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Meie töörühma peamine huvi on mõista, kuidas taimed 
kohanevad keskkonnatingimustega

Praegused peamised uurimissuunad:

Taimede süsinikusidumise globaalne varieeruvus 
ja stressile kohanemine ja kohastumine

Taimede stress ja stressisignaalid (kuidas 
muutub taimede lõhn stressi korral)
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Probleem CO2-ga: keskmiselt kõrgem temperatuur ja sagedamad 
kuumastressi episoodid

IPCC 2013 (5th assessment report)



Globaalne kliimamuutus: sademed

IPCC 2013





Weather, Climate and Society, 2014, 6, 331–340
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Nõrk stress, praiming ja mälu
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Stressisignaalid, priming ja mälu
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Stressivastus ja kohanemine
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..puud, hellad velled, tõmbasid külge, 
sosistades, kutsudes haljas kevadõhtus: 
„Tule tänna! Ärä uneta vannu sõpru! Kui 
karjalits ollit, tükset iks külma, vihma 
nink tuule iist me varju. Joose, torma me 
poole, pää iin! Tuu om sul kivist, ravvast, 
ei lää katski, kui kolksat vasta tüvve. Tule 
tagasi mõtsa varju, pessetü nink 
äbistetü!“ (lk. 84)

„Enneki et pirde mõist ta küll äste kisku, 
loogatäis pirde om täl silmäpilk kistu, ää 
õhukese pirru, miä ei ole nännuki nii 
osavat pirrukiskjat, taa osavamb kui minu 
esä...“ lk. 131



Transkriptsioon, translatsioon??

Clancy, S. & Brown, W. (2008) Translation: 

DNA to mRNA to Protein. Nature 

Education 1(1):101
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Milles seisneb stressimälu?

HSF: heat shock transcription factor
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https://www.nature.com/scitable/topicpage/gene-

expression-14121669/

Transkriptsioon: DNA → RNA

Translatsioon: RNA → valk, 
muutus taime fenotüübis

Transkriptsiooniline stressimälu?



https://research.pasteur.fr/en/news/an-imaging-and-modeling-approach-

to-characterize-the-structure-of-dna-in-human-cells/

DNA on kromosoomides 
kokku pakitud (kromatiin). 
Selleks, et transkriptsioon 
saaks toimuda, peab RNA 
polümeraasile olema 
ligipääs DNA-le



Histoonid: DNA-d pakkivad valgud

Histoonide metüleerimine ja 
atsetüleerimine muudab 

kromatiini struktuuri



Modifiers of H3K4 methylation are needed for memory formation, shown through animal studies, and 
many of the same modifiers are mutated in human cognitive diseases. Cognitive impairment in such 
patients often manifests as intellectual disability, consistent with a role for H3K4 methylation in 
learning and memory.



DNA metüleerimine ja mälu

Gudjonsson JE, Krueger G. A role for epigenetics in psoriasis: methylated Cytosine-

Guanine sites differentiate lesional from nonlesional skin and from normal skin. J Invest 

Dermatol. 2012 Mar;132(3 Pt 1):506-8. 



DNA metüleerimine ja mälu: noor vs. vana taim

Acacia koa Pinus pinea
https://www.walterreeves.com/landscaping/italian-stone-

pine-juvenile-foliage-and-mature-foliage/

https://davesgarden.com/g

uides/pf/showimage/17677

7/



Noor puu: kõrge fotosünteesivõime, 
väike strukuursete kudede osakaal

Vana puu: madal forosünteesivõime, 
suur struktuursete kudede osakaal 

Struktuursete kudede osakaal
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https://commons.wikimedia.org/w/in

dex.php?curid=837883
http://www.hearnearboriculture.com/blog/the-tree-of-the-

month-for-july-2016-the-lime-or-linden-tree

Tagasi lapsepõlve: epigeneetilise mälu kaotus puudel



Väikesed mittekodeerivad RNA-d

miRNA (mikro-RNA) siRNA (väike sekkuv RNA, vaigistav RNA)

AGO – argonaut valk



MikroRNA ja 
kuumastressivastus ja -
mälu

Mõju erinevatele 
transkriptsioonifaktoritele, 
näit. HSF- kuumastressi 
transkriptsioonifaktor



Keemiline mälu: stressi toimel kaitsvate ühendite 
akumuleerumine



https://www.gardenerdirect.com/dr-nikki-sawyers-science-

corner/2017/july/alkaloids/



Keemiline mälu

Nicotiana attenuata
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Pärilik, põlvkondadevaheline mälu

Taimedel võib teatud juhtudel säiluda DNA metülatsioonimuster 
gametogeneesis (sugurakkude teke)

https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-

9822%2899%2980490-4.pdf

H. käokannus (Linaria vulgaris): peloria 
mutant, kirjeldatud Carl Linne poolt 
1744 aastal.
Pärilik õite erinev kuju on põhjustatud 
DNA metüleerimisest



Meeting Peloria Linnaeus had to consider that a 

species might not be as stable as he had thought.



Stressimälu pärandumine

Naeris (Brassica rapa)

Geeniekspressiooni 
muutus kuumastressi 
mõjul



Väikese RNA-de (smRNA) 
populatsiooni muutus



Väikesed mittekodeerivad RNA-d

miRNA (mikro-RNA) siRNA (väike sekkuv RNA, vaigistav RNA)
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Emaliinipidi mälu pärandumine

Stress: väiksem seeme, vähem endospermi→
väiksem taim, konkurentsis allajääv?

https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-

to/propagation/seeds/thinning-seedlings.htm



Suurem munarakk: konkurentsieelis



Inimestel: madal sünnikaal seotud kõrgema südame-veresoonkonna 
haiguste riskiga
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Kuna on kasulik unustada?
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Valdav osa taimede mälualasest tööst on tehtud rihu-müürloogaga. 

Rihu-müürlook on väike üheaastane kiirekasvuline taim, mis reageerib 

kiiresti keskkonnatingimuste muutusele

Arabidopis thaliana





Suur fotosüünteesi kiirus 

Kõrge plastilsus

Madal stressitolerantsus

Väike fotosünteesi kiirus

Madal plastilisus

Kõrge stressitolerantsus

Arabidopis thaliana

Quercus ilex

Populus laurifolia



Liikidevahelised erinevused stressitaluvuses ja kohanemise määras
P

ro
ts

e
s
s
i 
k
iir

u
s

PäevMin

Erinevus stressitaluvuses

Stress

Liik 1

Stressi-

vastus

Liik 2

Liik 3

P
ro

ts
e

s
s
i 
k
iir

u
s

PäevMin

Kohanemine

Nädal Kuu

Erinevus kohanemise määras

Stress

Liik 1

Liik 2

Liik 3



Melaleuca squarrosa



Kui kiiresti ja kui suurel määral toimub kohanemine eri taimeliikidel?



Mida mäletavad väga vanad taimed? 

Igimänd: 4845 
aastat




