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Eesti nisusaagid jäävad Kesk-Euroopa saakidele alla ning maheviljeluses on saagikused 

veelgi madalamad. Teravilja saagikust mõjutab kaks põhilist komponenti: fotosünteetiline 

potensiaal ja toitainetega varustatus. Teades põhilisi lämmastiku omastamise ja kasutamise 

eest vastutavaid geene ning teades nende toimemehhanisme, on võimalik taimede saagikusi 

oluliselt tõsta ning samal ajal lämmastikväetiste koguseid alandada. Nisus on iseloomustatud 

lämmastikuühendite transpordi eest vastutavad NRT, AMT transportereid ning lämmastiku 

kasutamist reguleerivad nitraadi reduktaas, glutamiini süntetaas ning glutamaadi süntaas.  

    Uurimistöö eesmärk oli anda põhjalik ülevaade lämmastiku omastamise eest vastutavatest 

geenidest ning töötada välja metoodika nende transkirptsionaalse aktiivsuse määramiseks. 

Väljatöötatud metoodikat testiti NRT1 geeni ekspressiooni analüüsimisega. 

    Lämmastiku vorm ehk viljelusviis ei avaldanud mõju NRT1 ekspressioonitasemele nisu 

lehtedes ega ka juurtes. See-eest lämmastiku eri normide puhul oli NRT1 ekspressioon 

juurtes kõrgemate lämmastiku foonide puhul madalam.  

    Väljatöötatud ja testitud protokolli abil saab analüüsida kõikide põhiliste nisu lämmastiku 

omastamise eest vastutavate geenide ekspressioonitaset ning anda täielikum hinnang 

viljelusviisi mõjust geeniekspressioonile. See omakorda aitab välja selgitada saagikuse 

erinevuste taga olevat mehhanismi. 

Märksõnad: Nisu, mahe-ja tavaviljelus, lämmastiku kasutamise efektiivsus, 

geeniekspressioon 

 



 3 

 

Estonian University of Life Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master’s Thesis 

Author: Ragnar Viikoja Speciality: Production and Marketing of 

Agricultural Products 

Title: The impact of farming system on the expression of wheat genes involved in nitrogen 

assimilation 

Pages: 49 Figures: 10 Tables: 6  Appendixes: 1 

Department: Department of Field Crop and Grassland Husbandry 

Field of research: B390, crop production 

Supervisors: Evelin Loit, PhD 

Place and date: Tartu, 2017 

Estonian wheat yields are not up to the competition with the Central-European yields. 

Organic farming yields are approximately 25% lower compared to the conventional farming. 

The yield of cereals depends on two main factors: photosynthetic potential and the 

availability of nutrients. The knowledge about the main genes responsible for nitrogen 

aquisiton and use can be used to significantly increase the yields while decreasing the need 

for nitrogen fertilizers.  

    There are several genes in wheat responsible for nitrogen assimilation and uptake. NRT 

and AMT transporters are responsible for nitrogen transport. Nitrate reductase, glutamine 

synthase and glutamate synthetase are regulating the use of nitrogen.  

The aim of the research was to give a thorough overview of the wheat genes related to 

nitrogen use and to develop and test a protocol to study the transcriptional activity of these 

genes in different farming systems. The protocol was tested on analysing NRT1 gene 

expression.  

    Farming system had no statistically significant impact on NRT1 expression in wheat 

leaves or roots. However, the higher nitrogen rates decreased the NRT1 expression in roots.  

The newly developed protocol will be used to test all the genes responsible for nitrogen 

acquisition to characterize the impact of farming system on those genes. This in turn will 

help to explain the mechanism behind the yield gap. 

Keywords: Wheat, organic- and conventional farming, nitrogen use efficiency, gene 

expression 
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LÜHENDITE LOETELU 
 

ATP – Adenosiinfosfaat ehk adenosiin-5’-(tetravesinik-trifosfaat) 

DNA- desoksüribonukleiinhape 

GDH – Glutamaadi dehüdrogenaas 

GoGAT – Glutamaadi süntaas 

GS – Glutamiini süntetaas 

HATS – (high affinity nitrate transport system) kõrge afiinsusega nitraadi transporterite 

süsteem 

LATS – (low affinity nitrate transport system) madala afiinsusega nitraadi transporterite 

süsteem 

mRNA – informatsiooni-RNA 

N – Lämmastik 

NAD(P)H – Nikotiinamiidadeniindinukleotiidfosfaadi redutseerunud vorm 

NADH – Nikotiinamiidadeniindinukleotiid 

NADP – Nikotiinamiidadeniindinukleotiidfosfaat 

NiR – Nitriti reduktaas 

NR – Nitraadi reduktaas 

NUE – (nitrogen use efficiency) lämmastiku kasutamise efektiivsus 

PCR – (polymerase chain reaction) polümeraasi ahelreaktsioon 

qPCR – kvantitatiivne polümeraasi ahelreaktsioon 

qRT-PCR – kvantitatiivne reaal-aja polümeraasi ahelreaktsioon  

QTL – (quantitative trait locus) kvantitatiivse tunnuse lookus 

RNA – ribonukleiinhape  

T. aestivum L. – Triticum aestivum L. 

T. durum – Triticum durum 

T. monococcum – Triticum monococcum 

T. turgidium – Triticum turgidium 
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SISSEJUHATUS 
 

Põllumajandus seisab silmitsi suure väljakutsega. Maailma rahvastik suureneb ning 

toiduvajadus kasvab, maad selle nõudluse rahuldamiseks juurde aga ei tule, seega tuleb leida 

alternatiivseid viise, kuidas toidutootmist suurendada (Tilman et al., 2002) Maailma rahvastik 

tõusis 2014. aastal 7,2 miljardi inimeseni, praegusel hetkel elab maailmas 7,5 mld inimest ning 

2050. aastaks suureneb rahvastik veel kahe miljardi võrra. See tähendab, et tulevikus peab 

põllumajandustoodang oluliselt kasvama, et jätkusuutlik toiduga varustatus tagada. 

Sordiaretajad ja teadlased uurivad uusi taimekasvatuslikke ning geneetilisi võtteid. (Nigro et 

al., 2016) Lisaks on oluline ka toidu kvaliteedi, keskkonna ning ökosüsteemide säilitamine, 

kuigi uuringud näitavad, et muldade viljakus on languses, peamiselt mineraalide 

väljaleostumise tõttu (Kõlli ja Tamm, 2014). Ökosüsteemide säilitamisele ning kvaliteedile 

pakub lahendust maheviljelus, kuid saagikuse probleem jääb püsima. Lahenduseks toodangu 

kasvatamisel olemasoleva maa pealt on püüda kasvatada saagikusi taime geneetilise 

saagipotensiaali lähedale. Saagikusi saab kasvatada tõstes fotosünteetilist aktiivsust või muuta 

toitainete omastamist efektiivsemaks (Parry et al., 2011). 

 

Fotosünteesi mahtu ning efektiivsust on varasemalt üsna põhjalikult uuritud, kuid saagi 

täpsemaid formeerumise faktoreid nii laialt iseloomustatud ei ole (Parry et al., 2011). On läbi 

viidud mõningaid empiirilisi uuringuid, mis näitavad teraviljade puhul, kui palju toitained 

erinevatesse taimeosadesse saagi moodustumisel liigub, kuid saagi moodustumise geneetilist 

tausta on vähe uuritud. (Foulkes et al., 2011) (Sreenivasulu ja Schnurbusch, 2012) 

 

Viimase 50-aastaga on lämmastikväetiste kasutamine ühe hektari kohta oluliselt kasvanud, 

kuid taimede lämmastiku omastamise efektiivsus seevastu langenud. Lisaks on suurenenud 

lämmastikväetiste kõrgemad normid põhjustanud keskkonnaalaseid ning majandulikke 

probleeme (Hirel et al., 2008) (Canfield et al., 2010) (Galloway et al., 2008). 

Lämmastikväetiste kaks põhikomponenti on nitraadid ja ammonium. Nende omastamist 

kontrollib taimes NRT1/NRT2 nitraadi transporter ja AMT1 ammooniumi transporter (Xu et 

al., 2012) (Krapp et al., 2014). Lämmastiku omastamise, liikuvuse ning ümberpaiknemise 

mehhanismide tundmine on väga oluline lämmastiku kasutamise efektiivsemaks muutmisel 

(Xue He et al., 2015). Mitme teraviljaliigi puhul on leitud, et lämmastiku kasutamisel ning 

saagi moodustamisel on suur roll kolmel geenil – nitraadi reduktaasil, glutamiini süntetaasil 
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ning glutamaadi süntaasil (Hirel et al., 2001) (Obara et al., 2004)(Obara et al., 2001)(Habash 

et al., 2007) (Coque et al., 2008)(Zhang et al., 2010)(Coque et al., 2008) (Zhang et al., 2010) 

(Li et al., 2011) (Quraishi et al., 2011). 

 

Mahetootmise põhimõte on looduskeskkonda ja looduslikku tasakaalu ning mitmekesisust 

säilitav tootmisviis ning see kogub üha enam populaarsust. Mitmed uuringud, sealhulgas ka 

Eesti Maaülikooli katsed, on näidanud, et erinevate viljelussüsteemide puhul on taimede 

erinevad arengustaadiumid erineva pikkusega. Kasvustaadiumite pikkus oleneb toitainete 

saadavusest. Maheviljeluses põhjustab toitainete puudus kasvustaadiumite lühenemise ning 

taimede kiirema küpsumise. Maheviljeluse puhul on leitud, et seemneid moodustub vähem, 

kuid iga seeme on raskem ja samas kvaliteetsem. Siiski on maheviljeluse puhul üldsaagis 

madalam. Lämmastiku kasutamise efektiivsuse suurendamine aitaks ka mahetootmises 

saagikusi tõsta ning tavatootmises lämmastikväetiste pealt kulutusi kokku hoida. (Talgre et 

al.,2012) (Alaru et al., 2014) (Talgre et al., 2015) 

 

Uurimistöö eesmärk on anda põhjalik ülevaade lämmastiku omastamise ja kasutamise eest 

vastutavatest geenidest ning töötada välja ja katsetada metoodika nende transkriptsionaalse 

aktiivsuse määramiseks. 

 
Uurimistöö hüpoteesiks on, et maheviljeluses on lämmastiku omastamise eest vastutavate 
geenide ekspressioonitase kõrgem kui tavaviljeluses.  
 
Sissejuhatuse lõpuks soovin tänada enda juhendajat Eveli Loiti, kelle abiga antud uurimistöö 
valmis.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1 Nisu 

 

1.1.1 Nisu levik 

 

Umbes 10 000 aastat tagasi toimus inimkonna ajaloos oluline murdepunkt, kui rändav eluviis 

asendus paiksega ning korilus asendus põllumajandusega. Paikne eluviis tähendas, et hakati 

endale ise toitu tootma. Metsikust populatsioonist valiti sobivad kultuurid ning hakati neid 

paljundama. Koos muude teraviljadega kodustati sellel perioodil ka nisu, üheteranisu Triticum 

monococcum (diploidne, genoom AA) ja pundnisu Triticum turgidium (tetraploidne, Genoom 

AABB). Kõige varasemad kasvatatud nisu liigid on pärit Kagu-Türgist ning Põhja-Süüriast. 

Umbes 9000 aastat tagasi levis nisu kasvatamine Lähis-Idasse, mil ilmus esimene heksaploidne 

(genoom AABBDD) nisu liik, mis arenes välja Triticum tauschii-st. (Shewry, 2009) (Peleg et 

al., 2011) 

 

Tänapäeval on nisu üks tähtsamaid toiduks kasvatatavaid toidukultuure maailmas. Mida 

toodetakse üle 600 miljoni tonni aastas mis moodustab viiendiku inimese poolt tarbitud 

kaloritest. Enim kasvatatakse nisu Euroopas ning Ameerikas. 95% tänapäeval kasvatatavast 

nisust on heksaploidne pehme nisu (Triticum aestivum L.), ülejäänud 5% on tetraploidne kõva 

nisu (Triticum durum).  (Shewry, 2009)(Peleg et al., 2011) 

 

T. aestivum sobib paremini saia küpsetamiseks. T. durum sobib eelkõige pastatoodete jaoks. 

Viimasel ajal on hakatud uuesti huvi tundma ka vanade nisuliikide nagu näiteks spelta 

(Triticum spelta) või üheteranisu (T. monococcum) vastu, sest arvatakse, et need on 

tervislikumad alternatiivid pehmele nisule. (Shewry, 2009) 

 

1.1.2 Nisukasvatus Euroopas ja Eestis 

 

Talinisu on suure saagivõime ja kvaliteetse teraga kultuur. Eestis kasvatatakse peamiselt tali- 

ja suvinisu. Suvinisu kasvupind on olnud üsna stabiilne, kuid talinisu kasvupind on viimasel 

viiel aastal tunduvalt kasvanud (Statistikaamet 2017). Järjest enam kasvatatakse ka 

mahetootmisesse sobivat speltanisu. (Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistus 2014). 
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See nisuliik sobib maheviljelusse kuna on kasvutingimuste suhtes suhteliselt vähenõudlik. 

Eestis kasvatatav nisu sisaldab keskmiselt 9 - 15% proteiini, kleepvalku on terades 25 - 40%; 

toorkiudu 2 - 3%, rasva ~2% ja tärklist ~65% (MES nõuandeteenistus 2017). 

 

Talinisu kasvuperiood on 40-65 päeva ning vajalike efektiivsete temperatuuride (üle 5°C) 

summa peab olema 250-350 °C (Alaru et al., 2012). Taliteraviljad vajavad normaalseks 

arenguks vernalisatsiooni staadiumi läbimiseks 30-65 päeva vältel 0–3 °C. Sellel perioodil 

moodustuvad taimedel peaalgmed ning vastavate tingimuste puudumisel ei hakka talinisu 

kõrsuma ning ei moodustu teriseid. (Heinsoo et al., 1986) 

 

Euroopas koristati 2014. aastal nisu 58,70 miljonilt hektarilt ning keskmine saak oli keskmiselt 

4,20 t/ha ning kogutoodang 249,00 miljonit tonni (FAOSTAT 2016). 

 

Statistikaameti andmetel kasvatati Eestis 2015. aastal nisu 97,80 tuhandel hektaril, suvinisu 

kasvupind oli 71,90 tuhat hektarit. Talinisu toodeti 518,50 tuhat tonni, suvinisu toodang oli 

294,10 tuhat tonni. Saagikuse näitaja oli talinisul 2015. aastal 5,30 t/ha, suvinisul 4,10 t/ha 

(Statistikaamet 2017).  

 

1.1.3 Nisu geneetika 

 

Nisu (T. aestivum L.) genoomi moodustavad 16 miljonit aluspaari, mis teeb temast kõige 

suurema genoomiga põllukultuuri. Nisu genoom on kaheksa korda suurem kui maisi genoom 

ning lausa 40 korda suurem kui riisi genoom. (IWGSC 2014) (Gill et al., 2004)  Harilik nisu 

ehk T. aestivum L. on alloheksaploid (2n=6x=42, AABBDD), milles on seitse gruppi 

kromosoome, igas grupis on kolm paari homoloogilisi kromosoome. Selline genoom on 

tekkinud läbi kahe erineva polüploiduse tekke nisu evolutsioonis. Esimese polüploidsuse 

käigus ühinesid T. urartu diplodne AA genoom ning diploidne SS genoom liigist Aegilops 

speltoides. Selle kordistumise tagajärjel tekkis tänapäevase pastanisu (T. durum) eelkäija 

allotetraploid T. turgidum (AABB). Teise hübridiseerumise käigus ühinesid T. turgidum ja 

diploidne Aegilops tauschii (DD) ning tekkis tänapäeval levinud T. aestivum L. (joonis 1). 

(IWGSC 2014) 
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Joonis 1. Nisu genoomi evolutsioon. Joonis modifitseeritud kujul pärit IWGSC (2014) artiklist.   

 

Nisu genoomis on 133 090 geeni lookust, millest 124 201 on suudetud paigutada kindlatesse 

koromosoomidesse ning klassifitseeritud kui geenid, ülejäänud lookused on kaardistamata ning 

klasifitseeritud kui transkriptid. 106 000 on funktsionaalsed valke kodeerivad geenid. Seega on 

iga alamgenoomi kohta 32 000 – 38 000 geeni. Suurtele polüploidsetele genoomidele 

iseloomulikult on funktsionaalne vaid üks geeni koopia. 49% nisu geenidest allub 

alternatiivsele splaissimisele. Splaissimine on protsess, mille käigus lõigatakse rakutuumas 

asuvast RNA molekulist välja intronjärjestused ning allesjäänud eksonite otsad ühendatakse. 

Intronid on geeni mittekodeerivad järjestused. Splaissingu tulemusena tekib mRNA, mida 

kasutatakse translatsioonil korrektse proteiini sünteesiks. Splaissimisprotsess võib mitmetes 

olukordades luua ka unikaalseid valke, varieerides eksonite asetust samas mRNA-s. (IWGSC 

2014) (Clancy, 2008) (Black, 2003)  
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1.2 Lämmastik  

 

1.2.1 Lämmastik mullas ja selle omastamine 

 

Lämmastik (N) on taimede üks peamiseid koostisosi ning saagikust limiteeriv faktor. 

Lämmastikust rohkem leidub taimedes vaid hapnikku, süsinikku ja vesinikku. Ta on 

ehituskiviks nukleotiidides ja aminohapetes, millest omakorda koosnevad nukleiinhapped ja 

valgud. N-i on biosfääris palju, kuna moodustab atmosfäärist 78%, kuid see pole taimedele 

otseselt kättesaadav, sest õhus on N-i molekulid omavahel seotud eriti püsiva kovalentse 

kolmiksidemega. Sealt seotakse N-i nn. fikseerimisreaktsioonidega. Kui N on seotud, siis 

siseneb ta biogeokeemilisse tsüklisse ning läbib mitu orgaanilist ja anorgaanilist vormi enne, 

kui ta uuesti vabaneb molekulaarse lämmastikuna. Ammoonium- ja nitraatioonid, mis on kas 

fikseeritud või orgaanilise materjali lagunemisel vabanenud, on taimedele ja 

mikroorganismidele konkurentsi objektideks. Selle tõttu on taimedel mehhanismid, mille abil 

neid ioone võimalikult kiiresti omastada. (Taiz ja Zeiger, 2002) 

 

Enamik taimede jaoks määrab lämmastiku saadavus taime kasvu ning tootlikuse.  

Lämmastikku võib mullast leida nitraatide, ammooniumi, aminohapete, valkude ning muude 

ühendite koostises. Hästi õhutatud muldades on nitrifikatsiooni protsess väga intensiivne ning 

nitraat on seeläbi põhiline lämmastiku allikas. Looduses on mulla nitraatide kontsentratsioon 

enamsti <1 mM, väetatud põllumajanduslikes muldades võib kontsentratsioon olla kuni 70 mM 

kuid võib erinevates põlluosades kuni 100 korda erineda. Seetõttu peavad taimed kohanema 

muutlike tingimustega ning lämmastiku kättesaadavusega. Taimedel on kujunenud 

kohanemisvõimeline reaktsioon mulla lämmastikusisalduse kõikumise üle ning suudavad 

kasvada ka lämmastiku saadavusest sõltumata. See saavutatakse juurte arhitektuuri, 

omastamise reguleerimise ja transpordi ning optimeeritud metabolismi kaudu. Need protsessid 

käivitatakse võsu lämmastiku küllastatuse signaali põhjal ning ka otse nitraatide signaalide 

kaudu. (Krapp et al., 2014) Selleks kasutavad taimed kombinatsioone erinevatest 

transporteritest ning kanalitest.(Krapp et al., 2014) Lämmastiku saadavuse ebaühtlust 

süvendab veelgi erinevate viljelusviiside kasutamine. Mineraalsete lämmastikväetistega 

väetamine loob taimele suhteliselt ühtlased lämmastiku tingimused, kuid ka seal on põllu 

erinevates osades lämmastiku saadavus erinev. Veelgi muutlikumad tingimused taimedele on 

mahetootmises, kus sünteetilised väetised on keelatud. Mullaviljakuse suurendamiseks ja 
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lämmastiku koguste ühtlustamiseks ning tõstmiseks viiakse maheviljeluses mulda orgaanilisi 

väetisi (sõnnik, kompost, põhk jne), soodustatakse mulla bioloogilist aktiivsust ning 

kasutatakse mulda säästvaid agrotehnilisi võtteid. (Tera- ja kaunviljade…2013) (Lampkin 

1990) (Sánchez de Cima et al., 2015) (Talgre et al., 2012) (Alaru et al., 2014) (Talgre et al., 

2015) 

 

1.2.2 Lämmastiku kasutamise efektiivsus 

 

Nitraadid ja ammooniumioonid on taimedele põhilised lämmastiku allikad ning seetõttu on 

nitraatide ning ammooniumi signaalraja tundmine sordiaretuse seisukohalt väga oluline. (He 

et al., 2015) Lisaks on lämmastik põhiline taimede tootlikkust piirav toiteelement. Põhiline 

saagikuse tõus viimase 50 aastaga on tingitud 20 kordsest suurenenud lämmastikväetiste 

kasutamisest. Aastaks 2050 ennustatakse veel pea kolme kordset väetiste kasutamise tõusu. 

Kõrged väetiste normid aga põhjustavad madalamat lämmastiku kasutamise efektiivsust 

(NUE) ning ka erinevaid keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. Seega aretades sorte, 

mis on kohastunud kasvama madalama lämmastiku normiga ning suurenenud lämmastiku 

kasutamise efektiivsusega saaks lahendada paljusid probleeme. (He et al., 2015) 

 

NUE on oluline agronoomiline ning füsioloogiline indikaator aktiivsusele millega taimed 

kättesaadavale lämmastikule reageerivad ning kuidas seda kasutavad. NUE-t saab defineerida 

kui suhet taime terasaagi ning mullast kättesaadava lämmastiku vahel. NUE koosneb 

lämmastiku omastamise ning füsioloogilisest lämmastiku kasutamise efektiivsusest. (Nigro et 

al., 2016) 

 

Quraishi et al. (2011) näitas, et nisu kääbusgeeni (Rht) pikk alleel suurendab kõrre lämmastiku 

sisaldust (g/N/m) ning lisaks ka tera proteiini sisaldust ja 1000 tera massi. Kääbusgeeni lühike 

alleel suurendab terade arvu ja kõrre proteiini sisaldust (%) ning läbi selle terasaaki ning tera 

proteiini saaki. Selliselt tuleb hästi välja terasaagi ja proteiini sisalduse vaheline negatiivne 

korrelatsioon ning konkurents lämmastikule varases faasis terade arvu kujunemise ning hilises 

faasis terade täitumise vahel. Et sellist negatiivset korrelatsiooni vähendada peaks lämmastiku 

kasutamise efektiivsust tõstma. (Quraishi et al., 2011) 
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1.3 Lämmastiku ainevahetus taimedes 

 

Intensiivses tootmises on saagikus ning proteiini sisaldus negatiivses seoses ning seda 

kompenseeritakse kõrgete lämmastikväetiste normidega. Suurnenud tähelepanu keskkonna 

saastamise vähendamisele ning mullastiku kaitsele on sundinud sordiaretajaid otsima liike, mis 

suudavad lämmastiku efektiivsemalt kasutada. Lämmastiku ringe efektiivsemaks muutmisel 

on võimalus siirdada teist liiki taime geenid otse nisu genoomi või teha seda valikulise 

sordiaretuse teel. Lämmastiku omastamine on tähtis osa taime arengus nii fotosünteesi osana 

kui ka proteiini sisalduse tõstmiseks teras. (Quraishi et al., 2011) 

 

Teraviljades on leitud mitmed geenid, mis kontrollivad juurte morfoloogilisi muutuseid 

olenevalt lämmastikust mullas. Nende hulgas on ka geenid, mis osalevad nitraadi ja 

ammooniumi transpordil, nitraatide tunnetamises ja biosünteesis ning ka hormonaalses 

talitluses. Need teadmised viivad lämmastiku efektiivsema kasutamiseni. (He et al., 2015) 

 

Nitraadid liiguvad läbi juurerakkude membraani NRT1/NRT2 nitraadi transporterite ning 

ammonium läbi AMT1 ammooniumi transporterite. Nende transporterite häiritud talitlus 

alandab oluliselt lämmastiku omastamist. Efektiivne lämmastiku transport juurtest 

võsunditesse ning lämmastiku kasutamine taimes on elulise tähtsusega, et saavutada taime 

jätkusuutlik kasv ning kõrge saak. (He et al., 2015)  

 

Taimed peavad olema võimelised lämmastikühendid pärast omastamist endale sobivasse vormi 

viima. Selle teostamiseks on teraviljadel mitmed ensüümid, mida kodeerivad kindlad geenid. 

Kõigis teraviljataimedes, sealhulgas ka nisus paiknevad põhilised lämmastiku ainevahetuses 

osalevad geenid nitraadi reduktaas (NR, EC 1.7.1.1), glutamiini süntetaas (GS, EC 6.3.1.2)  ja 

glutamaadi süntaas (GoGAT, NADH - EC 1.4.1.14, Fe - EC 1.4.7.1, NADPH – EC1.4.1.13) 

ühes kromosoomi lookuses (QTL) ja talitlevad üksteisest sõltuvalt ning on seega ka ühed 

põhilised geenid mis mõjutavad lämmastiku kasutamise efektiivsust. (He et al., 2015) 

Kvantitatiivse tunnuse lookus (quantitative trait locus – QTL) on osa DNA-st, mis on 

korrelatsioonis fenotüübi variatsiooniga. Enamasti on QTL kindlat fenotüübilist tunnust 

kodeeriva geeni lookus või on sellega ühendatud. (Miles ja Wayne, 2008) Mitmed uuringud on 

näidanud, et lämmastiku ainevahetuses osalevate geenide ekspresseerimine aitab oluliselt tõsta 

lämmastiku omastamist ja kasutamist ning toetab taime kasvu ja saagikust (Mcallister et al., 
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2012). Seega nende geenide kunstlik ekspresseerimine erinevate biotehnoloogiliste võtetega 

võib olla hea strateegia efektiivsema lämmastiku kasutamisega ning kõrgema saagikusega 

taimede aretamisel. (He et al., 2015) 

 

Nitraadid on põhilised kättesaadava lämmastiku vormid mullas, mistõttu peab taimedel olema 

efektiivne mehhanism nitraatide omastamiseks ning redutseerimiseks olekusse mida saab 

edaspidi valkude sünteesis kasutada. NR on olulise tähtsusega ensüüm pikas protsesside reas, 

mille lõpptulemus on aminohapped ja valgud. Nitraadi reduktaasi tööd mõjutavad mitmed 

tegurid: kättesaadav lämmastik mullas, valgus, mitmed keskkonnategurid ning nisu geneetika. 

(Hernandez et al., 1974) 

 

Järgmine tähtis lämmastiku allikas taimedel on ammoonium. Ammooniumi, mis on saadud 

nitraadi assimilatsioonil, mullast omastades või fotorespiratsioonil, toksilise mõju vältimiseks 

muudavad taimed ta ruttu aminohapeteks. Ammooniumi assimilatsioonil osalevad kolm tähtsat 

ensüümi: GS, GoGAT ja glutamaadi dehüdrogenaas (GDH). GDH katalüüsib pöörduvat 

reaktsiooni, mille käigus sünteesitakse või desamiinitakse glutamaati ning on alternatiiviks GS 

ja GoGAT ensüümidele ja taimedes teisejärguline. GS ja GoGAT ensüümid katalüüsivad 

glutamaadi sünteesi glutamiinist. (Quraishi et al., 2011) GS on lämmastiku ainevahetuse 

esimene võtmeensüüm, mis katalüüsib inorgaanilist lämmastikku sisaldavate orgaaniliste 

ühendite nagu valkude ja nukleiinhapete sünteesi. See reaktsioon on ühendatud glutamaadi 

moodustumisega, mida katalüüsib glutamaadi süntaas (GoGAT), mis on osa glutamiini 

süntetaas-glutamaadi süntaas (GS/GoGAT) tsüklist. (Quraishi et al., 2011) 

 

1.3.1 Nitraadi ja ammooniumi transporterid 

 

Nitraatide omastamine ja transport kogu taime ulatuses hõlmab pikka rivi erinevaid 

transportereid ning avaldab mõju kogu taime kasvule. Taimedes on seni kirjeldatud kolm 

perekonda nitraadi transportereid. Nitraadi transporterid osalevad ka nitraatide leidmises ja 

tunnetamises. Seetõttu käituvad nitraadid mullas ka signaalmolekulidena, mis reguleerivad 

taimede metabolismi ja geeni ekspressiooni. NRT1 perekonna geenid reguleerivad madala 

afiinsusega transporterite süsteemi (LATS) tööd. Näiteks on mudelkultuuri, Arabidopsis-e 

genoomis neid geene 53. Erinevatelt geenidelt ekspresseeritakse taime erinevates piirkondades 

olevaid transportereid. Erinevate kudede transporteritel on ka erinevad, kindla spetsiifikaga 
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funktsioonid. Näiteks nitraadi transporteri NRT 1.1 valk asub plasmamembraanis ning geeni 

ekspresseeritakse noorte juurte tippude epidermises, juure pindmises kihis ning vanemate 

juurte endodermis Seega vastutab NRT 1.1 nitraadi transpordi eest keskkonnast juurtesse. Kui 

nitraadid on sisenenud juurtesse transporditakse need taime erinevatesse osadesse. Üheks 

transporteriks mis vastutab nitraadi transpordi eest taime kaugematesse osadesse on NRT 1.5. 

NRT 1.4 geeni ekspresseeritakse vaid lehtedes, NRT 1.6 vastutab nitraadi transpordi eest taime 

vanematest osadest alles arenevatesse osadesse. Nisus on veel ka kõrge afiinsusega 

transporterite süsteem (HATS), mis on aktiivne vaid juhul, kui taime väline nitraadi 

kontsentratsioon on väga madal ning selle töö sõltub NRT2 perekonna transporteritest. Nagu 

selgub on erinevaid transportereid palju ning kõik täidavad erinevaid taime jaoks olulisi 

funktsioone. (Krapp et al., 2014) (Masclaux-Daubresse et al., 2010) (He et al., 2015)  

 

Ka ammooniumi puhul on transporterite kontroll mitme erineva geeni all. Nisus on kirjeldatud 

AMT perekonna ammooniumi transporterid. Ammooniumi transporterid talitlevad sarnaselt 

nitraaditransporteritele ning ammoonium on ka ise signaalmolekuliks. Ammooniumi 

kogunemine taimes on kahjulik ning seetõttu on AMT transporteritel ka negatiivse tagasiside 

funktsioon. Ammooniumi omastamise eest vastutavad juurte karvakestes ekspresseeritavad 

AMT 1.1, AMT 1.3 ja AMT 1.5 transporterid. (Masclaux-Daubresse et al., 2010) (He et al., 

2015) 

 

1.3.2 Nitraadi reduktaas 

 

Taimed vajavad suurema osa lämmastikust keskkonna kaudu saadava nitraadina. Nitraadi 

reduktaas (NR) katalüüsib kahe elektroni ülekannet NAD(P)H-lt nitraadile (NO3), mille 

tagajärjel tekib nitrit (NO2
-). Moodustunud nitritioon on väga reaktiivne ja potentsiaalselt 

mürgine ning seetõttu transporditakse ta tsütosoolist kohe kloroplastidesse (lehtedes) või 

plastiididesse (juurtes). Seal redutseerib ensüüm nitriti reduktaas (NiR, EC 1.7.2.1) nitriti 

ammooniumiks (NH4
+) otse ilma lämmastiku ühendite akumulatsiooni või vahepealsete 

redutseerimisastmeteta. Nitraadi assimileerimine toimub nii võsundites kui juurtes. Väikesed 

nitraadikogused redutseeritakse juurtes, kuid suuremate hulkade korral transporditakse 

nitraadid võsunditesse ja assimileeritakse seal. (Rosales, et al., 2011) (Albassam, 1998) (Taiz 

ja Zeiger, 2002) 
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NR on taimedes kõrge ekspressiooni tasemega ning selle aktiivsust kontrollitakse nitraadi 

saadavusega. NR aktiivsust kontrollib veel ka valgus, hormoonid ning kasv. (Rosales, et al., 

2011) (Albassam, 1998) NR on adaptiivne ensüüm ning selle aktiivsusest sõltub lämmastiku 

omastamine keskkonnast. NR aktiivsuse põhjal saab ennustada taime saagikust, kuna ensüümi 

aktiivsus määrab ära nitraatide jaotumise lehtedes, mis omakorda määrab saagikuse. Kõige 

kõrgem NR-i tase on nooremates lehtedes. Hallam ja Blackwood (1979) näitasid, et kõrge ja 

madala nitraadi tasemega muldadel kasvatatud taimedel oli nitraadi reduktaasi aktiivsus kõige 

kõrgem taime viiendas lehes, mis oli 22. kasvupäeval kõrgem kui alles kujuneval kuuendal 

lehel. (Hallam ja Blackwood, 1979) 

 

Nitraadi reduktaasi aktiivsus lehtedes kasvab kasvu algperioodil kuni 5-6 pärislehe 

valmimiseni ning teratäitumise ajaks langeb taas miinimumini. Nitraadi reduktaasi aktiivsus 

sõltub ka väetamisest. Kõrgema nitraadi kontsentratsiooni juures tõuseb ka nitraadi reduktaasi 

aktiivsus. (Hernandez et al., 1974) 

 

1.3.3 Glutamiini süntetaas 

 

Ammoonium on taime lehtedes mitmel kujul ning selle tootmine varieerub kogu taime arengu 

vältel. GS on taimes ammooniumi sünteesis kesksel kohal ning, et seda tagada reguleerivad 

GS-i sünteesi mitmed arengulised, metaboolsed ning raku/organi tasandi rajad. (Bernard et al., 

2008) GS katalüüsib ATP-st sõltuvat ammoniaagi (NH3) ja glutamaadi kondensatsiooni 

glutamiiniks. Järgnevalt katalüüsib GoGAT ensüüm glutamiini amiid rühma redutseerivat 

ülekannet 2-oksüglutaraadile, mille tagajärjel tekib kaks glutamaadi molekuli. Glutamaat on 

põhiline vaba aminohape taime lehtedes. Glutamiin ja aspargiin, mida sünteesitakse 

glutamiinist, on põhilised aminohapped floeemi vedelikus. Glutamiini süntees glutamaadist on 

vajalik, et lämmastik vanadest lehtedest noortesse ümber paigutada ning seda vajatakse ka 

edasises biosünteesis. (Obara et al., 2001) 

 

GS on inorgaanilise lämmastiku assimileerimisel esmatähtis ning peetakse üheks olulisemaks 

lämmastiku kasutamise efektiivuse parandamisega seotud ensüümiks. GS ensüümid asuvad 

taimes mitmes erinevas vormis – GS1 isoensüüm ekspresseeritakse tsütosoolis ning GS2 

isoensüüm plastiidides. Fülogeneetiliste uuringute põhjal jagatakse 10 glutamiini süntetaasi 

geeni 4 alamperekonda: GS1 (a, b, c), GS2 (a, b, c), GSr (1, 2) ning GSe (1, 2). (Nigro et al., 
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2016) (Bernard et al., 2008) (Quraishi et al., 2011) Habash et al. (2007) näitas, et GSr aktiivsus 

tõuseb lehe hilistes arengufaasides, mis näitab, et GSr geen on vanades lehtedes lämmastiku 

ümberpaiknemisel olulise tähtsusega. GSr geen paikneb kromosoomis 4A. Kromosoomis 5D 

paiknev GS2 geen mängib olulist rolli vegetatsiooni perioodil ning ta on valdav isoensüüm 

lehe mesofülli rakkudes, lisaks osaleb ta ammooniumi assimileerimisel, mis pärineb 

nitraatidest ja fotorespiratsioonist (valgushingamisest). GS1 geen, mis paikneb kromosoomis 

6A on aktiivne tsütosoolis ning omab mitmeid ainevahetuslikke funktsioone nagu glutamiini 

süntees ammooniumist ning glutamiini ümberpaiknemine ja transport. (Quraishi et al., 2011) 

(Obara et al., 2001) Riisi puhul on näidatud, et GS1 geeni vaigistamisel oli riisi kasv ja tera 

täitumine oluliselt häiritud. (Li et al., 2011) Nisu puhul on näidatud, et esimese lehe staadiumis 

GS aktiivsus vähenes suurenenud lämmastiku annuste korral (N60, N140kg/ha). Vähenemist 

täheldati siiski vaid mõnede liikide puhul ning enamsti GS aktiivsus tõusis. (Nigro et al., 2016) 

 

1.3.4 Glutamaadi süntaas 

 

Kui vähendada väetiste kasutamist on lämmastiku kasutamise efektiivsuse parandamine üks 

võimalustest saagikuse säilitamisel. Et tagada jätkusuutlik saagikus pikema aja jooksul on 

lämmastiku kasutamise efektiivsus esmatähtis. Riisi ja maisi taimedes on oluline roll 

lämmastiku kasutamise efektiivuses glutamaadi süntaasil (GoGAT) ning täidab sarnast rolli ka 

nisu taimes. GoGAT geen asub nisu 3B kromosoomis. (Quraishi et al., 2011) 

 

GoGAT ensüüm katalüüsib glutamiini amiid rühma redutseerivat ülekannet 2-

oksüglutaraadile, mille tulemusel tekib kaks glutamaadi molekuli. GoGAT tagab koos GS 

ensüümidega ammooniumlämmastiku ülemineku glutamiiniks ja glutamaadiks, mida 

kasutatakse edasipidi teiste aminohapete sünteesiks. Taimedes on kahte tüüpi GoGAT 

ensüüme: ferrodoksiinist sõltub GOGAT ja NADH-st sõltuv GoGAT. Ferrodoksiinist sõltuv 

GoGAT osaleb fotorespiratsiooni käigus vabanenud ammooniumi re–assimilatsioonis. 

NADH-GoGAT on aktiivne arenevates taimeorganites nagu näiteks noored arenevad lehed 

ning arenev tera. (Quraishi et al., 2011) 

 

Koos seitsme teise geeniga (nr. 4,7,8,11,17,18,19) on GoGAT-i kodeeriv geen üks kõige 

olulisem nisu lämmastiku omastamise efektiivsuse kontrollis. Katsed riisiga on näidanud, et 

NADH-GoGAT geeni ekspresseerides paranes oluliselt lämmastiku kasutamine ning terade 
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täitumine. (Yamaya et al., 2002) Quraishi et al. 2011 artikklist selgub, et lämmastiku 

kasutamise efektiivsuse eest vastutavad geenid paiknevad samas lookuses GoGAT geeniga, 

kromosoomis 3B. (Quraishi et al., 2011) (Khan et al., 2014) (Malik, 2009) (Morey ja Evans, 

1983) (D’Ovidio ja Masci, 2004) 
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2 UURIMISTÖÖ METOODIKA 
 

Uurimistöö on katsepõhine ning analüüsimiseks kasutati nii põldkatset kui ka laboratoorset 

katset. Laboratoorse katse käigus uuriti viljelusviisi/väetamise mõju nisu lämmastiku 

omastamise eest vastutavate geenide ekspressioonitasemele, seejuures on uuritavaks tunnuseks 

taimedes lämmastiku assimileerimises osalevatelt geenidelt ekspresseeritud RNA 

kontsentratsioon erinevates taime osades (lipuleht, juurestik).  

 

2.1 Põldkatse 

 

Viieväljaline külvikorra katse (hernes, kartul, oder ristiku allakülviga, punane ristik, talinisu) 

on rajatud 4 tava- ja 3 maheviljelus kasvatussüsteemis 2008. aastal Eesti Maaülikooli 

katsepõllule Eerikal (tabel 1). Maheviljelussüsteemis on põhikultuuride vahel kasvatatud 

talviste kattekultuuridena herne järel talirapsi, kartuli järel rukist, talinisu järel raiheina. Mahe 

1 süsteem on kontrollvariant ilma väetisteta. Mahe 2 süsteemis kasutati üksnes haljasväetisi. 

Mahe 3 süsteemis anti lisaks haljasväetisele 40 t/ha sõnnikut kartulile. Mahesüsteemides 

keemilisi taimekaitsevahendeid ei kasutataud. Tavaviljelussüsteem on erinevate 

lämmastikväetise normidega: N0- tavasüsteem, kontrollvariant; N1- lämmastikku 40-50 kg/ha; 

N2- lämmastikku 80-100 kg/ha; N3- lämmastikku 120-150 kg/ha. Kõiki variante on 4 kordust. 

Tavasüsteemides kasutati ka taimekaitsevahendeid.  

 

Tabel 1. Katseskeem. Külvikord: H-hernes; Tn- talinisu; R-punane ristik; Or- oder; K- kartul. 

Viljelusviisi variandid: N0- tavasüsteem, kontrollvariant; N1- lämmastikku 40-50 kg/ha; N2-

lämmastikku 80-100 kg/ha; N3- lämmastikku 120-150 kg/ha; M1- maheviljelussüteem, kontrollvariant; 

M2- maheviljelussüsteem haljasväetisega; M3- maheviljelussüsteem 40t/ha sõnnikuga. 

 
 

H Tn R Or K H Tn R Or K H Tn R Or K H Tn R Or K

N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0

N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2

N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3 N3

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

H Tn R Or K H Tn R Or K H Tn R Or K H Tn R Or K

V
i
l
j
a
n
d
i
	
T
a
r
t
u
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2.2 Proovide kogumine ja analüüsideks ettevalmistamine 

 

RNA sisalduse analüüsimiseks koguti proovid 26 juunil 2016. aastal vahetult enne õitsemise 

algust ning säilitati seejärel -80°C juures. Proovidele lisati sildid vastavalt viljelusviisi 

variandile ning korduse numbrile (näiteks N1K1- tavasüsteemis N 50 kg/ha ja 1 kordus). Igas 

katsevariandi igast kordusest võeti 5 tervet taime. Taimedelt eraldati lipulehed, juured ning 

pead. Taimeosad purustati vedelas lämmastikus uhmriga ning säilitati -80°C juures. Proovid  

 

2.3 DNA ja RNA eraldamine 

 

Septembis 2016 alustati kogutud taimedelt lipulehtede, juurte ning peade eraldamist, millega 

jõuti valmis 12. oktoobriks 2016. Eelisjärjekorras eraldati RNA lipulehtedest ning seejärel 

juurtest. Peade analüüsimine jäeti hilisemaks. RNA eraldamisega alustati 25. detsembril 2016. 

aastal ning RNA eraldamisega jõuti lõpuni 06. aprillil 2017. aastal. RNA eraldamise käigus 

saadi igast proovist kaks 60 µL tuubi ning mõlemas määrati RNA kontsentratsioon ning proovi 

puhtus. Edasi analüüsiti proove qRT-PCR-ga. RNA eraldamiseks kasutati Qiagen RNeasy 

Plant Mini Kit-i järgides tootja protokolli. Protseduuri käigus suspendeeriti taimne materjal 

spetsiaalses puhverlahuses, mis eraldab RNA vesilahusesse. Proovid tsentrifuugiti 13 000 rpm 

juures 2 minutit. RNA-d sisaldav vesifaas tõsteti uude tuubi, lisati etanooli sisaldav puhver ja 

RNeasy MinElute kolonnile. RNA elueeriti 60 µl vastava puhvriga ning RNA kontentratsioon 

määrati Thermo Scientific NanoDrop 2000c spektrofotomeetriga (testimiseks kasutati 1 µl 

RNA-d). Proovid nummerdati juhuslikus järjekorras, et tekiks pimekatse tingimused ning 

säilitati -20°C juures. DNA eraldati rakkudest Qiagen DNeasy Plant Mini kit-iga järgides tootja 

protokolli. 

 

2.3.1 Praimerid 

 

Lämmastiku omastamise eest vastutavate geenide analüüsiks sobivate praimerite järjestused 

koguti teaduspublikatsioonidest (Tabel 2). Praimerite seondumistemperatuurid ja 

amplifitseeritud fragmendi suurused määrati NCBI Primer Blast-i abiga (NCBI andmebaas).  

Praimerid telliti firmast TAG Copenhagen. 
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Tabel 2. qRT-PCR praimerite järjestused ning seondumistemperatuurid. Glutamaadi süntaas, 18S, β-

aktiin, AMT praimerid (Saia et al., 2015).  NRT1, NRT2 praimerid (Vicente et al., 2015)  

Praimer Järjestus Seondumis-

temperatuur, oC 

Glutamaadi süntaas 

(NADP) F 

GCCATTGAATCAGTTCCAGGGCCAC 69 oC 

Glutamaadi süntaas 

(NADP) R 

GCCAGCACCTGAGCTTTCCTGATG 69 oC 

Glutamaadi süntaas 

(Fe) F 

CGGCAATGGAGGCTGAGCAACA 69 oC 

Glutamaadi süntaas 

(Fe) R 

TGAGCCTGCTCGATGGTCACTGT 69 oC 

TaGS1 F CCAATCCCCACCAACAAGA 60 oC 

TaGS1 R GTCAACTATGTCACGCCCAAAC 62 oC 

TaGS2 F CCCGTCCCTACTAACAAGC 60 oC 

TaGS2 R CCAGTTCACATCCCTCTGC 61 oC 

β-aktiin F AGCGGTCGAACAACTGGTA 61 oC 

β-aktiin R AAACGAAGGATAGCATGAGGAAGC 63 oC 

Wheat 18S F CGCTCCTACCGATTGAATGG 61 oC 

Wheat 18S R TCCTTGTTACGACTTCTGCTTCC 63 oC 

18S F CAACGGATATCTCGGCTCTC 58 oC 

18S R TTGCGTTCAAAGACTCGATG 58 oC 

NRT 1 F CACAGCGAATAGGGATTGGT 58 oC 

NRT 1 R CGCCTAGCAGGAAGTACTGG 58 oC 

NRT 2 F GTGGTGCCACACAACTCATC 58 oC 

NRT 2 R TTCTGGAGACTCGCAAGGTT 58 oC 

AMT 2 F AGCCGAACCTCTGCAATCTA 58 oC 

AMT 2 R TGACGACGCAGATAATGGAC 58 oC 

 

2.3.2 Positiivne kontroll 

 

qRT-PCR-ga töötamiseks peab olema teadaoleva kontsentratsiooniga huvipakkuva geeni 

järjestusega positiivne kontroll. Positiivse kontrolli jaoks eraldati taimsest materjalist DNA.  

DNA eraldamise käigus saadi kaks proovi. Esimese proovi DNA kontsentratsioon oli 9,3 

ng/µL, teise proovi DNA kontsentratsioon oli ~1 ng/µL ning puhtuse poolest halb. Seejärel 
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teostati geelelektroforees kõrgema DNA kontsentratsiooniga proovi, markerjärjestusena 

kasutati geeni markeri redelit, mille suurim väärtus oli 1000 aluspaari. Geelelektroforees aga 

ootuspärast tulemust ei andnud, kuna DNA kontsentratsioon oli liiga madal. Parema 

kvaliteediga proovi saamiseks teostati teine DNA eraldamine. DNA eraldamise 

kontsentratsiooniks saadi 31,9 ng/µL. Teostati uus geelelektroforees tulemuse kontrollimiseks. 

Geelile laaditi 5 µL proovi ning 1 µL UV Dye värvlahust. Tulemuste identifitseerimiseks 

kasutati geeni marker redelit, millel suurim väärtus 100 aluspaari. Markerjärjestusi laeti geelile 

6 µL, millele lisaks UV värvlahust 1 µL. Proove laeti geelile 5 µL, millele lisaks 1 µL 

värvlahust.  Nisu DNA kordistati vastava praimeripaariga PCR-ga. PCR läbiviimiseks kasutati 

QIAGEN HotStarTaq Master Mix-i (tabelid 3 ja 4). Tulemust kontrolliti geelektroforeesiga, 

milleks kasutati 0,7% agaroosgeeli ning foreesi tingimusteks seati 100 V ning 100 A (Cleaver 

Scientific). qRT-PCR reaktsiooni positiivse kontrolli saamiseks puhastati amplifitseeritud 

DNA fragment kasutatades QIAGEN MiniElute PCR Purification Kit-i.  

 

2.3.3 qRT-PCR  

 

Geeni ekspressiooni profiili lämmastiku omastamise ja transpordiga seotud geenide uurimiseks 

kasutati reaal-aja kvantitatiivset polümeraasi ahelreaktsiooni (qPCR). 

 

Polümeraasi ahelreaktsioon ehk PCR (polymerase chain reaction) on meetod DNA või RNA 

järjestuse kordistamiseks. PCR-meetod võimaldab väga väikesest DNA või RNA lõigust luua 

miljoneid koopiaid. PCR töötab põhimõttel, et RNA või DNA molekulid lõhustatakse ja 

spetsiaalsete praimeritega ehitatakse taas üle. Lisatud praimeritel on märgistatud nukleotiidid 

ning need neelavad vaid kindla lainepikkusega valgust ning selle järgi on pärast lihtne jälgida 

palju konkreetset RNA või DNA molekuli lahuses on. qRT-PCR-i eripära seisneb 

pöördtranskriptaasi kasutamises. Pöördtanskriptaasi ülesanne on sünteesida RNA molekuliga 

komplementaarne DNA molekul, mida PCR-i käigus amplifitseeritakse. 

 

qRT-PCR reaktsiooni läbiviimiseks kasutati QIAGEN CYBRGreen reaktsioonikeemiat ja 

Rotor Gene Q aparaati kasutades geenispetsiifilisi praimereid. Reaktsiooni tingimused ja segud 

seati vastavalt QIAGEN QuantiTect SYBR Green qRT-PCR juhendile (tabelid 5 ja 6). Proovid 

kanti 36 või 72 auguga rootorile ühes korduses. Iga kord lisati ka positiivne kontroll ja ilma 

nukleiinhappeta negatiivne kontroll. Referents geenina kasutati 18S RNA geene. qRT-PCR-i 
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tulemuseks on tsüklite arv, mille juures fluorestsents ületab etteantud künnise ehk lävitsükli 

(Ct, treshhold cycle). Ct väärtuse kaudu saab proportsionaalsuse põhjal hinnata reaktsioonis 

olnud algse sihtmärk nukleiinhappe hulka. 

 

Tabel 3. PCR reaktsioonisegu DNA amplifitseerimiseks.  

Komponent Maht, µL Kontsetratsioon 

HotStarTaq Master Mix 25 µL 1x 

Praimer A 2,5 µL 0,2 µM 

Praimer B 2,5 µL 0,2 µM 

RNaasi vaba vesi 18 µL - 

DNA (proov) 2 µL 1 µg/reaktsioonimahust 

Lõplik reaktsioonimaht 50 µL 

 

Tabel 4. PCR reaktsioonitingimused DNA amplifitseerimiseks.  

Reaktsiooni etapp Aeg Temperatuur, oC 

PCR aktivatsioonietapp 15 min  95 oC 

Polümeraasiahelreaktsiooni tsükkel: (35 tsükklit) 

Denaturatsioon 30 sek 94 oC 

Seondumine 30 sek 50 – 68 oC (olenevalt 

praimerite seondumise 

temperatuurist) 

Pikendamine 1 min 72 oC 

Lõplik pikendamine 10 min  72 oC 
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Tabel 5. qRT-PCR reaktsioonitingimused.  

Reaktsiooni etapp Aeg Temperatuur, oC 

pöörtranskriptsioon 30 min 50 oC 

PCR aktivatsioonietapp 15 min 95 oC 

Polümeraasiahelreaktsiooni tsükkel: (40 tsükklit) 

Denaturatsioon 15 sek 94 oC 

Seondumine 30 sek 50-60 oC (olenevalt 

praimerite seondumise 

temperatuurist) 

Pikendamine 30 sek 72 oC 

 

Tabel 6. qRT-PCR reaktsioonisegu.  

Komponent Maht, µL Kontsentratsioon 

QuantiTect SYBR Green 

qRT-PCR Master Mix 

12,5 µL 1x 

Praimer A 1,25 µL (10 µM lahust) 0,5 µM 

Praimer B 1,25 µL (10 µM lahust) 0,5 µM 

QuantiTect RT Mix 0,25 µL - 

RNA (proov) 2 µL 500 ng/reaktsioonimahust 

RNaasi vaba vesi 7,75 µL - 

Lõplik reaktsioonimaht:  25 µL 

 

2.3.4 Geeniekspressiooni analüüs ja statistiline andmetöötlus 

 

Tulemuste arvutused ja analüüsid tehti RotorGene tarkvara ja Microsoft Exceliga kasutades 

∆Ct meetodit, mis kasutab suhtelist kvantifitseerimist (sihtmärk geeni ekspressiooni hulk 

referentsgeeni suhtes). Nii uuritavaid geene kui ka referentsgeene võrreldi Ct põhjal. 

Tulemused normaliseeriti kontrollvariandi (N0) suhtes. Ekspressiooni võrdlustulemused 

arvutati kasutades 2-∆∆Ct suhtelist kvantitatiivset meetodit. Arvutused teostati vastavalt 2-∆∆Ct 

arvutamise võrrandile (võrrand 1). (Livak ja Schmittgen, 2001) 

 

2∆∆#$ = 	2'((#$,*ä,-./01'	#$,2343,3567)'(#$,*ä,-./01	-956,9..:7'	#$,2343,3567	-956,9..:7))	 (Võrrand 1) 

 



 26 

Variantidevahelise erinevuse tuvastamiseks teostati Tukey test p-väärtusel <0,05. Analüüs 

viidi läbi R Studio keskkonnas.  

  



 27 

3 TULEMUSED JA ARUTELU 
 

Töö eesmärk oli välja töötada ja testida metoodika, mis võimaldab kvantifitseerida lämmastiku 

omastamise eest vastutavate geenide ekspressiooni ning analüüsiti nitraadi transprorter NRT1 

geeni ekspressiooni erinevates viljelusviisides meetodi testimiseks.  

 

3.1 Nukleiinhapete eraldamine ja praimerite analüüs 

 

Geenide ekspressiooni uurimisel on praimerite analüüs üks kõige olulisemaid etappe. Selles 

etapis tehakse kindlaks praimerite spretsiifilisus ning leitakse sobilikud praimerid edasiseks 

uurimiseks. Praimerite disain ning valimine ja testimine on äärmiselt ajamahukas protsess, sest 

katsetada tuleb paljude erinevate järjestustega ning mitmeid kordi, et teha kindlaks, kas tegu 

on huvipakkuva fragmendi amplifitseerimiseks sobiva praimeriga.  

 

Nukleiinhapete eraldamine taimsest materjalist õnnestus hästi. DNA kontsentratsioon oli 31,9 

ng/µL (A260/280 - 1,84). RNA kontsentratsioon varieerus 0,7 ng/µL kuni 182,8 ng/µL  (LISA 

1). Lämmastiku omastamise eest vastutavate geenide uurimiseks kasutatud praimerite info 

koondati (tabel 2) ja teoreetilise seondumistemperatuuri alusel testiti praimerite spetsiifilisust 

ja optimaalset seondumistemperatuuri tavalise ning gradient PCR-iga. TaGS2 praimerite paar 

andis tavalise PCR protokolliga oodatud tulemused ehk üks amplifitseeritud DNA fragment, 

mis oli 219 bp. TaGS1 praimerite paar ei olnud piisavalt spetsiifiline ja andis kahekordsel 

testimisel tulemuseks kaks DNA produkti (joonis 2) ning jäeti seega edasisest uurimisest välja. 

Fe sõltuv glutamaadi süntaasi ja NADP sõltuv glutamaadi süntaasi praimerite paare testiti 

gradient-PCR-iga, millest selgus, et ühelgi katsetatud temperatuuril Fe sõltuv GoGAT-i 

praimerite paarid tulemust ei andnud, millest järeldati, et need praimerite paarid meie nisu 

proovidele ei sobi (joonis 3) ning jäeti samuti uurimisest välja. Praimerite seondumine on 

spetsiifiline protsess ning seda võivad mõjutada mitmed üksteisest sõltuvad ning üksteisest 

sõltumatud tegurid. Nisu genoomi suuruse tõttu on kordusjärjestuste esinemise tõenäosus  suur, 

mis võib põhjustada praimerite ebaspetsiifilise seondumise ning alternatiivsete produktide 

teket. PCR-i puhul peab arvestama ka praimerite erinevaid interaktsioone omavahel, produkti 

interaktsioone ning ka praimerite seondumist mittesihtmärk regioonidesse. 
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Edasise uurimistöö käigus tuleb disainida uued praimerid glutamaadi süntaasi uurimiseks. 

Edasi keskenduti lämmastiku transpordi eest vastutavate geenide praimerite testimisele. NRT1, 

NRT2, AMT2 praimerite paarid andsid tavalise PCR protokolliga oodatud tulemused ehk üks 

amplifitseeritud DNA fragment, mis oli 153-181 bp (joonis 4). Kuna kõikide geenide 

analüüsimine on mahukas töö siis otustati selle magistritöö raames analüüsida NRT1 

regulatsiooni eest vastutavat geeni. Valik tehti seoses transporterite olulisusele. NRT1 

transporter on nisu taimes kõige esmane ensüüm, mis transpordib nitraadid mullast taime 

juurtesse ning kõik teised lämmastiku omastamise eest vastutavad geenid sõltuvad NRT1 

transporteritest.  

 

 
Joonis 2. Glutamaadi süntaasi praimerite spetsiifilisus PCR protokolli järgi (seondumistemperatuur 61 
oC). 1. DNA marker (Qiagen GelPilot 1kb), 2. TaGS1 praimerite paar, 3. TaGS2 praimerite paar, 4. β -

aktiin, 5. 18S praimerite paar, 6. PCR neg kontroll, 7. Nisu DNA. 
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Joonis 3. Glutamaadi süntaasi praimerite seondumistemperatuuri optimeerimine. Read 1 ja 11: DNA 

marker GelPilot 100bp; read 2-10 ja 12- 19 seondumistemperatuurid 65,0; 65,9; 66,7; 67,6; 68,4; 69,3; 

70,1; 71,0; vastavalt GoGAT(NADP) ja GoGAT (Fe) praimeritega. 

 

 
Joonis 4. NRT1, NRT2, AMT2 ja 18S praimerite spetsiifilisus PCR protokolli järgi 

(seondumistemperatuur 58 oC). 1. DNA marker (Qiagen GelPilot 100 bp), 2. NRT1 praimerite paari 

negatiivne kontroll, 3. NRT1 praimerite paar, 4. NRT2 praimerite paari negatiivne kontroll, 5. NRT2 

praimerite paar, 6. AMT2 praimerite paari negatiivne kontroll, 7. AMT2 praimerite paar, 8. 18S 

praimerite paari negatiivne kontroll, 9. 18S praimerite paar, 10. DNA marker (Qiagen GelPilot 100 bp) 

 

3.2 qRT-PCR protokolli väljatöötamine 

 

Kvantitatiivne reaalaja PCR võimaldab määrata aktiivsete geenide hulga uuritaval ajahetkel, 

kas suhteliselt võrrelduna koduhoidja geenidega või absoluutselt nukleiinhappe 

kontsentratsiooni järgi. Käesoleva töö raames katsetati qRT-PCR võimalusi suhtelisel geeni 

aktiivsuse määramisel. 

 

Esimese sammuna viidi läbi positiivse kontrolli test. Lisaks testiti ka referentsgeeni praimereid, 

milleks olid 18S ning β-aktiin. Selleks segati kokku reaktsioonisegu vastavalt ülaltoodud 
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juhendile, kuid RNA asemel kasutati positiivse kontolli puhul DNA-d ning referentsgeeni 

puhul samuti DNA-d. Esimestel katsetustel ei saadud adekvaatseid tulemusi. Probleem seisnes 

asjalolus, et negatiivne kontroll, mis reeglina tulemust ei anna, seda siiski tegi ning positiivne 

kontroll ei andnud soovitud tulemust. Hiljem selgus, et proovide kontsentratsioonid olid liiga 

madalad ja PCR-i käigus ei tekkinud piisavalt produkti ning sensor ei suutnud signaali lugeda.  

Järgnes rida erinevaid katsetusi ning masina ümberseadistamine ja kalibreerimine.  

 

Referentsgeeni testimise käigus otsustati edasises uurimises kasutada referentsgeenina 18S-i, 

kuna see andis qRT-PCR-i käigus usaldusväärsema tulemuse. Seejärel teostati qRT-PCR 

kasutades nisu taimedest pärit RNA-d NRT1 praimeritega. RNA proovid valiti juhuslikult. 

Leiti, et NRT1 on sobilik lämmastiku omastamise eest vastutavate geenide ekspressiooni 

uurimiseks väljatöötatud meetodi testimiseks (joonis 5). Joonisel 6 on näha selget ning signaali 

tugevuse kasvu, mis jõuab vastava läviväärtuseni ning jääb sellele tasemele. NRT1 proovidele 

on iseloomulik signaali ilumine alates 15. tsükllist, 18S praimerid moodustavad produkte 

tsüklite algusest. Tulemusi kontrolliti ka geelelektroforeesil, mis andis ootuspärase tulemuse 

(joonis 6).  

 

 
Joonis 5. NRT ja 18S praimerite testimine qRT-PCR-iga. A signaal on 18S praimerite paar ning B 

signaal on NRT praimerite paar. 
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Joonis 6. NRT1.1 ja 18S praimeritega qRT-PCR käigus amplifitseeritud produkt. 

NRT1 praimerid proovides 1-8, 18S praimerid 10-19. Read 1-8 vastavalt N1K1, M1K3, M1K1, N1K2, 

N0K2, N3K2, N2K1, N0K2 ja read 10-19 vastavalt N1K1, M1K3, M1K1, N1K2, N0K2, N3K2, N2K1, 

N0K2, N1K1, N0K1. Read 9 ja 20: DNA marker GelPilot 100bp. 

 

3.3 NRT1 ekspressioon erinevates viljelusviisides 

 

NRT1 geeni ekspressiooni mõõdeti mahe- ja tavaviljeluse proovides. qRT-PCR andmeid on 

võimalik analüüsida kahel viisil. Suhteline kvantifitseerimine eeldab 2-∆∆Ct meetodi kasutamist 

ning absoluutne kvantifiteerimine teostatakse standarkõvera abil. Mõlemad analüüsimise viisid 

kinnitavad üksteist. Antud uurimistöös kasutati vaid suhtelist kvantifitseerimist. 2-∆∆Ct meetod 

eeldab referentsgeeni kasutamist, mille suhtes uuritavaid proove võrreldakse. Joonisel 7 ja 9 

olevad andmed näitavad katsevariantide geeniekspressiooni erinevust kontrollvariandist (N0). 

Mida väiksem on 2-∆∆Ct erinevus võrreldes kontrollvariandiga seda kõrgem on uuritava geeni 

ekspressioonitase vastavas proovis. Lehtede analüüsimisel selgus, et proovide 

ekspressioonitaseme erinevus kontrollvariandist on suhteliselt väike ning kindlat trendi mahe- 

ja tavaviljeluse vahel ei tekkinud (joonis 7). Statistilise olulisuse kontrollimiseks teostati Tukey 

test p-väärtusel <0,05. qRT-PCR tulemuste analüüsimisel. ∆∆Ct meetodi suhtelisel 

kvantitaiivsel analüüsil selgus, et NRT1 ekspressioonitase lehtedes mahe- ja tavaviljeluse 

tingimustes statistiliselt ei erine (p-väärtus 0,97). Lisaks ei täheldatud ka erinevate 

väetisnormide vahel statistilist erinevust (joonis 8).  

 

Kuna NRT1 transporterid vastutavad peamiselt nitraadi transpordi eest keskkonnast juurtesse 

siis ekspresseeritakse neid enamasti juurtes ning vähemal määral lehtedes, seega on selline 

tulemus ka oodatud. . (Krapp et al., 2014) 
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Lehtede testimine oli oluline qRT-PCR protokolli väljatöötamiseks ning testimiseks, sest aitas 

määrata qRT-PCR tundlikkust ning sobilikkust sedalaadi analüüside teostamiseks. Kindlamate 

järelduste tegemiseks on vajalik analüüs läbi viia suurema korduste arvuga ning analüüsida 

katseandmeid erinevate aastate kohta.  

 

 
Joonis 7. NRT1 ekspressioonitase lehtedes vastavalt  2-∆∆Ct meetodile. Katsevariandid: tavaviljeluses: 

N1, N2, N3; maheviljeluses: M1, M2, M3. Vearibad tähistavad väärtuste standarviga. 
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Joonis 8. NRT1 geeniekspressiooni hindamine nisu lehtedes Tukey testiga. Erinevad tähed tulpade 

kohal näitavad statistilist erinevust. Katsevariandid: maheviljeluse: 1- M1 (mahe 1 süsteem); 2- M2 

(mahe 2 süsteem haljasväetisega); 3-M3 (mahe 3 süsteem sõnnikuga) ning tavaviljeluse: 50- N1 (N-50 

kg/ha); 100- N2 (N-100 kg/ha); 150- N3 (N-150 kg/ha). 

 

Juurte analüüsimisel selgus, et juurtes on 2-∆∆Ct väärtused mõnevõrra kõrgemad kui 

leheproovides, mis näitavad ekspressioonitaseme suhtelist erinevust kahes erinevas taimeosas.  

2-∆∆Ct väärtused on tavaviljeluse juureproovides N1 variandi puhul 83,9%, N2 variandi puhul 

67,3% ning N3 variandi puhul 81,1% kõrgemad kui tavaviljeluse leheproovides ning 

maheviljeluses juureproovides M1 variandi puhul 60,9%, M2 variandi puhul 78,7% ja M3 

variandi puhul 90,2% kõrgemad kui leheproovides. Lisaks on eristatav trend mahe- ja 

tavaviljeluse süsteemide vahel. N1 ja N3 süsteemides on NRT1 ekspressioon tavaviljeluse 

proovidest kõige madalam (joonis 9), kuigi lämmastiku norm on N1 süsteemis vaid 50 kg/ha. 

Madala ekspressioonitaseme võib põhjustada kõrge lämmastiku norm (150 kg/ha), mis 

tähendab, et taimel ei ole otstarbekas vastavaid transportereid sünteesida, sest lämmastik on 

kergesti kättesaadav. Erinevad lämmastiku vormid käituvad mullas kui signaalmolekulid ning 

taimedel on erinevate molekulide suhtes välja kujunenud tagasiside mehhanismid. Kui teatav 
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molekul ületab mingi lävikontsentratsiooni mullas siis selle tagajäjel aktiviseeruvad taimes 

vastava transportmolekuli sünteesirajad, mis tähendab kõrgemat ekspressioonitaset ning 

vastupidiselt inhibeeritakse transporterite sünteesi kui kontentratsioon tõuseb liiga kõrgeks, 

sest liiga kõrge nitraatide ja amooniumioonide kontsentratsioon taimes on taimele toksiline 

ning taim peaks kulutamal lisaenergiat toksilisuse neutraliseerimiseks (Rosales, et al., 2011). 

Eelnevalt on näidatud, et NRT1 ekspressioon on kõrgem väetamata variandis (Saia et al 2015), 

mis võiks olla kooskõlas käesoleva töö tulemustega, lisaks selgus Saia et al (2015) artikklist, 

et NRT1 on kõrgemate lämmastiku normide juures represseeritud ning madalamad normid 

kutsuvad esile NRT1 geenide kõrgemat ekspressioonitaset. Madalamate lämmastiku normide 

juures täheldati kõrge afiinsusega (HATS) nitraadi transporterite süsteemi geenide 

ekspressiooni aktiivsust. Antud uurimistöö küll HATS geenide aktiivsust ei analüüsinud, kuid 

NRT1 (kuulub madala afiinsusega transporterite süsteemi) geenide madalam ekspressioonitase 

just sellele viitab. Sarnaste tulemusteni jõudis ka Vicente et al (2015), kus näidati madalate 

lämmastiku normide puhul NRT geenide madalamat aktiivsust ning ümberlülitumist kõrge 

afiinsusega nitraadi transporterite süsteemile. Ka M3 süsteemis on ekspressioonitase madal, 

mis võib olla põhjustatud orgaanilise väetise kasutamisest antud katsevariandis ning taaskord 

kõrgemast lämmastiku normist. NRT1 geenide allasurumine on kooskõlas Saia et al. (2015) 

atrikkliga, kus näidati ka orgaanilise väetise negatiivset mõju NRT1 geeniekspressioonile. 

 

Juureproovide analüüsimisel Tukey testiga selgus, et statistiline erinevus eksisteerib N2 ning 

M3 variandi vahel (p-väärtus 0,007), N2 ning N1 variandi vahel (p-väärtus 0,02) ja N3 ning 

N2 vahel (p-väärtus 0,01) (joonis 10). Viljelusviisi mõju NRT1 geeniekpressioonile antud 

tulemused ei näita, kuid selgub erinevate lämmastikväetiste normide mõju nisu lämmastiku 

omastamise eest vastutavate geenide ekspressionitasemele, nagu seda on näidanud ka Saia et 

al. (2015) ning Nigro et al. (2016). On võimalus, et viljelusviis ei mõjuta geeniekspressiooni, 

kuid geeniekspressioon on mõjutatud ka muudest faktoritest ning varieerub ka taimedes endis. 

Et anda põhjalikumaid järeldusi on vaja analüüsida erinevate aastate populatsioone ja teha seda 

suurema korduste arvuga.  
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Joonis 9. NRT1 ekspressioonitase juurtes vastavalt  2-∆∆Ct meetodile. Katsevariandid: tavaviljeluse: N1, 

N2, N3; maheviljeluse: M1, M2, M3. Vearibad tähistavad väärtuste standardviga.  
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Joonis 10. NRT1 geeniekspressiooni hindamine nisu juurtes Tukey testiga. Erinevad tähed tulpade 

kohal näitavad statistilist erinevust. Katsevariandid: maheviljeluse: 1- M1 (mahe 1 süsteem); 2- M2 

(mahe 2 süsteem haljasväetisega); 3-M3 (mahe 3 süsteem sõnnikuga) ning tavaviljeluse: 50- N1 (N-50 

kg/ha); 100- N2 (N-100 kg/ha); 150- N3 (N-150 kg/ha).  

 

Uurimistöö käigus välja töötatud metoodika ning selle testimine olid edukad ning põhjalike 

järelduste tegemiseks analüüsitakse järgnevalt ka teisi lämmastiku omastamise eest vastutavaid 

geene, misjärel saab anda täielikuma hinnangu viljelusviisi mõju kohta nende geenide 

aktiivsusele.   
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KOKKUVÕTE 
 

Lämmastik on põhiline taimede saagikust limiteeriv faktor ning üha suurenevad 

lämmastikväetiste normid põhjustavad majanduslikke ja keskkonnaalaseid probleeme. 

Kasvava rahvastiku toiduvajadus kasvab ning saakide suurendamine ja hoidmine muutub üha 

raskemaks. Lämmastikunormide vähendamise ning saagikuse kasvu tagamiseks on vajalik 

tunda nisu lämmastiku kasutamise efektiivsuse mehhanisme. Lämmastiku omastamine on 

taimes erinevate nitraadi ja ammooniumi transporterite kontrolli all. Taime jõudes reguleerivad 

lämmastikuühendite kasutamist nitraadi reduktaasi, glutamiini süntetaasi ning glutamaadi 

süntaasi geenid.  

 

Magistritöö eesmärgiks oli anda põhjalik ülevaade lämmastiku omastamise eest vastutavatest 

geenidest ning töötada välja ja katsetada metoodika nende geenide transkriptsionaalse 

aktiivsuse määramiseks erinevates viljelusviisides. Uurimistöö aluseks oli hüpotees, et 

maheviljeluses on lämmastiku omastamise eest vastutavate geenide ekspressioonitase kõrgem 

kui tavaviljeluses. 

 

Uurimistöös anti ülevaade nisu lämmastiku omastamise eest vastutavate geenide (nitraadi 

transporter, ammooniumi transporter, nitraadi reduktaas, glutamaadi süntaas, glutamiini 

süntetaas) regulatsioonist ning funktsioonidest ning töötati välja reaalaja kvantitatiivse 

polümeraasi ahelreaktsiooni (qRT-PCR) protokoll antud geenide ekspressioonitaseme 

analüüsimiseks. Metoodikat testiti nitraadi transporteri (NRT1) geeniekspressiooni 

analüüsimisega  

 

Protokolli testimiseks koguti talinisu Fredis lehe ja juureproovid 2016 aastal vahetult enne 

õitsemist. Katsevariante oli seitse: N0- tavasüsteem, kontrollvariant; N1- lämmastikku 40-50 

kg/ha; N2-lämmastikku 80-100 kg/ha; N3- lämmastikku 120-150 kg/ha; M1- 

maheviljelussüteem, kontrollvariant; M2- maheviljelussüsteem haljasväetisega; M3- 

maheviljelussüsteem 40t/ha sõnnikuga. Igast katsevariandist koguti taimeproovid kolmes 

korduses. Taimsest materjalist eraldati DNA ja RNA, mis olid aluseks edasisteks uuringuteks 

qRT-PCR protokolliga. Geeni ekspressioonitaseme hindamisel kasutati suhtelist 

kvantifitseerimist 2-∆∆Ct meetodil. 
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Mahe- ja tavaviljeluse olulist mõju nisu NRT1 geeniekspressioonile lehe- ega juureproovides 

ei täheldatud. Siiski leiti suhteline erinevus ekspressioonitasemes juurte ja lehtede vahel, mis 

oli juureproovides ligikaudu 75% kõrgem. Juureproovides leiti statistiliselt oluline erinevus 

erinevate lämmastikunormide (N1, N2, N3) vahel, kus suurema lämmastikunormi puhul oli 

NRT ekspressioon väiksem.  

 

Antud uurimistöö käigus anti edukalt ülevaade nisu lämmastiku omastamise eest vastutavatest 

geenidest ning töötati välja metoodika antud geenide ekspressioonitaseme analüüsimiseks. 

Kuigi uurimistöö ei viinud põhjapanevate järeldusteni ekspressioonitaseme hindamisel ning 

kogutud andmete põhjal ei ole võimalik algselt seatud hüpoteesi kinnitada ega ka ümber lükata, 

on loodud alus edasiseks uurimiseks protokolli väljatöötamisega. Geeniekspressiooni analüüs 

on ajamahukas kõrge spetsiifilisuse ning erinevate etappide ettevalmiseks ja reaktsioonide läbi 

viimiseks kuluva aja tõttu. Lisaks tuleb töödelda suurt hulka proove. Korrektsete järelduste 

tegemiseks on vajalik testida kõiki antud uurimistöö kirjanduse ülevaates toodud geenide 

ekspressiooni aktiivsust, sest nad kõik on omavahel tihedalt seotud ja mõjutavad üksteist, lisaks 

on vajalik analüüsida antud geenide aktiivsust mitme aasta lõikes.  
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SUMMARY 
 

The aim of this research was to give a detailed overview about the regulation and functions of 

wheat genes (NRT, AMT, NR, GS, GoGAT) resbonsible for nitrogen assimilation. One of the 

goals was to develop a protocol to determine the expression level of the genes mentioned above 

and to test the protocol with nitrate transporter (NRT1).  

 

Nitrogen is the main yield limiting factor. Increasing nitrogen fertilizer levels are causing 

environmental and economic problems. Since the population and the demand for food is 

increasing it is getting harder to rise and maintain wheat yields. It is important to know the 

nitrogen use efficiency mechanisms to lower the nitrogen fertilizer level while maintaining 

yield. Nitrogen uptake is controlled by different nitrate and ammonium transporters. The use 

of different nitrogen forms in wheat plant are controlled by nitrate reductase, glutamine 

syntethase nad glutamate synthase genes.   

 

This research reached its goal by explaining the mechanism of genes involved in nitrogen 

assimilation and a complete protocol was developed to assess the expression of genes involed 

in nitrogen assimilation. Although the research did not reach the goal to asses the impact of 

farming system to the expression of genes involved in nitrogen assimilation, a good base was 

formed for the future research on this subject by developing a protocol for the future analysis. 

The analysis of gene expression is a time-consuming process due to the high specifity, the 

preparation of different stages and the reactions themselves take much time. To give a correct 

evaluation it is neceasary to analyse all the genes presented in this paper since they are all 

connected and affect each other. This research shows the results for one of the presented genes 

(nitrate transporter NRT1), all the other genes involved in nitrogen assimilation will be 

analysed in the future.  

 

The protocol of this research describes collecting samples, separation of RNA and DNA from 

the plant matter, testing primers and qRT-PCR protocol. 2-∆∆Ct method is used to evaluate the 

gene expression level.  

 

The protocol was tested using the nitrate transporter NRT1. NRT1 gene expression was 

evaluated by using quantitative real time polymerase chain reaction. Plants were grown in 
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conventional farming practise with different nitrogen applications (N1- 50 kg/ha, N2- 100 

kg/ha and N3-150 kg/ha) and in 3 organic systems (M1, M2, M3-manure application). In root 

samples the statistical difference was between samples with different nitrogen fertilizer levels, 

but no significant difference was found between different farming systems  
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Lisa 1.  RNA kontsentratsioonid ning proovide puhtus 

 

Juured Lehed 

katselapp ng/µL A260/280 katselapp ng/µL A260/280 

N0K1 32,7 1,7 N0K1 134,1 2,07 

  4,4 1,75   18,2 2,09 

N0K1 79,2 1,69 N0K1 66,1 1,97 

  4,7 1,18   29,5 2,05 

N0K2 112,7 1,82 N0K2 138,5 2,08 

  2,7 1,5   37,8 2,09 

N0K2 27,3 1,67 N0K2 170,7 2,06 

  4,9 1,45   27,7 2,09 

N1K1 73,6 1,84 N1K1 99,2 2,18 

  3,6 1,88   112,1 2,18 

N1K1 107,3 1,51 N1K1 107,8 2,11 

  2,7 1,4   13,2 2,04 

N1K2 72,7 1,77 N1K2 119,6 2,09 

  9,5 1,45   32 2,1 

N1K2 91,6 1,79 N1K2 131,6 2,09 

  3,8 2,28   12,1 1,9 

N2K1 38,2 1,68 N2K1 123,5 2,1 

  3 1,77   12,1 2 

N2K1 29,8 1,7 N2K1 89,5 2,05 

  0,9 1,32   14,7 2,02 

N2K2 14,4 1,77 N2K2 124 2,12 

  0,7 0,96   13,7 3,6 

N2K2 120,7 1,73 N2K2 75 2,08 

  4,7 1,64   7,8 1,92 

N3K1 107,3 1,52 N3K1 85,5 1,93 

  5,3 1,33   56,7 1,94 

N3K1 112,4 1,86 N3K1 104 2,12 

  26,6 1,52   30,5 2,09 

N3K2 38,2 1,68 N3K2 100,5 2,09 

  7,2 1,08   15,4 2,04 

N3K2 95,2 1,64 N3K2 86,6 2,07 
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  13,5 1,61   79,5 2,11 

M1K1 12,1 1,54 M1K1 117,9 2,05 

  0,8 1,47   46,4 2,07 

M1K1 40,7 1,81 M1K1 125,6 2,07 

  8 1,57   18,4 2,01 

M1K3 182,8 1,82 M1K3 144,1 2,21 

  7,9 1,63   68,8 2,21 

M1K3 65,1 1,8 M1K3 100,4 2,07 

  4,4 2,2   19,5 2,05 

M2K1 31,6 1,76 M2K1 111,4 2,1 

  2,7 1,43   2 2,09 

M2K1 11,5 1,93 M2K1 49,7 2,07 

  6,6 1,9   7,7 2,04 

M2K3 50,3 1,99 M2K3 70,3 2,07 

  4,8 2,06   15,8 2,01 

M2K3 42,1 1,84 M2K3 113 2,06 

  1,3 1,92   47,7 2,08 

M3K1 52,7 1,97 M3K1 113,4 2,26 

  5,2 1,87   37,6 2,07 

M3K1 42,8 1,93 M3K1 100,2 2,07 

  4,9 1,9   20,5 2,02 

M3K2 72,4 1,84 M3K2 106,2 2,08 

  3,7 1,81   22,9 2,07 

M3K3 43,4 1,75 M3K3 166,3 2,1 

  1,9 1,56   38,5 2,1 

 

  



 49 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning juhendaja(te) 

kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Mina, Ragnar Viikoja, 

(sünnipäev 20/08/91 39108205224) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Viljelusviiside mõju nisu lämmastiku omastamise eest vastutavate geenide ekspressioonile, 

mille juhendaja on Evelin Loit, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 

 

Tartu, 22.05.2017                                                                                                                    

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

_______________________________________  _____________________ 

  (juhendaja nimi ja allkiri)                                       (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

  (juhendaja nimi ja allkiri)                                       (kuupäev) 


