärmiselt heterogeenne ning tema lagundamise mehhanism on olnud 
teadlastele tõsiseks väljakutseks juba rohkem kui pool sajandit. Meie lähenemise võtmeks on olnud 
liikumine lihtsamalt keerulisema suunas. Oma töös kasutame ensüümide toimemehhanismi uurimi-
seks eelkõige puhtast tselluloosist koosnevaid mudelsubstraate. Suurt rõhku paneme ka uudsete 
meetodite väljatöötamisele, mis võimaldavad määrata ensüümkineetika seni varjus olnud aspekte. 

Vasakul: tsellobiohüdrolaas 
kristalset tselluloosi hüdrolüü-
simas

Ülal: üks võimalikest mudeli-
test selgitamaks heterogeense 
tselluloosi aeglast hüdrolüüsi



Mitokondriaalse DNA metabolism ja pagaripärm S. cerevisiae kui eukarüootne mudelorganism
Uurimissuuna juht: Juhan Sedman 
Töörühma kuuluvad: Tiina Tamm, Tiina Sedman, Silja Kuusk (hetkel lastega kodus), Priit Jõers (hetkel järeldoktorantuuris Tampere Ülikoolis) ning doktorandid  
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Mitokondriaalne DNA on keeruka topoloogiaga, mille erinevate 
vormide funktsioon  on sageli veel ebaselge. DNA topoloogia mõist-
miseks on võimalik kasutada analüüsi, kus DNA erinevad vormid 
lahutatakse kahedimensionaalse elektroforeesi abil. 

Eukarüootsetes rakkudes on lisaks raku tuumas paiknevatele kromosoomidele olemas DNA, mis 
paikneb mitokondrites. Mitokondriaalse genoomi poolt kodeeritud valgud on hädavajalikud hinga-
misahela komponendid, mille puudumisel rakkudes seiskub elektronide ülekandeahel mitokondri 
sisemembraanis ja sellega seotud eluks vajaliku ATP süntees. Meie poolt uuritava pagaripärmi S. cere-
visiae teeb unikaalseks eksperimentaalseks objektiks asjaolu, et elujõulised on ka mutandid, mille 
mitokonder ei ole funktsionaalne. See võimaldab lihtsamalt analüüsida näiteks valke, mida kasutatakse 
mitokondriaal se DNA sünteesiks ja kahjustuste parandamiseks. Meie rühm ongi huvitatud sellest, et 
teada saada, millised valgud osalevad ja kuidas nad tagavad DNA sünteesi ning stabiilsuse  mitokond-
rites. Samuti huvitab meid see, millisel viisil on mitokondriaalse DNA süntees koordineeritud tuuma 
DNA sünteesiga. Aastate jooksul oleme iseloomustanud mitmeid mitokondriaalseid valke, näiteks 
DNA helikaase ja DNA polümeraasi. Helikaasid on ensüümid, mis harutavad lahti DNA ahelaid ning 
DNA polümeraas vastutab DNA sünteesi eest ja seega osalevad need ensüümid otseselt mitokond-
riaalse DNA replikatsiooni ja parandamise protsessides,

Erakordselt huvitav on see, et mitokondriaalne DNA kujutab endast topoloogiliselt keerukate vormide 
kompleksi, mille koostises on palju hargnemisi, üksikahelalisi molekule ning keerukamaid struktuure, 
mis eeldatavasti mängivad olulist rolli DNA replikatsioonil või ülekandel tütarrakku. 

Pärmirakud fluorestsentsmikroskoobi all. Rakkude struktuuris eristub helenduv tuum 
ning raku perifeerias paiknev mitokondri DNA. Pilt on saadud mutantsest pärmi 
tüvest, kus puudub üks DNA metabolismis osalev valk, helikaas Pif1.

S. cerevisiae koloonia kuju sõltub sellest, kas rakud on metsikut 
tüüpi või on neil spetsiifiline signaaliülekande rada mutatsiooni tõttu 
defektne. A. Metsikut tüüpi koloonia B. Mutantne koloonia.

Anu Aun analüüsimas pärmi rakkude filamenteerumist

Mitokondriaalse helikaasi Hmi1 valgu model-
leeritud ruumiline struktuur. Hmi1 valk on 
meie laboris avastatud valk, mis transpordi-
takse erinevalt kõigist teistest teadaolevatest  
proteiinidest mitokondritesse unikaalse C-
otsas paikneva signaali abil. Hetkel me veel ei 
tea, millist funktsionaalset rolli selline erandlik 
signaal täidab.

Vasakul: S. cerevisiae rakud on tavaliselt ovaalse kujuga. Nälja tingimustes, kus kesk-
konnas on limiteeritud koguses lämmastikku sisaldavaid ühendeid, tekivad pikliku 
kujuga filamentsed rakud. Sellise morfoloogilise muutuse toimumise jaoks on vajalik, 
et rakkudes oleks funktsionaalne hingamisahel. 

Külalisdoktorant Katarina Visacka Bratislava Ülikoolist.

Ühe hiljutise projektina oleme alustanud selliste valkude iseloomustamist, mis töötavad küll mito-
kondris kuid samal ajal mõjutavad genoomset DNA-d. Mitokondriaalne hingamine toodab ATP-d, ent 
kõrvalproduktina ka reaktiivseid hapniku ühendeid, mis omakorda kahjustavad nii mitokondriaalset 
DNA-d kui ka teisi rakulisi komponente. Meie püüame analüüsida protsesse, mis ühendavad mito-
kondri funktsioonid genoomse DNA stabiilsusega.  

Osa meie tööst on suunatud sellele, et mõista kuidas toimivad signaali ülekandeahelad, mille tulemu-
sena reageerib rakk kui tervik defektidele mitokondriaalses metabolismis. Meie andmed näitavad, 
et mitokondriaalse DNA sünteesi blokeerimine inhibeerib pärmirakkude filamentse kasvu. Et sellist 
tüüpi morfogeneetiline muutus on vajalik patogeensete pärmide virulentsuse avaldumiseks, on tege-
mist huvipakkuva ravimite väljatöötamise märklauaga. 

Lisaks pakuvad meile huvi projektid, milles kasutatakse pärmi geneetika vahendeid  rakenduslikel ees-
märkidel.  Eelmisel aastal lõppenud VI Euroopa raamprogrammi projekti käigus töötasime välja kolm 
pärmi rakkudel baseeruvat testsüsteemi, milles oli võimalik analüüsida madalmolekulaarseid valk-valk  
interaktsioonide inhibiitoreid.

Selliste testsüsteemide abil loodetakse leida näiteks uue põlvkonna ravimeid, mis oleksid efektiivsed 
kasvajate teraapias. 
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