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Hea lugeja!
Kas teadus teenib ühiskonda piisavalt? Kas teadlased peaks alusuuringute asemel tegema rohkem rakendusuuringuid? Mis kasu on humanitaarteadustest? Miks on vaja teadusesse rohkem raha investeerida?
Need ja mitmed teised küsimused teaduse olulisusest tekitavad tulisemaid arutelusid kui eales varem.
Aruteludes teaduse olulisuse ja väärtuse üle ei suuda teadlased ja ühiskonna teiste valdkondade esindajad
kahjuks sageli vastastikusi ootusi arusaadavalt selgitada. Selle mõistmatuse põhjusi on kindlasti mitu, ent
üks nendest peitub keeles – teaduskeeles ehk viisis, kuidas teadlased üksteisele oma tööd tutvustavad ja
uurimistöö tulemustest aru annavad. Erialaspetsiifiline ja terminirohke (ning tänapäeval enamasti ingliskeelne) väljenduslaad on erialavälisele kuulajale või lugejale raskesti mõistetav. Erilise huvi puudumise
korral sedasi vahendatud teadmised ja tulemused ka lihtsalt ei köida tähelepanu. Ja nii jääbki kahetsusväärselt suur osa teadustulemustest teada vaid teadlastele endile. Piltlikult öeldes on uurimisprojektide
aruanded sadade kaupa korralikult reastatud riiulile (projektiaruannete puhul tähendab see siis Eesti Teadusinfosüsteemi ehk ETISesse) nagu jahukotid ja ootavad seal ettevõtlikke huvilisi, kes neist leiba küpsetaks ehk teadustulemusi mõnes konkreetses ühiskonnaelu valdkonnas rakendada püüaks. Küsimus on
selles, kuidas neid tulemusi paremini mõistetavaks teha.
Sellesse kogumikku on koondatud 35 Eesti Teadusagentuuri (ETAg) poolt rahastatud ja 2018. aastal lõppenud uurimisprojekti aruande põhjal koostatud postrit. Nende eesmärk on lühidalt, arusaadavalt ja piltlikult
selgitada, mis oli uurimistöö eesmärk, mis olid olulisemad tulemused ja – eelkirjeldatud kontekstis kõige
tähtsam – miks need tulemused on olulised. Kuna teadus ongi keeruline, peab postreid lugedes mõistmiseks ehk ikka natuke pingutama, sest ilma erialaste teadmisteta võivad selgitusedki esmapilgul tunduda
keerulised. Seejuures on abiks mõistekastid, kus on selgitatud olulisemaid vastava uurimistöö mõisteid
eesti keeles – et ka eesti teaduskeel püsiks ja areneks.
Enamik postritest on valminud Eesti Teadusagentuuri ja uurimisprojektide juhtide koostöös. Kogumikku on
koondatud siiski kõigest murdosa Eesti teadusest. Kõikide ETAg-i poolt toetatud projektide info on saadaval
ETISes www.etis.ee.
Postrid on esitatud nelja valdkonna kaupa (loodusteadused ja tehnika, bio- ja keskkonnateadused, terviseuuringud, ühiskonnateadused ja kultuur), iga valdkond on eristatud vastava tunnusvärviga. Pea igal
postril on ka teadlase e-posti aadress, et huvilised saaks soovi korral otse nende poole pöörduda. QR-koodide taga peidus ka hulgaliselt täiendavat põnevat lugemist vastava projektiga seotud populaarteaduslikest kirjutistest, mis näitab, et paljud meie teadlased on ühiskonnale igati avatud ja püüavad oma tööd
laiemale avalikkusele väga erinevatel viisidel tutvustada. Siinkohal väärib eraldi kiidusõnu ERR teadusportaal Novaator, mille aastatepikkust tööd eestikeelse teaduskommunikatsiooni edendamiseks on raske ülehinnata. Püüdkem siis ka omalt poolt pisut pingutada – tunda huvi ja püüda mõelda, kuidas me saaksime
teaduse abil maailma paremaks muuta.
Põnevat uurimist ja häid ideid!
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BIO- JA KESKKONNATEADUSED

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT738 rahastatud uurimisprojekt

DNA REPLIKATSIOONI REGULEERIMINE
EPIGENEETILISTE MEHHANISMIDE KAUDU
Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 268 800 eurot
Nikita Avvakumov
Tartu Ülikool

Projekti lühikirjeldus (annotatsioon):
Eukarüootsetes rakkudes alustatakse DNA replikatsiooni paljudest alguspunktidest, mis paiknevad
hajusalt üle kogu genoomi. On selgunud, et erinevate replikatsiooni alguspunktide aktiveerimisel on
oluline roll kromatiinil ja selle modifikatsioonidel, kuid selles protsessis osalevad faktorid pole teada.
Projekti eesmärgiks on identifitseerida kromatiini modifitseerivad faktorid, mis mõjutavad DNA replikatsiooni initsiatsiooni ajastust ning uurida nende rolli replikatsiooni regulatsioonil. Selleks kasutame
esmalt pagaripärmi deletsioonitüvede kollektsiooni ning määrame seal replikatsiooni alguspunktide
aktiveerimise ajastuse reaal-aja PCR meetodil. Olles identifitseerinud DNA replikatsiooni mõjutavad
kromatiini modifitseerivad faktorid, uurime nende seondumist replikatsiooni alguspunktidega ChIPSeq meetodil nii pärmis kui ka imetajate rakkudes. Saadavad tulemused on olulised mõistmaks kromatiini rolli DNA replikatsiooni ja rakkude jagunemise reguleerimisel.

Projekti tulemuste lühikokkuvõte:
Projekti raames uuriti DNA replikatsiooni aktiveerimise mehhanisme. Enne raku jagunemist tuleb
selles olev DNA kahekordistada, et mõlemale tütarrakule saaks kaasa anda ühesuguse geneetilise
materjali. Et vältida vigu DNA replikatsioonil, tuleb seda protsessi hoolikalt kontrollida. Üheks olulisemaks kontrolli vajavaks etapiks on DNA replikatsiooni initsiatsiooni ajastamine erinevatelt replikatsiooni alguspunktidelt. Meie varasemad uuringud on näidanud, et Forkhead perekonna transkriptsioonifaktorid on vajalikud DNA sünteesi õigeaegseks alustamiseks mitmetelt replikatsiooni
alguspunktidelt. Selle projekti käigus me selgitasime, millised DNA järjestuse elemendid on vajalikud
Forkhead valkude seondumiseks replikatsiooni alguspunktidele. Meie tulemused näitasid, et Forkhead valkude seondumiskohad replikatsiooni alguspunktidel peavad olema väga täpselt paigutatud.
Esiteks peavad Forkhead seondumisjärjestused olema teineteisest 72 aluspaari kaugusel ja teiseks
peavad need olema teineteise suhtes erisuunalise orientatsiooniga. Need tulemused näitavad, et DNA
sünteesi õigeaegseks käivitamiseks on vajalik replikatsiooni- ja transkriptsioonifaktorite koostöö ning
samuti seda, et DNA replikatsiooni alguspunktidele seonduvate valgukomplekside täpne paiknemine
on kriitilise tähtsusega DNA replikatsiooni õigeaegseks aktiveerimiseks.

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT610 rahastatud uurimisprojekt

MITOKONDRIAALSE JA ENDOPLASMAATILISE
RETIIKULUMI VÕRGUSTIKU DÜNAAMIKA NING SEOS
mtDNA SÄILITAMISE JA MITOKONDRIAALSETE
MEMBRAANIDE LIPIIDIDE KOOSSEISUGA
Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 225 600 eurot

Joachim Matthias Gerhold
Tartu Ülikool
gerhold@ut.ee
Foto: Kaisa Põhako

Projekti eesmärk:
Mõjutada ja tuvastada valke, mis osalevad mitokondriaalse (mt) võrgustiku dünaamikas ja mitokondritega assotsieerunud
endoplasmaatilise retiikulumi membraanide ehk MAM tekkimises, et eeldatavalt avastada ja iseloomustada uusi mtDNA säilitamisel osalevaid valke.
Mitokonder on rakkude n-ö energiajaam, mis toodab energiat eelkõige adenosiintrifosfaadi (ATP) vormis.
Nukleoidid on mitokondriaalse DNA (mtDNA) ja valkude kompleksid.
Epigeneetika on teadus, mis uurib organismides neid DNA muutusi, mis ei ole seotud genoomi (DNA järjestuse) muutustega.

Projekti olulisemad tulemused:

1
Twinkle

| Anti oluline panus mitokondriaalsete nukleoidide
koostise mõistmisse, identifitseerides topoisomeraasid
Top2a ja Top2b nukleoidi valkudena.

PolG

Miks on need tulemused olulised?
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mtDNA

| Leidis kinnitust kolesterooli sisaldava mikrodomeeni
olemasolu.

| Tuvastati ATAD3 interaktsioonipartner AlkBH1, epigeneetikas aktiivne valk.

2

SSB
TFAM
ATAD3
MRPS22
MRPL49

| Leitud seos mtDNA säilitamisvalkude ja mitokondriaalse translatsiooni vahel võib olla oluline vihje mitokondriaalse translatsiooni epigeneetilise regulatsiooni
mõistmiseks.
| Topoisomeraasidega seotud tulemused viitavad sellele,
et antibiootikumide manustamine eriti nooremas vanuserühmas tuleks üle vaadata.
| Tulemused aitavad paremini mõista mehhanisme, mis
toetaks mitokondriaalset meditsiini, et leida leevendust
ning ravi mitokondriaalsete haiguste sümptomitele.

Vaata ka:

Novaator

cocII

% cholesterol

| Nukleoidide segregatsioonimehhanismi kirjeldamine
on oluline mitokondriaalsete haiguste mehhanismide
mõistmiseks.

fractions
Eksperimentides leiti, et replitseeruvad nukleoidid, milles esinevad Twinkle,
PolG ja SSB, asuvad samas fraktsioonis, kus on ka kõrge kolesterooli sisaldus.
See tõestab kolesteroolirikka mikrodomeeni olemasolu.
Joonis: Joachim Gerhold ja Helen Cooper

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT645 rahastatud uurimisprojekt

AEROSOOLIDE JA KASVUHOONEGAASIDE PANUS KLIIMA
MUUTUSESSE LÄÄNEMERE REGIOONIS NING ARKTIKAS
Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 240 000 eurot

Erko Jakobson
Tartu Ülikool
erko.jakobson@ut.ee
Foto: Liisi Jakobson

Projekti eesmärk:
Uurida kliima muutusi Läänemere regioonis ning Arktikas, et selgitada käimasoleva kliimamuutuse põhjuseid ja
tulevikuväljavaateid ning anda sisendit optimaalsete kliimakaitse programmide koostamiseks.
Arktiline võimendus on protsess, mille tulemusena Arktika pinnalähedane temperatuur kasvab 2–4 korda kiiremini
kui globaalne keskmine temperatuur.

Projekti olulisemad tulemused:
| Näidati, et metaani (CH4) osakaal kasvuhoone
efektis aja jooksul kahaneb ning jõuab aastaks
2200 alla 10%.
| Leiti, et veeauru ja süsihappegaasi (CO2) suhteline panus kasvuhooneefekti on lineaarselt
seotud aluspinna temperatuuriga – madalamatel temperatuuridel on veeauru vähem ning CO2
osakaal kõrgem.
| Kõige ootamatumaks, kuid samas olulisimaks
tulemuseks oli, et CO2 kasvu otsene mõju aluspinna temperatuurile on suhtelise mõjuga vastupidine, st madalamate temperatuuride korral tõstab CO2 kasv aluspinna temperatuuri keskmisest
vähem. See tulemus ei eita CO2 tõusust tingitud
kliimamuutust, vaid viitab, et Arktika võimendatud soojenemise taga peab olema veel mingi
põhjus, oletatavasti muutus tsüklonaalsuses.

Olulisemate kasvuhoonegaaside suhteline olulisus kasvuhooneefektis
sõltuvalt aluspinna temperatuurist.
Joonis: Erko Jakobson

Miks on need tulemused olulised?
| Peamiste kasvuhoonegaaside panus kasvuhooneefekti on nii teadlastele kui ka avalikkusele väga olulised, et
mõista käimasoleva kliimamuutuse põhjuseid.
| Projekti tulemused on vajalikud Arktika ja madalamate laiuskraadide vaheliste kaugseoste füüsikaliste põhjuste
uurimisel.
| Arktika jää ja tuule kiiruse vahelisi seoseid uurides saadud tulemus – jää vähenemine – suurendab piirkihis tuulekiiruseid – on oluline kliima mudelite parendamisel, eriti prognoositud Arktika jäävabaks muutumise ajaks.

Vaata ka:

Postimees

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT573 rahastatud uurimisprojekt

MITOKONDRI HÄIRETEGA SEOTUD
STRESSISIGNAALIDE IDENTIFITSEERIMINE
Priit Jõers
Tartu Ülikool
priit.joers@ut.ee

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 244 800 eurot

Foto: Tartu Ülikooli kodulehekülg

Projekti eesmärk:
Selgitada välja mitokondriaalse stressivastuse mehhanism, mille kaudu häired mitokondri funktsioonides põhjustavad ainevahetuse tasakaalu muutumist ja seeläbi mitmete krooniliste patoloogiate teket.
ATP ehk adenosiintrifosfaat on biokeemiline molekul, universaalne energiakandja rakus.
Mitokonder on raku organell, mis toodab mitmeid eluks vajalikke molekule.
Mitokondriaalne DNA (mtDNA) on mitokondris leiduv DNA, jäänuk tema eellasorganismi genoomist ja on vajalik mitokondri
normaalseks funktsioneerimiseks.
Seriin on aminohape, mille kaudu reguleeritakse nii valkude kui ka nukleiinhapete funktsiooni ja sünteesitakse mitmeid raku
koostisosi.

Projekti olulisemad tulemused:
| Avastati, et piiratud ulatusega mitokondriaalse DNA (mtDNA)
stress ei häiri oluliselt mitokondri võimekust toota ATP-d, kuid
pidurdab tugevalt suhkrute tarbimist energiaallikana.
| Leitud fenomen on väga sarnane diabeedi patofüsioloogiale
ning on osaliselt põhjustatud atsetüülrühmade „näljast“,
mille tulemusena väheneb valkude atsetülatsioon ning mille
kompenseerimiseks tarbitakse närvisüsteemi virgatsainete
allikaid. See viib omakorda füsioloogiliste ja käitumise muutusteni.
| Leiti, et vastusena mtDNA stressile suureneb ka aminohappe
seriini tootmine, millest sõltub paljude raku koostisosade süntees ning mis on seetõttu peaaegu alati suurenenud kiirelt
jagunevates halvaloomulistes kasvajarakkudes.

Kokkuvõte projekti tulemustest – mitokondri mõju organismi homöostaasile.
Joonis: Priit Jõers

Miks on need tulemused olulised?
| Kuigi tänapäevased elustiilist ja (valest) toitumisest tingitud patoloogiate nagu suhkruhaiguse, rasvumise, maksa rasvtõve
jne puhul on nende empiiriline seos väheliikuva elustiiliga väljaspool kahtlust, on nende tekkemehhanism siiani jäänud
saladuseks.
| Seriini tootmise tõus korreleerub väga täpselt kasvajate pahaloomulisusega, kuid selle tekkepõhjus on samuti teadmata.
| Tehtud avastus paljastab mtDNA üllatusliku rolli ainevahetuse regulaatorina, mille stabiilsus on vajalik lisaks ATP tootmisele ainevahetuse tasakaalu tagamiseks ja vähi tekkeni viivate protsesside ärahoidmiseks. Seega võib paljude pandeemiliste
patoloogiate ravi võti peituda just mitokondris.

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT611 rahastatud uurimisprojekt

VARA-PALEOSOIKUMI ORGAANILISE AINE SÜSINIKU
ISOTOOPKOOSTIS: BALTI ETALONKÕVER NING
SELLE RAKENDUSED KESKKONNA JA KLIIMA
REKONSTRUKTSIOONIDES NING STRATIGRAAFIAS
Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 218 880 eurot

Tõnu Martma
Tallinna Tehnikaülikooll
tonu.martma@ttu.ee
Foto: Gennadi Baranov

Projekti eesmärk:
Selgitada välja Vara-Paleosoikumis (540–420 mln aastat tagasi) Balti paleobasseini Ordoviitsiumi ja Siluri läbilõike orgaanilise
aine ja karbonaadi süsiniku isotoopkoostise ajalised variatsioonid ning erinevused, seosed bio- ja geosündmustega, nende
võimalikud põhjused ning rakendused.
𝛿13C on uuritavas proovis leiduva stabiilsete süsinikuisotoopide suhe referentsmaterjali suhtes. 𝛿
𝛿 13C abil on võimalik välja
selgitada erinevaid bioloogilisi ja geoloogilisi sündmusi Maa ajaloos.

Kemostratigraafia on keemiliste elementide ja nende isotoopide suhete järgi maakoort moodustavate kivimikehade vanuselise
järjestuse, ruumilise paiknemise ja absoluutse või suhtelise vanuse määramine.

Projekti olulisemad tulemused:
| Leiti, et paralleelselt käituvad karbonaadi ja orgaanika
isotoopkõverad peegeldavad samu ookeani süsinikuringluse protsesse. Kõik Balti standardse 𝛿
δ 13Ccarb kõvera häl13
bed peegelduvad ka δ𝛿 Corg andmestikus, kuigi viimane
on mõnevõrra suurema hajuvusega. Kemostratigraafias
on δ𝛿13Corg eelised ainult kivimites, kus karbonaadi sisaldus on väike.
| Leidis kinnitust, et δ𝛿13Corg väärtuste üheks oluliseks
mõjutajaks on konkreetses proovis domineeriva orgaanilise aine päritolu.

Florida Ülikooli professor Seth Young ja magistrant Emily Benayoun võtmas proove
Tallinna Tehnikaülikooli Särghaua õppekeskuses.
Foto: Olle Hints

Miks on need tulemused olulised?
| Tulemused valmistavad ette paremat arusaama protsessidest, mis toimuvad süsiniku ringkäigul looduses ja selle arengus
Maa ajaloos. Sellel arusaamal on äärmiselt suur tähtsus kaasaja kõige aktuaalsema probleemi – süsinikuneutraalsuse poliitika haldamisel ja lahenduste otsimisel ning ettevalmistamisel.
| Süsiniku isotoopkoostise uuringud aitavad selgitada ja lokaliseerida keskkonnatingimusi, milles võivad mingid maavarad
tekkida.
| Süsiniku stabiilsetel isotoopidel baseeruv kemostratigraafia aitab ajaliselt määratleda intervalle, kust saab midagi otsida ja
leida, st suunata otsinguid ja uuringuid.
| Balti paleobasseini Ordoviitsiumi ja Siluri süsiniku isotoopmuutuste etalonkõver on leidnud laialdast kasutust maailma eri
piirkondade setete korreleerimisel.

Vaata ka:

Novaator
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT618 rahastatud uurimisprojekt

MIKRO-RNA SEKRETSIOON RAKUVÄLISTES VESIIKULITES
JA RNA-GA SEONDUVATES VALGUKOMPLEKSIDES
Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 240 000 eurot

Imre Mäger
Tartu Ülikool
imre.mager@paediatrics.ox.ac.uk
Foto: Eduard Willms

Projekti eesmärk:
Analüüsida rakuvälise mikro-RNA (miRNA) rolli rakkudevahelises kommunikatsioonis, et täiendada arusaama erinevate bioloogiliste alusprotesside toimemehhanismidest ja arendada uudseid RNA molekulidel põhinevaid bioteraapiaid.
Mikro-RNA on lühikeste RNA molekulide klass (ca 22 nukleotiidipikkused RNA molekulid), mis võtavad osa geenide ekspressioonivõrgustike regulatsioonist, olles seega oluline komponent nii füsioloogilistes kui patoloogilistes protsessides.
Rakuvälised vesiikulid on suhteliselt väiksed (ca 100 nanomeetri suurused) rakumembraaniga ümbritsetud põiekesed, mis
sisaldavad suurt hulka geneetilist materjali ja paljusid erinevaid valke. Rakuvälised vesiikulid transpordivad neis sisalduvaid
molekule rakkude vahel, võttes seega osa rakkudevahelisest kommunikatsioonist.

Projekti olulisemad tulemused:

Extracellular vesicle
MVB

Ligand

Ceramide-dependent

ESCRT-dependent

| Vedelik-kromatograafial põhineva tehnoloogia
kasutuselevõtuga täiendati oluliselt rakuvälise
RNA uurimise metoodikat.
| Selgitati välja, et rakuvälise RNA molekulid on
stabiilsed, kui need on laetud rakuvälistesse
vesiikulitesse. See on oluline eeldus rakuvälise
miRNA bioloogiliselt aktiivseks transpordiks ja
rakkudevaheliseks kommunikatsiooniks.
| Pandi alus järgnevale uurimissuunale, mis keskendub rakuväliste vesiikulite heterogeensuse
kaardistamisele ja RNA molekulide efektiivsemale laadimisele rakuvälistesse vesiikulitesse
ravimmolekulide arendamise eesmärgil.
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Rakuvälised vesiikulid võtavad osa
suure hulga bioloogiliste protsesside
regulatsioonist. Õppides tundma
nende vesiikulite toimemehhanisme,
on neid võimalik ära kasutada uudsete
bioteraapiate arendamisel.
Allikas: EL Andaloussi, Mäger,
Breakefield, Wood. Nature Reviews Drug
Discovery 12, 347-357 (2013)
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Miks on need tulemused olulised?
| Tulemused võimaldavad paremini mõista rakkudevahelise kommunikatsiooni uudseid bioloogilisi mehhanisme nii füsioloogilistes (nt immuunsüsteemi toimimine) kui patoloogilistes (nt vähk ja neurodegeneratsioon) protsessides.
| Saadud teadmised on oluline panus järgmise põlvkonna terapeutiliste RNA ravimmolekulide transporterite arendamiseks ja
uute ravimite väljatöötamiseks.
| Kogutud suured andmepaketid võimaldavad rakuväliste vesiikulite täpsemat uurimist nii teadusasutustes kui biotehnoloogiaettevõtetes.

Vaata ka:

Vikipeedia

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT626 rahastatud uurimisprojekt

3D PROTEOOMIKA – VAHEND VALK-RNA INTERAKTOOMI
NING VALGUSÜNTEESI MASINAVÄRGI UURIMISEKS
Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 223 200 eurot
Lauri Peil
Tartu Ülikool

Projekti lühikirjeldus (annotatsioon):
3D proteoomika ühisnimetuse alla on koondatud erinevad meetodid, mida rakendatakse eelkõige valgukomplekside, nüüdseks ka valk-nukleiinhappe komplekside ning nende struktuuride uurimiseks. Põhiliseks tööriistaks 3D proteoomika repertuaaris on kõrglahutus-massispektromeetria, kombineeritult keemilise ristsidumisega. 3D proteoomika andmeid kasutatakse modelleerimiseks kombinatsioonis olemasolevate struktuuridega,
või täiesti eraldiseisvalt, ab initio. Käesolevas projektis kasutatakse 3D proteoomika vahendeid kahel eesmärgil:
valk-RNA interaktsioonide ning bakteri ribosoomide biogeneesi ning funktsioneerimisega seotud küsimuste
uurimiseks. Kasutatavate uudsete meetoditega on võimalik üheselt määrata valkudes asuvad aminohapped,
mis osalevad RNA sidumisel, täiendades niiviisi meie teadmisi RNA-d siduvate valgujärjestuste kohta. Lisaks
võimaldavad kasutatavad meetodid määrata valgusünteesil osalevate ribosoomide valgulist koostist ning struktuurseid muutusi vastusena stressitingimustele.

Projekti tulemuste lühikokkuvõte:
3D proteoomika on teadussuund, mis keskendub valkudevaheliste ning valkude ja teiste makromolekulaarsete
ühendite vaheliste interaktsioonide uurimisele, kasutades selleks eelkõige kaasaegseid, massi-spektromeetrial
põhinevaid lähenemisi. Käesoleva projekti raames töötati välja metodoloogia valkude ning RNA vaheliste interaktsioonide määramiseks aminohappelise täpsusega, kasutades selleks UV-kiirguse vahendatud ristsidumist,
samuti täiustati praktilisi meetodeid keemiliselt ristseotud peptiidide rikastamiseks, hõlbustamaks struktuursete interaktsioonide katselist määramist. Kõige olulisemaks saavutatud tulemuseks võib lugeda Hel2 valgu
rolli olulisuse määramist ribosoom-seoselise valgusünteesi kvaliteedikontrolli mehhanismiga. Esmane suuremahuline, tervet pagaripärmi proteoomi hõlmav valk:RNA interaktsioonide andmestik sisaldas endas ka Hel2
valku, olles niiviisi suunanäitajaks edasistele uuringutele. Mis on ribosoom-seoseline valgusünteesi kvaliteedikontrolli mehhanism ja miks seda vaja? Nii nagu tipptunnil linnaliikluses tekkivad ummikud keeravad segi kogu
tavapärase elukorralduse ning halvimal juhul takistavad arstide või päästetöötajate pääsemist abivajajateni,
põhjustavad häired valgusünteesis rakkudele suuri probleeme. Evolutsiooni käigus on välja kujunenud mitmeid
kontrollmehhanisme, mis lubab rakkudel selliste probleemidega hakkama saada ning nagu nüüd selgus, on
Hel2 valk ja tema interaktsioonid erinevate RNA molekulidega selleks väga oluline komponent. Pilku tulevikku
suunates võib öelda, et sellistest teadmistest on suur kasu mõistmaks elu molekulaarseid aluseid, see aga
annab võimaluse leida neile teadmistele praktilist väljundit nii sünteetilises bioloogias kui ka ravimiarenduses.

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT1217 rahastatud uurimisprojekt

POPULATSIOONI STRUKTUURI AJALINE DÜNAAMIKA
EESTI ALADEL VANA DNA JA KAASAEGSETE
POPULATSIOONIDE GENOOMIANDMESTIKU PÕHJAL
Kristiina Tambets
Tartu Ülikool
kristiina.tambets@ut.ee

Bio- ja keskkonnateaduste valdkond
2016–2018
Kogufinantseering 187 200 eurot

Foto: Jüri Parik

Projekti eesmärk:
Dokumenteerida geneetika meetoditega kaasaegse ja vana DNA abil inimeste kunagisi tõenäoliselt ulatuslikke liikumisi, mis
on esmaasustusest tänaseni mõjutanud Eesti territooriumil ja selle naaberaladel elanud inimgruppe, ja nende liikumiste mõju
tänapäeva eestlaste geneetilise varieeruvuse kujunemisele.
Vana DNA on kunagi (tavaliselt sadu, tuhandeid või kümneid tuhandeid aastaid tagasi) elanud organismide jäänustest (nt luud,
hambad vms) eraldatud pärilikkusaine.

Projekti olulisemad tulemused:
| Esmakordselt kirjeldati Eesti alade elanikkonna struktuuri ühes
vanimas kihistus – noorema kiviaja ehk neoliitikumi perioodil –,
mil toimus üleminek küttimiselt-koriluselt põlluharimiskultuurile.
| Leiti, et erinevalt muust Euroopast oli põlluharimiskultuuri jõudmisel meie aladele suur roll Musta ja Kaspia mere äärse stepivööndi rahvastikul.

Doktorant Lehti Saag laboris vana DNA-ga töötamas.
Foto: Mihkel Örd

| Näidati, et enamikel soomeugri keeli kõnelevatel rahvastel on
väike, tõenäoliselt Siberi päritolu geneetiline ühisosa, mis väljendub eriti isaliinides ja mis neid muid keeli rääkivatest naabritest
eristab.
| Selgitati välja, et see geneetiline idakomponent jõudis Läänemere
idakaldale hiljemalt varajasel rauaajal, samas ajaaknas läänemeresoome keelte arvatava hargnemisega.
Rauaaegse inimese paarituhande aasta vanune hammas.
Hambad on üks paremaid materjale vana DNA uurimiseks
Foto: Murat Dzhaubermezov

Miks on need tulemused olulised?
| See oli esimene Eesti teadlaste juhtimisel tehtud vana DNA uurimistöö, mille kõikide etappidega olid seotud Tartu Ülikooli
töögrupi teadlased.
| Projekti käigus loodi humanitaar- ja loodusteaduste interdistsiplinaarne koostöövõrgustik, et jätkata Eestis vana DNA-alast
uurimistööd, mis ühendab arheoloogilise kultuuri, seda viljelenud inimeste geneetilise tausta ja keelte kujunemisloo uurimise ja loob sel moel tervikpildi Eesti alade rahvastiku (eel)ajaloolisest kujunemisest.

Vaata ka:

Novaator
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LOODUSTEADUSED JA TEHNIKA

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT692 rahastatud uurimisprojekt

UUTE MOLEKULAARSETE MAHUTITE ARENDAMINE
Riina Aav
Tallinna Tehnikaülikool
riina.aav@taltech.ee

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 187 200 eurot

Foto: erakogu

Projekti eesmärk:
Arendada välja uued molekulaarsed mahutid, töötada välja sünteesimeetod nende valmistamiseks, sünteesida molekulaarseid
mahuteid sisaldav raamatukogu ning uurida nende molekulaarset ja supramolekulaarset struktuuri ja omadusi ning rakenduse
võimalusi biomeditsiinis ja materjaliteaduses.
Molekulaarne mahuti on molekul, mille kuju sarnaneb anumaga ning mille sisemusse saab paigutada teise molekuli.
Supramolekulaarne keemia on keemia haru, mis uurib molekulidevahelisi vastasmõjusid ehk interaktsioone ning nende vastasmõjude abil (ise)organiseeruvaid molekulide süsteeme.
Mehhanokeemia on keemia haru, mis uurib mehaaniliste mõjutuste toimel tekkivate muutuste mõju keemilistele reaktsioonidele. Mehhaanilise jõu mõjul saab aktiveerida kovalentseid sidemeid ehk muundada mehhaanilist energiat keemiliseks.

Projekti olulisemad tulemused:
| Töötati välja mall-molekulidel põhinev hemikukurbituriilide sünteesimeetod, mis võimaldab saada
suure saagisega kuni 32 järjestikku seotud aatomiga makrotsükleid.
| Leiti, et mehhanokeemia abil saab oluliselt vähendada tugevate hapete kasutust ning sünteesida
hemikukurbituriile tahkes faasis väga efektiivselt ja
keskkonnasõbralikult.
| Näidati, et hemikukurbituriilid seovad selektiivselt
anioone ja karboksüülhappeid.
Illustratsioon diastereomeersetest ja homoloogsetest hemikukurbituriilidest ja mehhanokeemiat
kasutades saadud supramolekulaarsetest kompleksidest.
Joonis on osaliselt adopteeritud kirjastaja loal kaanepildilt Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 6456.
Joonis: Sandra Kaabel ja Riina Aav

Miks on need tulemused olulised?
| Uute nanosuuruses molekulide rakendused on väga laiad, ulatudes ravimite suunatud transpordist erifunktsioonidega
materjalideni.
| Projekti raames loodud teadmised rikastavad arusaama iseorganiseeruvatest molekulaarsetest süsteemidest ja anioonide
retseptoritest ning võivad olla kasutatavad molekulaarsetes masinates, sensorites, materjalides ning molekulide selektiivsel
transpordil toiduaine ja ravimitööstuses.

Vaata ka:
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT638 rahastatud uurimisprojekt

MULTIMODAALSE ŽESTI-, NÄO- JA KÕNETUVASTUSE
KASUTAMINE INIMESE-ARVUTI KASUTAJALIIDESE
ARENDAMISEL
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 225 600 eurot

Gholamreza Anbarjafari
Tartu Ülikool
shb@ut.ee
Foto: Egils Avots

Projekti eesmärk:
Arendada multimodaalset tuvastust, väljendusviiside tuvastust ning nende efektiivsuse kontrolli inimese ja arvuti vahelise
suhtluse parendamiseks.
Masintundmus on teadusharu, mis tegeleb inimese tundmusi tuvastavate, tõlgendavate ning jäljendavate süsteemide uurimise
ja arendamisega.
Emotsioonituvastus on inimese emotsionaalse seisundi tuvastamine, kasutades tehisintellekti ning mitmemodaalseid
(nt audiovisuaalseid) andmeid.

Projekti olulisemad
tulemused:
| Uurimistöö tulemused illustreerivad raalnägemise ja masinõppe rakenduste olulisust
inimesele üle jõu käivate ülesannete täitmisel. Saavutati emotsioonide mikroväljenduste
tuvastamise võimekus ning leiti uudsed biomeetrilised tunnused.
| Töötati välja uudsed tehisintellektipõhised inimese emotsionaalse seisundi mõistmise tehnikad.
| Toodi esile uudseid uurimisvaldkondi ja kontseptsioone nagu liit- ja võltsemotsioonide
tuvastus ning panustati oluliselt inimese ja
roboti interaktsioonide uurimisvälja arengusse.

Miks on need tulemused
olulised?
| Loodud uusi andmestikke (nt iCV Multiple
Emotion Facial Expression, iCV SASE Fake
Emotion, iCV SASE Head Pose, iCV Sequential
Emotion) kasutavad teadlasrühmad üle kogu
maailma.
| Tulemusi on rakendanud juba mitmed Eesti
ettevõtted (nt Jobbatical OÜ ja ReportAuto OÜ).
| Uudseid biomeetrilisi tunnuseid nagu videos
tuvastatud emotsioonidejada saab kasutada
senisest täpsemaks isikutuvastuseks erinevates turvasüsteemides.

Videopõhist emotsioonituvassüsteemi kirjeldav skeem.
(Noroozi, F., Marjanovic, M., Njegus, A., Escalera, S. and Anbarjafari, G., 2017. Audio-visual emotion
recognition in video clips. IEEE Transactions on Affective Computing, 10(1), pp.60-75).

Mikro-emotsioonide ehtsuse tuvastamiseks loodud
süsteemi ülevaade.
(Kulkarni, K., Corneanu, C., Ofodile, I., Escalera, S.,
Baro, X., Hyniewska, S., Allik, J. and Anbarjafari, G.,
2018. Automatic recognition of facial displays of unfelt
emotions. IEEE transactions on affective computing).

Emotsioonidejadal põhinev isikutuvastussüsteem
CNN-LSTM närvivõrke kasutades.
(Haamer, R.E., Kulkarni, K., Imanpour, N., Haque,
M.A., Avots, E., Breisch, M., Nasrollahi, K., Escalera, S.,
Ozcinar, C., Baro, X. and Naghsh-Nilchi, A.R., 2018, May.
Changes in facial expression as biometric: a database
and benchmarks of identification. In 2018 13th IEEE
International Conference on Automatic Face & Gesture
Recognition (FG 2018) (pp. 621-628). IEEE.)

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT808 rahastatud uurimisprojekt

KAUDSED MÄRGID UUTEST FÜÜSIKALISTEST
NÄHTUSTEST KOSMOSES
Andi Hektor
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
andi.hektor@cern.ch

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 230 400 eurot

Foto: Martin Ahven

Projekti eesmärk:
Uurida erinevaid mõõtmis- ja vaatlustulemuste andmeid, mis võimaldaks paremini mõista tumeaine olemust.
Tumeaineks nimetatakse ainevormi, mida pole näha (ei kiirga, hajuta ega peegelda valgust), kuid on tunda tema
raskusjõu tõttu.
Mittegravitatsioonilised tumeaine nähtused. Kuigi tumeainet pole näha, siis teatud protsesside käigus (nt tumeaine osakeste lagunemisel või annihileerumisel ehk hävinemisel) võib eralduda raadio-, valgus-, röntgen- või
gammakiirgust. Nende mõõtmiseks on ehitatud teleskoope nii maapinnale kui kosmosesse. Tumeaine võib tekitada ka kaudseid mõjutusi, näiteks soojendada või just jahutada tavalist kosmilist ainet.
Müüon on elektronisarnane elementaarosake.

Projekti olulisemad tulemused:
Näidati, et
| müüoni magnetmomenti saab seletada teatud
matemaatiliste mudelitega, mis ennustavad ka
tumeaine osakesi.
| paljud tumeaine teoreetilised mudelid on tugevalt
piiratud kosmiliste vaatlustega, kuna nad tekitavad
hästi mõõdetava gammakiirguse signaali kosmosest ehk gammajoone. Gammajoone puhul on suur
osa gammakiirgusest väga kitsas energiavahemikus. Sellist kiirgust ei suuda tekitada ükski tuntud
füüsikaline kosmiline protsess, ainult tumeaine
lagunemine või annihileerumine.

Projekti käigus kasutati palju NASA Fermi
gammateleskoobi vaatlusandmeid.

| kosmiline 21-cm lainepikkusega raadiokiirgus, mis
pärineb ürgsetest neutraalse vesiniku pilvedest,
võib tulevikus olla väga oluline töövahend tumeaine
uurimisel.

Allikas: Vikipeedia

Miks on need tulemused olulised?
| Tänu projektile teame, et tumeaine uurimiseks on mitmeid uusi võimalusi, ennekõike nn gammajooned kosmilises gammakiirguses, aga ka teatud nähtused ürgses 21-cm lainepikkusega kosmilises kiirguses. Viimast
hakatakse mõõtma just sellel kümnendil mitmetes uutes raadioeksperimentides üle maailma.

Vaata ka:
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
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Personaalse uurimistoetusega PUT790 rahastatud uurimisprojekt

GRAVITATSIOONI GEOMEETRILISED ALUSED
JA NENDE VÕRDLUS VAATLUSTEGA
Manuel Hohmann
Tartu Ülikool
manuel.hohmann@ut.ee

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 150 000 eurot

Foto: Elvis Barakovic

Projekti eesmärk:
Uurida, kuidas gravitatsiooni kirjeldamist mõjutavad kasutatud matemaatilised struktuurid, eriti geomeetrilised struktuurid, ja
kuidas nende abil saab kirjeldada seni selgitamata efekte ja vaatlusi kosmoses.
Gravitatsiooniteooria eesmärk on kirjeldada gravitatsioonilist vastastikmõju matemaatiliste võrrandite abil. Kõige tuntum ja
kasutatavam gravitatsiooniteooria on üldrelatiivsusteooria, mille rajas A. Einstein 1915. a ja mis kirjeldab efekte, mida teadmata poleks võimalik arendada tehnoloogiaid nagu navigatsiooniks kasutatav süsteemi GPS.
Diferentsiaalgeomeetria on kõige olulisem matemaatiline tööriist gravitatsiooniteooriate kirjeldamiseks. Selle kirjelduse alus
on idee, et gravitatsioonilist vastastikmõju vahendab aegruumi geomeetria.

Projekti olulisemad tulemused:
| Uusi gravitatsiooniteooriad kasutades loodi seni
kasutamata matemaatilisi ja geomeetrilisi struktuure ja uuriti nende teoreetilisi omadusi ja kooskõla.
| Tuletati ennustusi nii gravitatsioonilainete kui
kosmoloogiliste vaatluste, eriti universumi paisumise kohta.
| Testiti erinevaid gravitatsiooniteooriaid, kasutades selleks päikesesüsteemis tehtud vaatlusandmeid, ning tuletati teooriatele piiranguid.
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massiivne grav.
bi-/multi-grav.

Gravitatsiooniteooriate maastik.
Joonis: Manuel Hohmann

Miks on need tulemused olulised?
| Leiud pakuvad uusi perspektiive gravitatsiooni struktuurile ja võimalikke vastuseid ühele tänapäevase füüsika kõige tuntumale vastamata küsimusele, kuidas on võimalik ühendada gravitatsiooniteooriat kvantteooriaga ja nende teooriatega osakestefüüsikas, mille abil kirjeldatakse teisi fundamentaalseid jõudusid?
| Konstrueeritud uued teooriad pakuvad uusi võimalusi kirjeldada efekte ja vaatlusi kosmoses, mis on tuntud nime „tume aine”
ja „tume energia” all, ja mida ei ole võimalik selgitada üldrelatiivsusteoorias uute osakeste lisamiseta.
| Tulemused viivad meid lähemale gravitatsiooni ja teiste fundamentaalsete jõudude ning seega ka universumi terviklikule
mõistmisele. Tulevikus võivad need teadmised olla ka uute tehnoloogiate aluseks.

Vaata ka:

Novaator

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT568 rahastatud uurimisprojekt

PÖÖRDÜLESANDED MURDTULETISI SISALDAVATELE
PARABOOLSETELE DIFERENTSIAALVÕRRANDITELE
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 211 200 eurot
Jaan Janno
Tallinna Tehnikaülikool

Projekti eesmärk:
Vaadelda pöördülesandeid lineaarsetele ja semilineaarsetele murdtuletistega paraboolset
tüüpi diferentsiaalvõrranditele nii klassikalises (siledas) kui ka nõrgas (mittesiledas) seades
aeglase difusiooni mudelite jaoks.
Pöördülesanne on ülesanne, milles tuleb määrata keskkondade ja protsesside omadusi ja
karakteristikuid kaudsete mõõtmiste teel, keskkonda sisenemata ja/või protsessi vaid osaliselt jälgides.
Difusioon ehk difundeerumine on aine või energia ülekandumine kõrge kontsentratsiooniga
piirkonnast madala kontsentratsiooniga piirkonda. Difusiooniprotsess toimub agregaatolekutes ehk aine olekutes (tahkistes, vedelikes, gaasides ja plasmas). Aeglase difusiooni näiteks
on põhjavete filtratsioon, molekulide dünaamika rakkudes, osakeste liikumise optiliste pintsettide all ja paljud muud protsessid.

Projekti olulisemad tulemused:
| Kõige olulisemad on teoreetilised tulemused üldistatud murrulisi tuletisi sisaldavatele
difusioonimudelitele püstitatud pöördülesannete jaoks. Taolised mudelid omavad tavalisi
murrulisi tuletisi sisaldavate difusioonimudelitega võrreldes rohkem vabadusastmeid ja
kirjeldavad paljusid protsesse täpsemalt.
| Murruliste tuletistega mudeleid kasutatakse paljudes teadusharudes ja insenerirakendustes, nt difusiooni modelleerimisel poorsetes ja fraktaasetes keskkondades, seejuures
reostusallikate määramisel põhjavetes, proteiini dünaamika modelleerimisel rakkudes,
osakeste liikumise kirjeldamisel optiliste pintsettide all jm. Seetõttu on saadud tulemustel
mitte ainult teoreetiline vaid ka rakenduslik tähtsus.

Miks on need tulemused olulised?
| Projekti tulemused arendavad edasi pöördülesannete teooriat ja omavad rakenduslikke
väljundeid paljudes valdkondades, nt bioloogiliste populatsioonide levi, sh viiruste paljunemine, reostusallikate määramine jm.

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT794 rahastatud uurimisprojekt

KATTEMATERJALIDE MÕJU
PUITKONSTRUKTSIOONIDE TULEPÜSIVUSELE
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 210 548 eurot

Alar Just
Tallinna Tehnikaülikool
alar.just@taltech.ee
Foto: Maximilian Lottmann

Projekti eesmärk:
Hinnata erinevate katte- ja isolatsioonimaterjalide kaitsvat mõju ning määrata parameetrid puitkonstruktsioonide tulepüsivuse
arvutusmeetodite jaoks.
Kattematerjalid on mittepõlevad ehitusmaterjalid (nt kipsplaadid, savi- ja lubikrohv), mis kaitsevad tulekahjuolukorras puitu
kiire söestumise eest.
Isolatsioonimaterjalid on puitkarkassi elementide vahelistesse tühikutesse paigaldatavad soojustusmaterjalid (nt kivivill, tselluvill, klaasvill), mis võivad tulekahju korral kaitsta puitkarkassi kiire söestumise eest.
Söestumine on puidu muutumine söeks ja toimub 300˚C juures. Euroopas puitkonstruktsioonides põhiliselt kasutatav kaitsmata okaspuit söestub kiirusega 0,65 mm/min. Katte- ja isolatsioonimaterjalide taga söestub puit aeglasemalt. Söestumiskiirus
sõltub katte- ja isolatsioonimaterjalidest. Pärast katte- ja isolatsioonimaterjalide lagunemist söestub puit oluliselt kiiremini kui
0,65 mm/min.

Projekti olulisemad tulemused:
| Valmisid ettepanekud Euroopa puitkonstruktsioonide
projekteerimisstandardi (EN1995) ehk Eurokoodeks 5
muutmiseks.
| Pakuti välja täpsemad ja turvalisemad arvutusmeetodid puitkonstruktsioonide tulepüsivuse arvutamiseks.
| Pakuti välja protseduur katte- ja isolatsioonimaterjalide tulekaitseomaduste mõju määramiseks arvutusmeetodite jaoks.
| Loodi eeldused ökonoomsemate puitkonstruktsioonide projekteerimiseks, järgides Euroopa standardite
ohutusfilosoofiat.
Foto: Katrin Nele Mäger

Miks on need tulemused olulised?
| On olemas uued ja täiendatud teadmised puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimise alal.
| Projekteerijatel on rohkem võimalusi konstruktsioonide tulepüsivuse teoreetiliseks projekteerimiseks ja sellega seoses on
võimalik vähendada tulekatsete teostamist.

Vaata ka:

Novaator

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT585 rahastatud uurimisprojekt

PLASMAÜHENDITE ROLL METALL-OKSIID
KATALÜSAATORITE PINNAPROTSESSIDES
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 221 760 eurot

Indrek Jõgi
Tartu Ülikool
indrek.jogi@ut.ee
Foto: Peeter Paris

Projekti eesmärk:
Arendada plasma-allikaid, mis võimaldavad tekitada spetsiifilisi plasmaühendeid, ja uurida nende toimet katalüsaatori pinnal,
et uute teadmiste kaudu erinevate aktiivsete plasmaühendite pinnaprotsesside kohta optimeerida rakenduslikke plasmal põhinevaid protsesse.
Plasma tähendab füüsikas ja keemias agregaatolekut ehk aine olekut, mis sarnaneb gaasiga, kuid kus oluline hulk osakestest
on ioniseeritud. Plasmal leidub tahkiste, vedelike ja gaasidega võrreldes erinevaid omadusi, näiteks juhib plasma elektrit. Seetõttu loetakse teda eraldiseisvaks, neljandaks agregaatolekuks.
Katalüsaator on aine, mis kiirendab reaktsioone. Katalüsaator regenereerub reaktsioonide käigus ja ei esine reaktsiooniproduktide koostises. Näiteks bensiinimootoriga autode heitgaaside puhastamisel kiirendavad katalüsaatorid vingugaasi (CO),
lämmastikoksiidide (NOx) ja põlemata jäänud bensiini reageerimist süsihappegaasiks (CO2), veeauruks (H2O) ja lämmastikuks
(N2).

Projekti olulisemad tulemused:
| Selgus, et olulisim ja pikaajalisem mõju katalüsaatori pinnal toimuvatele protsessidele on hapniku
aatomitel ja osoonil ning et erinevate lämmastikuühendite roll jääb väheoluliseks. Kõige tugevam on
katalüsaatori toime osooniga oksüdeerimisel.
| Tuletati analüütilised valemid, mis võimaldavad
kirjeldada NO oksüdeerimist plasmas ja osooniga.
| Gaasipõletis metaani põlemisel tekkinud heitgaasis leiduva lämmastikoksiidi (NO) eemaldamisel
selgus, et osooniga oksüdeerimine on võrreldes
otsese plasmaga oluliselt efektiivsem.
Katalüsaatori (rooste komponent raud-oksiid) töötlemine
plasmajoaga tekitatud plasmaühenditega.
Foto: Indrek Jõgi ja Jüri Raud

Miks on need tulemused olulised?
| Plasmaühendeid kasutatakse nende suure aktiivsuse tõttu mitmetes rakendustes: ohtlike lenduvate orgaaniliste ja anorgaaniliste ühendite lagundamine, uute ühendite süntees, pinnatöötlus ning pinnakatete valmistamine. Seega on projekti
tulemused rakendatavad reaalsetes tööstusprotsessis tekkivate heitgaaside töötlemisel ja materjalide pinnaomaduste muutmisel.

Vaata ka:

Novaator

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT582 rahastatud uurimisprojekt

PEPTIIDIDE STRUKTUUR-OMADUS SÕLTUVUSED
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 223 680 eurot
Mati Karelson
Tartu Ülikool

Projekti lühikirjeldus (annotatsioon):
Käesolevas taotluses esitatud uuringute peamiseks eesmärgiks on otsingud uute arvutikeemia ja keemilise
informaatika lähenemiste leidmiseks väikeste peptiidide ja neid ümbritseva bioloogilise keskkonna vaheliste
vastasmõjude kirjeldamiseks. Metodoloogilised arendused hõlmavad spetsiifiliselt peptiididele kohaldatavate kvantkeemiliste molekulaardeskriptorite väljatöötamist, sealhulgas selliste, mis arvestavad väliste väljade mõju ning on kohaldatavad konkreetsele ensüüm-substraat või retseptor-ligand kompleksidele. Struktuur-omadus sõltuvuste leidmiseks rakendatakse uudseid masinõppe meetodeid. Väljatöötatud meetodeid ja
tarkvara rakendatakse oluliste bioloogilist ja biomeditsiinilist huvi pakkuvate süsteemide uurimiseks. Peamist
huvi pakuvad seejuures rakku läbivad peptiidid (CEP), GDNF perekonda kuuluvate närvikasvufaktorite mimeetikud, hepatiit C ja Chikungunya viiruste ning nn „visade“ rakkude inhibiitorid.

Projekti tulemuste lühikokkuvõte:
Käesoleva projekti peamiseks eesmärgiks olid otsingud uute arvutikeemia ja keemilise informaatika lähenemiste leidmiseks väikeste peptiidide ja neid ümbritseva bioloogilise keskkonna vaheliste vastasmõjude kirjeldamiseks. Kuivõrd väikeste peptiidide kõrval on isegi suurem tähtsus bioloogilistes objektides valk-valk
interaktsioone imiteerivatel väikestel orgaanilistel ühenditel, siis laiendati uuringuid ka nendele. Projekti
alguses teostati peptiidide omaduste ning väikeste molekulide ja valkude vaheliste interaktsioonide ennustamiseks kasutatavate arvutusmeetodite kriitiline analüüs, mille tulemusena töötati välja praktilised juhised
optimaalse deskriptorite komplekti valikuks. Töötati välja rakku läbivate väikeste peptiidide ennustamiseks
sobiv arvutuslik mudel. Arvutusmeetodite praktiliste rakenduste juures keskenduti ka neurodegeneratiivsete
haigustega seotud bioloogilistele märklaudadele ning viirusevastastele ühenditele. Metodoloogiliselt uudses
töös, kombineerides fragmendipõhiseid regressioonimeetodeid, tehisnärvivõrke, molekulaarsildamist ja molekulaardünaamikat, ennustati multiaktiivseid ühendeid, mis toimivad samaaegselt efektiivselt mitmele neurodegeneratiivsete haigustega seotud bioloogilisele märklauale. Arvutuslikult ennustati ka uudseid potentsiaalseid vähivastase toimega nanomolaarse aktiivsusega neurotrofiini retseptori TrkA inhibiitoreid, mis sünteesiti
ja testiti rakukultuuri katsetes. Põhjalik molekulaardünaamika uuring võimaldas ennustada potentsiaalseid
GDNF perekonna närvikasvufaktorite retseptorite agoniste. Ennustatud ja eksperimentaalselt valideeritud
ühendid võivad olla aluseks Parkinsoni ja sellega seotud neurodegeneratiivsete haiguste vastaste ravimite
edasiarendamisele. Arvutuslikud metodoloogilised arendused leidsid rakendust ka HI ja Chikungunya viiruse
vastaste toimeainete otsingul.

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT696 rahastatud uurimisprojekt

FOSFOGENEESI SÜND MAA HAPNIKULISE ATMOSFÄÄRI
TEKKIMISEL: MEHHANISMID JA ÖKOSÜSTEEMI
PIIRTINGIMUSED
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 254 400 eurot

Kalle Kirsimäe
Tartu Ülikool
kalle.kirsimae@ut.ee
Foto: Madis Sinivee/Eesti meedia/Scanpix Baltics

Projekti eesmärk:
Selgitada välja keskkonnatingimused, mis viisid maailma esimeste setteliste fosforiitide moodustumisele ligikaudu kaks miljardit aastat tagasi ning millised olid ja on fosfaatide sadenemise ja fikseerimise mehhanismid ja nende seosed (mikro)bioloogiliselt esile kutsutud ja/või suunatud apatiidi kristalliseerumisega.
Suur Hapnikusündmus tähistab Maa geoloogilises ajaloos (umbes 2,4–2,3 mld aastat tagasi) hetke, kui Maa atmosfääris ilmus
esmakordselt vaba hapnik. Oksüdeeriva atmosfääri tekkimine tõi kaasa drastilised muutused erosiooni- ja settimisprotsessides
ning käivitas paljud kaasaegsed aineringed.
Fosforiitide moodustumine on kompleksne mikrobioloogiliselt kontrollitud protsess, mis sai võimalikuks alles siis, kui setete-merevee piiridel tekkisid muutlikud hapnikulised-sulfiidsed redokspiirid. Sellistel keskkonnapiiridel elavad väävlibakterid,
mis on võimelised salvestama ja vabastama lahustunud fosforit ning seeläbi mõjutavad nii otseselt kui ka kaudselt fosforit
sisaldavate mineraalide väljasettimist.

Projekti olulisemad tulemused:
| Selgitati välja, et Paleoproterosoikumi merevee sulfaadisisaldus vahetult peale Suurt Hapnikusündmust oli varem arvatust neli korda kõrgem,
küündides vähemalt kolmandikuni tänapäevasest. See tähendab omakorda, et Suur Hapnikusündmus kestis piisavalt kaua ja intensiivselt, et
muuta merevee koostist – hapniku ilmumisega kaasnev maismaa kivimite oksüdeerumine suurendas sulfaatide kandumist ookeani, mis tõi
ahelreaktsioonina kaasa murrangulised muutused globaalsetes ja bioloogiliselt olulistes süsiniku-, väävli- ja fosforiringetes.
| Näidati, et settelistes fosforiitides kutsutakse Ca-fosfaatsete mineraalide
kasvamine esile apatiidi suhtes üleküllastatud poorivees tänu vastastoimele mikroorganismide tekitatud biokilede-biomolekulidega, mis põhjustavad ka erilaadsete biomimeetiliste kristallagregaatide kujunemise.

Miks on need tulemused olulised?
| Fosfor on bioevolutsiooniliselt võtmetähtsusega element, millel on oluline roll nii elu geneetilises koodis kui ka organismide
ainevahetuses. Fosfor on piiratud maapõue ressurss, mis on vajalik põllumajanduses saagikuse tõstmiseks, kuid mille liigne
kasutamine toob omakorda kaasa soovimatu eutrofeerumise. Kaasaegse fosfori aineringe tekkimist kujundanud protsesside
ja keskkonnatingimuste selgitamine aitab paremini mõista nii elu ja sellega seotud aineringete evolutsiooni üldiselt kui ka
neid kaasaegsetes ökosüsteemides toimuvaid protsesse, millel on võtmeroll fosfori taaskasutuseks ja keskkonnakontrolliks
nii geoloogilises ajaraamistikus kui ka otseselt kaasaegses reoveepuhastuses.

Vaata ka:

Novaator
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Personaalse uurimistoetusega PUT799 rahastatud uurimisprojekt

LOOMULIKKUSE ÜMBERHINDAMINE –
ELEKTRONÕRGA SÜMMEETRIA RIKKUMINE, TUMEAINE,
INFLATSIOON JA PLANCKI SKAALA
Kristjan Kannike
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
kannike@cern.ch

Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 230 400 eurot

Foto: Luca Marzola

Projekti eesmärk:
| Lähtudes oletusest, et osakeste massid tekivad ainult kvantparandustest (nn klassikaline skaalavabadus), seletada, miks
Higgsi boson on Plancki energiaga võrreldes nii kerge.
| Teha ennustusi tumeaine, universumi alguses toimunud kosmilise inflatsiooni ja teiste uutes eksperimentides vaadeldavate
nähtuste kohta.
Higgsi boson on osake, mis annab teistele osakestele massi (avastati 2012. a).
Kosmiline inflatsioon oli universumi ülikiire paisumine universumi alguse esimeste sekundi murdosade vältel.
Neutrontäht on täht, mis oma arengu lõpul on kokku kukkunud kümnekonna kilomeetrise läbimõõduga hiiglaslikuks aatomituumaks.
Gravitatsioonilained on aegruumi häiritused, häiritused, mis on tuntavad loodejõududena. Selleks, et ruumi häiritusi märgata,
peab vaatlema suure massiga objekte (nt must auk) või suure energiaga sündmusi (nt neutrontähe ühinemine).
0.0

| Näidati, et klassikalise skaalavabaduse abil on
võimalik korraga elegantselt seletada kosmilist
inflatsiooni, mis rahuldab kosmilise taustkiirguse mõõtmistulemusi, ning seda, kuidas Higgsi
boson saab oma massi.
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Projekti olulisemad tulemused:

| Leiti tumeaine mõju neutrontähtedele ja nende
ühinemisel tekkivatele gravitatsioonilainetele
ning näidati, et ühinemisel kiiratavas gravitatsioonilainete signaali kujus võib leida tumeaine
jälgi.
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Kahe neutrontähe ühinemisel tekkiv gravitatsioonilainete spekter. Keskmine piik
tekib, kui neutrontähtede südamikes on märkimisväärsel hulgal tumedat ainet.
Joonis: John Ellis, Andi Hektor, Gert Hütsi, Kristjan Kannike,
Luca Marzola, Martti Raidal, Ville Vaskonen

Miks on need tulemused olulised?
| Kosmilise taustkiirguse ja gravitatsioonilainete vaatlusandmed pakuvad uusi võimalusi heita pilku universumi algusaegadesse ja kõrge energia osakestefüüsika saladustesse.
| Pakuti välja võimalusi Higgsi bosoni väikese massi ja tumeaine olemuse seletusteks, mida on lähitulevikus võimalik vaatlustega kontrollida.

Vaata ka:

Novaator

Teadusagentuur tunnustab!
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Personaalse uurimistoetusega PUT1081 rahastatud uurimisprojekt

KIIRED PROTSESSID STSINTILLAATORITES:
PARENDADES AJALIST LAHUTUST
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2018
Kogufinantseering 140 400 eurot

Sergey Omelkov
Tartu Ülikool
sergey.omelkov@ut.ee
Foto: Ivo Romet

Projekti eesmärk:
Uurida kiireid stsintillatsioonprotsesse, sh tsoonisisest luminestsentsi ja kiiret eksitonluminestsensti, ning koostöös teadlaste
ja ettevõtetega teistest riikidest selgitada välja rakendusteks sobivaid kiireid stsintillaatormaterjale.
Stsintillatsioon on valgussähvatus, mis tekib läbipaistvas materjalis, kui seda läbib ioniseeriv osake (elektron, ioon, kõrge energiaga footon). Ülikiirete stsintillatsiooni protsesside hulka kuuluvad nii tsoonisisene kui vaba-eksitoni luminestsents.
Positronemissioontomograafia (PET) on uurimismeetod, kus piltkujutise saamiseks süstitakse patsiendile väike kogus radioaktiivset märkainet. PET pakub mitmesuguste haiguste diagnoosimiseks kõige laiemaid võimalusi, kuna selle abil saab otseselt
diagnoosida biokeemiliste protsesside kulgu kudedes.

Projekti olulisemad tulemused:
| Töötati välja eksperimentaalne meetod ja seade nõrkade
ja ülikiirete kiirguste uurimiseks.
| Tõestati, et tsoonisisest luminestsentsi on võimalik
ergastada röntgenkiirgusega.
| Avastati esmakordselt, et seni kõige eredama tsoonisisese luminestsentsi kiirgajaks on tseesiumjodiid (CsI),
mida pole kunagi kasutatud PET rakendusteks.

Konventsionaalsete PET stsintillaatorite korral hakkab luminestsentsi signaal kasvama
kiirituspulsi all (punase joonega) ja selle ajaline koste ulatub paljude nanosekunditeni.
Ülikiirete stsintillaatorite korral on intensiivne luminestsentsi signaal täheldatav
koheselt kiirituspulsi algusest.
Joonis: Sergey Omelkov

Miks on need tulemused olulised?
| Projekt sillutas teed tsoonisisese ja krossluminestsentsi kombineeritud stsintillaatoriteks sobilikumate materjalide leidmiseks.
| Ülikiired ja piisava heledusega stsintillatsioonid tõstavad PET piltkujutiste kvaliteeti ja vähendavad patsiendi poolt saadavat
doosi ning avavad tee sünnieelsete ja vastsündinute PET uuringuteks.
| Kasutades projekti käigus väljatöötatud stsintillaatoreid, saab efektiivsemalt koguda kasulikke andmeid tuleviku kõrgenergia füüsika kalorimeetrites ning kuvada röntgenkiirgust GHz kaadersagedusega.

Vaata ka:

Kliinikum

Vikipeedia
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Personaalse uurimistoetusega PUT620 rahastatud uurimisprojekt

BIKLIKID – KOMBINATOORIKA, OPTIMISEERIMINE
JA KOMMUNIKATSIOON
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 254 400 eurot
Dirk Oliver Jim Theis
Tartu Ülikool

Projekti lühikirjeldus (annotatsioon):
Biklikid kahealuselistes graafides on kolme kombinatoorse matemaatika ja teoreetilise arvutiteaduse valdkonna ühisosas. Kommunikatsioonikeerukus: Lovász’i ja Saks’i log-astaku hüpotees on samaväärne küsimustega biklikikatete või kahealuseliste graafide biklikkide suuruste kohta. Kombinatoorne optimiseerimine: need
mõisted on väga tähtsad hiljutistes tulemustes mõnede kombinatoorse optimiseerimise ülesannete lineaarse
planeerimise formulatsioonis vajaminevate tõkete ja muutujate arvu kohta, näiteks rändkaupmehe ülesandes. Kombinatoorika: alles eelmisel aastal näidati, et P. Frankl’i kuulus ühendi suhtes kinnise hulga hüpotees
on samaväärne küsimusega sisalduvuse mõttes maksimaalsete biklikkide kohta kahealuselises graafis. Me
tahame rakendada ekstremaalse ja tõenäosusliku kombinatoorika lähenemist ja meetodeid biklikkide ja biklikikatete uurimiseks. Et uuritavad objektid on neil juhtudel muutunud üllatavalt sarnaseks, siis me loodame
kõigi kolme probleemi uurimisel anda tugeva panuse.

Projekti tulemuste lühikokkuvõte:
Teoreetiline arvutiteadus uurib mida on võimalik arvutitega mõistliku aja- ning mälukasutuse korral teha ja
sellest tulenevaid piiranguid. Antud projekti raames uuriti optimeerimist, täpsemalt tegeleti optimeerimisülesannete lahendusmeetodite võimaluste ja piirangute uurimisega. Põhiküsimuseks on: Kui palju kitsendusi
on vaja, et formuleerida optimeerimisülesanne ja lahendada see arvutil lineaarplaneerimise meetodeid kasutades? Antud küsimus on tugevalt seotud kombinatoorika ja kommunikatsiooniteooriaga - nende valdkondade
põhiliste uurimisküsimuste vahel on seosed, mille abil on mõnikord võimalik meetodeid ja ülesannete lahendusviise üle kanda ühest valdkonnast teise. Viie aasta jooksul tegid tudengid, postdoktorandid ja juhtivteadlane märkimisväärse panuse: Kommunikatsiooni valdkonnas - küsimus, kuidas kaks omavahel suhtlevat osapoolt saavad läbi viia arvutuse, kui sisendandmed on nende vahel jagatud (kas on efektiivsem lähenemisviis
sellest, et üks osapool saadab kõik enda sisendandmed teisele osapoolele?), on seotud küsimustega teatavate
matemaatiliste objektide mõõtmete kohta. Kombinatoorika valdkonnas - näitasime, kuidas optimeerimismeetodid aitavad 40 aastat vanale ülesandele uue lähenemise leida ning leidsime vastuseid graafi-mängude küsimustele. Optimeerimise valdkonnas - kurvastasime teadureid näidates, et paljutõotav vähima kuluga linnade
ühendamise meetod on peaaegu täiesti kasutu.

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT1096 rahastatud uurimisprojekt

MUUDETAVATE OPTILISTE OMADUSTEGA
FOTOONILISED HÜBRIIDMATERJALID
Loodusteaduste ja tehnika valdkond
2016–2018
Kogufinantseering 169 200 eurot

Andris Šutka
Tartu Ülikool
andris.sutka@ut.ee; andris.sutka@rtu.lv
Foto: Elīna Karaseva

Projekti eesmärk:
Töötada välja uudsed, orgaanilises maatriksis dispergeeritud nanotraatidel põhinevad värvi muutvad hübriidmaterjalid, mida
saaks kasutada erinevate “nutikate” seadmete ja materjalide valmistamisel nagu sensorid, puutetundlikud ekraanid ja „tark“ klaas.
Dispergeerima tähendab tahket ainet või vedelikku mingis keskkonnas pihustama.
Kolloid on peendispersne aine.
Nanotraat on nanostruktuur, mille diameeter on kümneid nanomeetreid ja pikkus tüüpiliselt mitusada mikromeetrit. Sellise
morfoloogia tõttu nimetatakse neid tihti ka ühedimensionaalseteks (1D) nanostruktuurideks.

Projekti olulisemad tulemused:
| Avastati siirdemetallidega töödeldud ZnO nanotraatide kolloidlahuste uudsed optilised omadused.
| Töötati välja uudne nanotraate sisaldav odava hinnaga
vedelik, mida on võimalik kasutada staatilise elektrilaengu tuvastamiseks nähtava värvimuutuse abil.

Klaasist anumas paiknev elektriväljale tundlik nanotraatide kolloidlahus reageerimas
elektrostaatilisele laengule, mis tekib klaasi pinna puudutamisel kummikindaga.
Foto all olev skeem näitab elektrooptilise efekti tekkemehhanismi, kus nanotraadid
orienteeruvad staatilise elektrilaengu poolt tekitatud elektriväljas, muutes
kolloidlahuse optilisi omadusi.
Joonis: Andris Šutka

Miks on need tulemused olulised?
| Uudseid mõjur-tundlikke hübriidseid optilisi materjale saab kasutada nutikates seadmetes, elektrostaatilise laengu detekteerimisel, puutetundlikes ekraanides ja „targa“ klaasi rakendustes.
| Projekti tulemuste baasil on võimalik välja töötada uudset tüüpi ekraanitehnoloogia, mis võib pakkuda väga suurt rahalist
kokkuhoidu elektroonikatööstusele.

Vaata ka:

Novaator
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Personaalse uurimistoetusega PUT685 rahastatud uurimisprojekt

G VALKUDE SIGNAALIÜLEKANDE REGULATSIOONI
ROLL KESKNÄRVISÜSTEEMI AUTOIMMUUNHAIGUSTES
HULGISKLEROOSI NÄITEL
Terviseuuringute valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 225 292 eurot

Sirje Rüütel Boudinot
Tallinna Tehnikaülikool
Sirje.boudinot@gmail.com
Foto: Viiu Paalme

Projekti eesmärk:
Uurida uusimate metoodikate abil hulgiskleroosiga (Sclerosis multiplex) seostuvate regulaatorvalkude avaldumist, et välja töötada paremaid diagnoosi- ja personaalsemaid ravivõimalusi.
Regulaatorvalk on raku signaaliülekannete suunaja valk.
Geeni- ja valguekspressioon on protsess, milles geeni järgi moodustatakse RNA ja seejärel enamasti ka valk.
Knock-out hiir on hiir, kellel suunatud geenimanipulatsiooni tagajärjel antud geen ei avaldu.

Projekti olulisemad tulemused:
| Leiti, et hulgiskleroosi käigus häirub rakkude tundlikkus meestel ja naistel erinevalt.
| Näidati, et hulgiskleroosiga seostuvate regulaatorvalkude avaldumine näitab valitud ravi edukust. Näiteks interferooni ravi
tõstab RGS16 avaldumist, vähendades sellega põletikurakkude liikumist ajju. Kopaksooni ravi saavatel patsientidel on oluliselt kõrgem müeliinivastaste antikehade tase.
| Loodi raku retseptori P2X4 vastane antikeha, mille abil saab analüüsida raku osalust valu tundlikkuses.
| Näidati, et eosinofiilidel on kõrge P2X4 tase, mille tõttu nad seovad neurotransmitterit ATP-d ning sellest olenevalt võivad
nad põletikku juurde tekitada või seda hoopis leevendada.

Leukotsüüdi sees olevad P2X4 retseptorid (keskmine paneel, rohelised)
Foto: Jüri Teras ja Pirjo Spuul

Miks on need tulemused olulised?
| Eestis on hulgiskleroosi diagnoositud ligi 1500 inimesel. Haigestunutest on ca 70% noored fertiilses eas naised. Diagnoosi
panek võib kesta kaua, kuid just varajases staadiumis alustatud ravi on edukam.
| Hulgiskleroosiga seostuvate regulaatorvalkude avaldumine näitab valitud ravi sobivust antud patsiendile.

Vaata ka:

Novaator
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Personaalse uurimistoetusega PUT784 rahastatud uurimisprojekt

PPARD ROLL HÜPOTAALAMUSE NEUROPEPTIIDIDE,
LEPTIINI TUNDLIKKUSE JA TOITUMISE REGULATSIOONIS
Terviseuuringute valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 229 200 eurot

Anton Terasmaa
Tartu Ülikool
anton.terasmaa@ut.ee
Foto: Kattri-Liis Eskla

Projekti eesmärk:
Projekti algne eesmärk oli selgitada välja Ppard (ingl Peroxisome Proliferator Activated Receptor Delta) geeni roll toitumise regulatsioonis aju tasemel. Seoses uue loomkatsekeskuse üleviimisega teise hoonesse toimus projektis ootamatult oluline uurimissuuna muutus, mille tulemusena keskenduti Wfs1 mutantse roti uurimisele.
Wolframi sündroom on haruldane geneetiline haigus, mida esmakordselt kirjeldasid D. J. Wolfram ja H. P. Wagener 1938. a ja
mis on põhjustatud mutatsioonidest WFS1 geenis. Haigust iseloomustab varajane diabeet, optilise närvi atroofia, magediabeet,
kurtus, tasakaaluhäired, neerupuudulikus ja mitmed neuroloogilised komplikatsioonid. Enamiku patsientide eluiga on lühem
kui 30 aastat.

Projekti olulisemad tulemused:
| Tartu Ülikooli katseloomakeskuses iseloomustati
Wolframi sündroomi arengut Wfs1 mutantses rotis.
See rott sobib eriti hästi uute ravistrateegiate väljatöötamiseks, kuna on äravahetamiseni sarnane
haiguse kuluga inimpatsientidel.
| Tihedas koostöös Mario Plaasiga tõestasime liraglutiidi ravi tõhusust meie rotis, nüüdseks on liraglutiidi ravi kasutusel ka Wolframi sündroomi patsientidel, parandades oluliselt nende elukvaliteeti.
| Algselt kavandamata tulemuseks on oluline teave
loomkatsete paremaks kavandamiseks ja tõlgendamiseks tulevikus.
Wolframi sündroomiga nelja kuu vanune rott.
Foto autor Mario Plaas

Miks on need tulemused olulised?
| Loomkatsete käigus saadud ootamatud tulemused kinnitasid loomkatsete tingimuste ühtlustamise vajalikkust. Kontrollitud
elukeskkond uues Tartu Ülikooli katseloomakeskuses on tähtis samm selles suunas.
| Projekti tulemused on loonud hea aluse edaspidiseks Wolframi sündroomi uurimiseks ja uudsete ravistrateegiate testimiseks Wolframi sündroomi rotimudelis.
| Wolframi sündroomi patsiendiorganisatsioonid on väga huvitatud selle töö jätkamisest.

Vaata ka:
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Personaalse uurimistoetusega PUT736 rahastatud uurimisprojekt

TSIRKULEERIV DNA KOPSUVÄHI BIOMARKERINA
Neeme Tõnisson
Tartu Ülikool
neeme.tonisson@ut.ee

Terviseuuringute valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 221 600 eurot

Foto: Terje Lepp

Projekti eesmärk:
Analüüsida mutatsioone ja DNA metülatsiooni mitteväikerakulise kopsuvähiga patsientide tsirkuleerivast rakuvabast DNA-st
(cfDNA), et arendatavaid metoodikaid ja kompetentsi tulevikus kasutada ka teiste kasvajapaikmetega seotud geenimuutuste
tuvastamiseks või ravitundlikkuse hindamiseks.
Tsirkuleeriv rakuvaba DNA on organismi rakkudest vabanenud DNA fragmendid, mida uurides on võimalik saada infot erinevates kudedes toimunud geneetiliste muutuste kohta. Tsirkuleerivat rakuvaba DNA-d saab kasutada kasvajate biomarkerina või
raseduse korral loote uurimisel.
Vedel biopsia on mitteinvasiivne uurimismeetod, mis kasutab erinevatest kehavedelikest tuvastatavaid biomarkereid, et saada
infot nt kasvajate bioloogiliste omaduste kohta.

Projekti olulisemad tulemused:
| Näidati, et ka kasvajapatsientide korduv testimine võib anda diagnostiliselt olulist informatsiooni ning täpsustada ravimivalikut.
| Töötati välja kaks erinevat analüüsimetoodikat kasvajaseoseliste mutatsioonide määramiseks cfDNA’st ning metoodika kasvajaseoseliste DNA metülatsioonimuutuste tuvastamiseks cfDNA’s.
| Täpsustati tsirkuleeriva rakuvaba DNA uuringutes kasvajaseoseliste muutuste tuvastamise tehnilisi parameetreid.
| Osaleti rahvusvahelises türosiinkinaaside ravipotentsiaali uurivas teaduskonsortsiumis ning kasvajate sihtmärkravi käsitlevas teadusuuringus, mille tulemused avaldati ajakirjas Science.

DNA epigeneetilisi muutusi peegeldav metülatsioonitase kopsuvähiga haige vereplasmas tuvastab sarnaseid muutusi kasvajas.
X teljel erinevad geenid, y teljel DNA metülatsioonitase. Ravijärgselt on DNA metülatsioonitase veres sarnane vererakkude metülatsioonitasemele, st kasvaja allus ravile.
Joonis: Margot Saare

Miks on need tulemused olulised?
| Projekt aitas laiemas kontekstis teavitada Eesti keskhaiglates kasvaja rakuvaba DNA analüüsi tähtsust ennustava biomarkerina ning seada sisse vastav logistika rutiinses patsienditöös.
| Kahest väljaarendatud mutatsioonianalüüsi metoodikast üks on lihtsalt kasutatav kõigis diagnostikalaborites, kus on ligipääs DNA fragmentanalüüsile.
| Uurimisprojekti laiemas kontekstis tihendati koostööd onkoloogidega, mis on oluline nii Geenivaramu tagasisideprogrammides kui laiemalt vähiteemalise uurimistöö jätkamisel.

Vaata ka:
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Personaalse uurimistoetusega PUT773 rahastatud uurimisprojekt

AVALIKU SEKTORI INNOVATSION: KAASAEGSETE
IDENTITEEDIHALDUSTEHNOLOOGIATE KAASUSANALÜÜS
Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 154 400 eurot

Tarmo Kalvet
Tallinna Tehnikaülikool
tarmo.kalvet@taltech.ee
Foto: erakogu

Projekti eesmärk:
Uurida, kuidas avalik sektor juurutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevat innovatsiooni ning teha kindlaks, kuidas
erinevate sektorite (sh riik ja erasektor) omavahelised suhted mõjutavad kaasaegsete identiteedihaldustehnoloogiate nagu nt
elektroonsed isikutunnistused ning biomeetria (sõrmejälje- ja silmaiirise kujutised) arendamist ning kasutuselevõttu.
Identiteedihaldus kätkeb endas isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimist nii füüsilises kui elektroonilises keskkonnas.
Identiteedihaldus on seotud isikut tõendavate dokumentidega.

Projekti olulisemad tulemused:
| Leiti, et piiriüleste e-teenuste (sh nende aluseks olevate
elektrooniliste identiteetide) kiire arengu oluliseks põhjuseks
on nõudluse kasv – üha rohkem inimesi ja ettevõtteid tegutseb piiriüleselt ning sellega kaasnevad ka ootused oma koduriikides osutatavatele avalikele teenustele piiriüleses võtmes.
| Tõestati, et innovatsioon avalikus sektoris sõltub suuresti
kohalikust innovatsioonisüsteemist ja avaliku sektori võimekusest ning üldisest halduspoliitilisest kontekstist.
| Kaardistati kaasaegsete identiteedihaldusdokumentide elutsüklis tervikuna olulisemad riskid, sh nõrgimad kohad nagu
nt paberil väljastatavate sünnitunnistuste ebaturvalisus ning
võimalikud alternatiivid.
| Tõestati, et fotokioskite laiem kasutamine identiteedifotode
tarbeks aitab tõsta nende turvalisust, ent et fotokioskite
kasutuselevõtt erineb riigiti märkimisväärselt. Mõnes riigis on
arengut takistanud näiteks elukutseliste fotograafide vastuseis taolisele automatiseerimisele. Teistes riikides, sh Eestis,
on oluliseks peetud kasutajamugavust ning seetõttu on dokumendifotodeks kasutusel erinevad kanalid.

Fotokioskite kasutamine Euroopas.
Allikas: Kalvet, Tarmo; Karlzén, Henrik; Hunstad, Amund; Tiits, Marek (2018).
Live Enrollment for Identity Documents in Europe: The Cases of Sweden,
Norway, Kosovo, and Estonia. eJournal of eDemocracy and Open Government,
10 (2), 53−73, lk. 55.

Miks on need tulemused olulised?
| Projekti tulemused on olulised teadlastele ja poliitikakujundajatele kaasaegsete identiteedihaldustehnoloogiate valdkonnas
ja paljude muude avaliku sektori poolt kasutusele võetavate uuenduste korral. Identiteedihalduse valdkonnas tuleb näiteks
leida tasakaalupunkt inimeste privaatsuse tagamise ning süsteemi turvalisust tõstvate muudatusi vahel.
| See, kuidas riigi ja tehnoloogiaettevõtete tegevusi inimestele tutvustatakse, mõjutab inimeste suhtumist tehnoloogiasse
ning selle kasutuselevõttu.

Vaata ka:
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Personaalse uurimistoetusega PUT1628 rahastatud uurimisprojekt

EESTI E-VALITSEMISE TEENUSTE RIIKLIKU SÜSTEEMI
ANALÜÜS EL-I DIGITAALSE ÜHTSE TURU ÕIGUSLIKU
RAAMISTIKU KONTEKSTIS
Tanel Kerikmäe
Tallinna Tehnikaülikool
tanel.kerikmäe@taltech.ee

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2017–2018
Kogufinantseering 77 200 eurot

Foto: erakogu

Projekti eesmärk:
Uurida Euroopa Liidu ja liikmesriikide initsiatiividest väljapoole jäävate IKT-l põhinevate uuenduslike Eesti e-teenuste õiguslikku suhestumist Euroopa Liidu avatud digitaalse turuga.
Tehnoloogiaõigus on valdkond, mis aitab maandada juriidilisi riske nii e-valitsuse kui digimajanduse kontekstis, hoides ära
probleemid andmekaitsega ja selgitades välja vastutuse subjektid IKT vahendite ja uute tehnoloogiate puhul.
Digitaalne turg on Euroopa tasandil väljatöötatud majandusmudel, mis aitab inimestel, kapitalil, teenustel ja kaupadel vabalt
liikuda, arvestades digimajanduse arenguid ja vahendeid ning lähtudes õiglasest konkurentsist.
Autonoomne intelligentne agent ehk kratt on tehisintellekti süsteem ja põhineb tarkvaralisel algoritmil, mis on autonoomne,
õppimisvõimeline ning täidab traditsiooniliselt inimese poolt tehtavaid toiminguid.
TEHISINTELLEKTI KASUTAMINE E-VALITSEMISES:
REGULEERIDA VÕI MITTE?

Projekti olulisemad tulemused:
| Kaardistati probleemid erinevates valdkondades, sh
digitaalne majandus, järjest enam e-teenuste juures relevantsust omandav kratitehnoloogia kasutamine, andmekaitse ja e-tervis.
| Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi juurde
loodi õiguslike digitaalsete pädevuste teadmussiirde keskus, mis edaspidi koondab teemakohased
uuringud.

PRO

CONTRA

Suurem õigusselgus ja sellest johtuvalt ka Vähenevad võimalused tugineda riigivastutust
kodanike suurem usaldus riigi vastu üldiselt ja välistavatele asjaoludele: vaidluses riigivastukrattide kasutamise vastu konkreetselt.
tuse rakendumise üle ei saa riik tugineda süü
puudumisele, kuna vastutuse aluseks olnud
viga tulenes krati looja veast või veast krati
tegevuse aluseks olnud andmetes.
Väiksem avalikkuse (kodanike, ettevõtjate)
vastuseis krattide kasutamisele avalikus
sektoris.

Puudub.

Riigi selge vastutus krati kasutajana suunab
riiki kohaste ettevaatusabinõude rakendamisele enne krati kasutuselevõttu.

Puudub.

Joonis: Tanel Kerikmäe

Miks on need tulemused olulised?
| Uurimus andis hea aluse koostööks riigi ja erasektoriga ning võrgustumiseks maailma tippkeskustega (TokyoTech, Helsinki
TechLab, Tsinghua ülikool).
| Loodi alus edasiseks teadustööks, et leida parimad vahendid, toetamaks võimalikult tõhusa digitehnoloogia kasutamist väiksema eetilise ja õigusliku riski tingimustes.
| Projekt on kasvatanud akadeemiliste ringkondade usaldusväärsust meie kui juhtiva tehnoloogiaõiguse keskuse vastu regioonis.
| Töögrupp kaasati Eesti tehisintellekti alase õigusliku strateegia väljatöötamisse, mille tulemid jõuavad ettepanekutena Riigikokku.

Vaata ka:

ERR

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT788 rahastatud uurimisprojekt

KUNSTI AJALOOSTADES: KUNSTIAJALOO-ALANE
TEADMISLOOME EESTIS MUUTUVATE IDEOLOOGIATE
JA DISTSIPLINAARSETE ARENGUTE ÜHISVÄLJAL
Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 178 400 eurot

Krista Kodres
Eesti Kunstiakadeemia
krista.kodres@artun.ee

Projekti eesmärk:
| Uurida, kuidas on Eestis 19.–21. sajandil loodud teadmisi kohalikust kunstipärandist ja otsida vastuseid küsimusele, milles
seisnevad kunstiajalugude erinevused ning millised on olnud nende kirjutamise ja eksponeerimise mõjutegurid, sh poliitiline ja ideoloogiline kontekst, rahvusvahelised erialased diskursused ja kohalik kunstikirjutuse traditsioon.
Ajaloostamine on kunsti- või arhitektuuriteose, teoste kompleksi või kunstikultuuriga laiemalt seotud
ideede või nähtuste tõlgendamine, neist kunstiajaloo kirjutamine.
Kriitiline historiograafia on kunstiteaduse tõusvalt tähtsustunud valdkond, mis tegeleb eri aegadel kirjutatud kunstiajalootekstide lähilugemisega, et uurida distsipliini diskursiivseid raamistusi ja nende muutumist. Kriitiline historiograafia käsitleb
ka kunstinäituste kokkupanekut kunstiajalookirjutusena.
Järelelu on kunagi loodud teose, teoste kompleksi või kunstikultuuriga laiemalt seotud ideede või nähtuste tõlgendamise jälgimine nende loomisele/esile kerkimisele järgnenud aegadel, et teada saada, kuidas ja miks kunstiajaloolaste tõlgendused on
muutunud.

Projekti olulisemad tulemused:
| Uus teadmine eesti kunstiajalugude kirjutamise teoreetilistest
alustest ja tavadest 19.–21. sajandil.
| Nn pika 19. sajandi ja nõukogude-uuringute historiograafia
uurimise rahvusvahelise võrgustiku arendamine.
| Raamatu „A Socialist Realist History? Writing Art History in
the Post-War Decades“ (Koostajad K. Kodres, K. Jõekalda,
M. Marek. Böhlau 2019) väljaandmine.

Miks on need tulemused olulised?
Projekti tulemused on olulised selleks, et
| arendada kunstitõlgenduste/kunstiajalootekstide kriitilist lugemisoskust,
| tõsta esile teadmisloome ja teadmiste rolli kunstipärandi, aga ka kaasaja kunsti ja visuaalkultuuri objektide kogemisel,
| arendada kunstiteaduse kui olulise humanitaarteaduse distsiplinaarset enesemõistmist,
| laiema publiku jaoks rõhutada, et tekstid ja tõlgendused on aja- ja ruumisõltuvad ning et nende lugemisel tuleb arvestada
kirjutamise konteksti sotsiokultuurilist keskkonda ja distsiplinaarset traditsiooni.

Vaata ka:

Sirp

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT590 rahastatud uurimisprojekt

TÄNAPÄEVANE SOOME-UGRI ANIMISM:
FUNKTSIOONID JA SOTSIAALNE KONTEKST
Art Leete
Tartu Ülikool
art.leete@ut.ee

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 181 920 eurot

Foto: Liina Raus

Projekti eesmärk:
Uurida soome-ugri animismi põlisrahvaste tunnetusviisina selleks, et panustada teadmiste kasvu ohustatud soome-ugri
põlisusundite uurimisel ning tõhustada maailma usulise mitmekesisuse teaduslikku mõistmist.
Animism on põlisrahvastele omane tajumise, mõtlemise ja tegutsemise viis, mis ühendab inimesi ja teisi elusolendeid.
Religioossed muutused toimuvad uskumuste, rituaalide ja tavade levimise kaudu usundite vahel, tuues vahel kaasa ka laiemaid
ühiskondlikke muutusi.

Projekti olulisemad tulemused:
| Ilmnes, et tänapäeval on soome-ugri looduseusu
rituaalide ühiskondlikud ja poliitilised funktsioonid piirkonniti erinevad: udmurtide ja maride
seas rahva eneseteadvuse tugevdamine, hantide
ja metsaneenetsite juures põlisrahvaste õiguste
eest seismine.
| Uurimistöö komide juures näitas, et nende seas
on animism killustunud tegevusalapõhiselt –
jahimeeste seas väljendub see selgelt, ent jääb
marginaalseks muu elanikkonna jaoks, kes näeb
end pigem õigeusklikena.
| Analüüs näitas, et inimeste tunnetuses pole animistlik kogemus ühemõtteline. Tihti seostavad
inimesed end korraga erinevate usunditega.

Udmurdi poiste initsiatsioonirituaali lõpupalve Varkled-Bodja külas 13. aprillil 2017.
Kaks ohvripappi seisavad poiste keskel. Need, kellel on ees valge põll ja käes on pühitsetud
puder, on initsieeritud. Nende kõigi taga seisavad küla mehed.
Foto autor: Nikolai Anissimov

Miks on need tulemused olulised?
| Saime teada, et soome-ugri animism ei ole tänapäeval marginaliseerunud, vaid areneb korraga nii inimeste intiimse kogemuse, kogukondliku eneseteadvustamise viisi kui ka avaliku ühiskondlik-poliitilise jõuna.

Vaata ka:

Sirp
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Novaator
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Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT732 rahastatud uurimisprojekt

ESSENTSIALISM INTERDISTSIPLINAARSE UURIMISTÖÖ
KONTEKSTIS: TEADUSKOGUKONNAS ESINEVATE STEREOTÜÜPIDE FILOSOOFILINE JA KULTUURILINE ANALÜÜS
Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 175 200 eurot

Endla Lõhkivi
Tartu Ülikool
endla.lohkivi@ut.ee
Foto: Petteri Kivimäki

Projekti eesmärk:
| Uurida, mis on essentsialistlik mõtlemine ja milliste kultuuriliste mehhanismide abil see kujuneb inter- ja multidistsiplinaarsetes
teaduskogukondades, et pakkuda viise interdistsiplinaarse uurimistöö kommunikatsiooniolukorra parandamiseks.
Essentsialism mõtlemises lähtub eeldusest, et kõikidel asjadel on sisemine unikaalne olemus (ld essentia), mis eristab teravalt
asju üksteisest ja jääb nende muutumisel püsima. Olemus avaldub asjade iseloomulike tunnuste kaudu. Ekslikult eeldatakse
vahel, et (eriti võõrastel) teadusaladel on muutumatud olemuslikud tunnused. Selle alusel tekivad lihtsustatud või moonutatud
kuvandid ehk stereotüübid teadusalast ja teadlastest, mis võivad saada koostööle ja suhtlusele takistuseks.
Mikrotasandi sotsiaalne epistemoloogia on teadusfilosoofiline lähenemine teadusele, mis kasutab empiirilisi andmeid kohalikest teaduskultuuridest, et mõista, kuidas nende kultuuride eri aspektid mõjutavad teadusliku teadmise kujunemist.

Projekti olulisemad tulemused:
| Selgitati välja interdistsiplinaarsete uurimisrühmade
suhtlustakistuste seni vähemtuntud põhjusi. Nt leiti,
et probleem ei ole niivõrd eri teadusaladel kasutatava
keele, vaid uurimispraktikate erinevuses, sh interdistsiplinaarsuse kui sellise erinevas mõistmises, uurimiseesmärkide erinevas määratlemises, hindamispraktikate lahknevuses, oluliselt erinevates enesekuvandites.
| Uurimisrühm täiustas empiirilisi teaduskultuuri uurimise meetodeid ja arendas teadusfilosoofia kui metadistsipliini mõistmist interdistsiplinaarses uurimistöös.
| Saavutati rahvusvaheline tunnustus uurimistööks
kohandatud meetodile – seda on hakatud nimetama
mikrotasandi sotsiaalseks epistemoloogiaks.

Projekti põhitäitja Jaana Eigi Pittsburghi postri taustal.
Lisaks Jaana Eigile osalesid projektis põhitäitja Edit Talpsepp-Randla
ning doktorandid Katrin Velbaum, Kristin Kokkov ja Eveli Neemre
Foto: erakogu

Miks on need tulemused olulised?
| Eri teadusalade asjatundjate interdistsiplinaarses koostöös tuleb ette takistusi, peamiselt suhtlushäireid, juhtimisraskusi ja
erimeelsusi tulemuste hindamisel. Nende takistuste teaduskultuuriliste põhjuste teadvustamine, mis on eriti oluline interdistsiplinaarsel alal tegevate teadlaste, uue teaduspõlvkonna juhendajate ja teaduspoliitika kujundajate jaoks, aitab koostööd sujuvamaks muuta.

Vaata ka:

Novaator

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT701 rahastatud uurimisprojekt

REFERENTSIAALSED VAHENDID EESTI JA
NAABERKEELTES: EKSPERIMENTAALNE LÄHENEMINE
Renate Pajusalu
Tartu Ülikool
renate.pajusalu@ut.ee

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 170 400 eurot

Foto: erakogu

Projekti eesmärk:
Arendada eksperimentaalseid meetodeid viitevahendite uurimiseks ning võrrelda eesti, vene ja soome keele viitevahendeid ja
pöördumisviise.
Viitevahend on keeleline üksus, millega viidatakse tegelikus või kujuteldavas maailmas olevatele inimestele, asjadele, sündmustele jms, näiteks ilus kollane auto, see tore poiss, seal raamatus, see, too, tema, ta.
Pöördumisvorm – asesõna sina või teie, samuti tiitlite ja nimede kasutamine vestluskaaslase poole pöördudes.
Demonstratiiv – näitav asesõna või asemäärsõna, nt see, too, siin, seal.

Projekti olulisemad tulemused:

100%
90%
80%

| Kirjeldati põhjalikult eesti (sh lõunaeesti) asesõnade süsteemi ja kasutust erinevates olukordades
nii viitamisel kui pöördumisel.

70%

| Eesti keele võrdlemisel naaberkeeltega selgus, et
eesti keel on paljude keelepragmaatiliste nähtuste
osas soome ja vene keele vahel, olles naabritega
võrreldes n-ö “keskmine keel”.

30%

| Lisaks selgus, et eesti keeles kasutatakse jutustamisel rohkem määratlejat üks (nt üks poiss) kui
soome ja vene keeles ning et eesti keeles teietatakse vähem kui vene keeles ja rohkem kui soome
keeles.
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eesti

soome

vene

Demonstratiiv

Demonstratiiviga noomenifraas

Ilma demonstratiivita noomenifraas

Personaalpronoomen

Nullviitamine
Viitevahendite kasutus ruumilises kontekstis eesti, soome ja vene keeles.
Joonise: Maria Reile

Joonise allkiri: Viitevahendite kasutus ruumilises kontekstis eesti, soome ja vene keeles.
Joonise autor: Maria Reile.

Miks on need tulemused olulised?
| Eesti ja naaberkeelte viitevahendid on nüüd paremini kirjeldatud nii ruumilises kui ka jutustavas suhtlusolukorras, andes
üksikasjaliku ja omavahel võrreldava ülevaate viitevahendite süsteemidest.
| See kirjeldus annab võimaluse töötada välja parema asesõnade tähenduse automaatse tuvastamise reeglistiku keeletehnoloogiliste lahenduste jaoks ning võimaldab paremini õpetada eesti keele viite- ja pöördumisvahendeid.

Vaata ka:

Novaator

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT717 rahastatud uurimisprojekt

DEMOKRAATIA MUSTRID: DEMOKRAATIA MÕÕTMINE
BALTI RIIKIDES, IDA-EUROOPAS JA VENEMAAL
Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 172 800 eurot

Vello Andres Pettai
Tartu Ülikool
vpettai@ut.ee
Foto: Andres Tennus

Projekti eesmärk:
| Luua Eestis teadus- ja võrgustikukeskus rahvusvahelise andmebaasi Varieties of Democracy (Demokraatia erimid, V-Dem)
uurimiseks regionaalsel ja võrdleval tasemel ning statistiliste uuringute tegemiseks demokraatia mustritest Balti riikides,
Venemaal ja Ida-Euroopas nii tänapäeval kui ka minevikus.
Demokraatia hõlmab endas viit erinevat erimit: Elektoraalne demokraatia tähistab vabu valimisi, sh korrektset valimiskorraldust, meediavabadust ning inimeste võimalust vabalt organiseeruda. Liberaaldemokraatia tagab võimude tasakaalu ning
üldisemad inim-, kodaniku- ning vähemusõigused. Osalusdemokraatia tõstab esile elanike võimalusi osaleda poliitilises protsessis täiendavalt korralistele valimistele. Arutlev demokraatia väärtustab teineteist austavat ning faktipõhist arutluskultuuri.
Egalitaarne demokraatia hindab kodanike võrdseid võimalusi mõjutada poliitikat sõltumata nende sotsiaalmajanduslikust,
soolisest, etnilisest kuuluvusest. Iga riigi poliitiline süsteem võib sisaldada erineval määral igat demokraatia erimit.

Projekti olulisemad tulemused:
| Tartu Ülikooli juurde rajati spetsiaalne demokraatiauuringute keskus, mille raames valmis V-Dem andmebaasi toel enam kui kümme Kesk- ja Ida-Euroopat puudutavat võrdlevat analüüsi.
| Analüüsid näitasid, et tänapäeva Eesti demokraatia muster on märgatavalt tugevam kui sõdadevahelisel perioodil, sh eriti valimiste vabaduse ning arutleva demokraatia seisukohalt. Ka sooline võrdõiguslikkus poliitikas on
paranenud.
| Leiti, et piirkondlikus võrdluses ei ole Eestis demokraatia
nõrgenenud nagu mõnedes teistes postkommunistlikes
riikides, vaid on jäänud üsna stabiilselt arenenud demokraatiate tasemele.
Eesti demokraatia mustrid ajaloolises plaanis
ning piirkondlikus võrdluses. V-Dem, vers. 9.
Autor: Vello Pettai

Miks on need tulemused olulised?
| V-Dem andmebaasi on hakatud laialdaselt kasutama õppetöös, seda on kajastatud meedias ning populaarteaduslikes väljaannetes.
| Uurimiskeskuse eeskujul ning kaasaaitamisel loodi analoogne regionaalkeskus ka Lõuna-Aafrika piirkonnas.

Vaata ka:

vdem.ut.ee

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT1305 rahastatud uurimisprojekt

ABDUKTSIOON FUNDAMENTAALSE
EBAKINDLUSE AJASTUL
Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2016–2018
Kogufinantseering 126 000 eurot
Ahti-Veikko Pietarinen
Tallinna Tehnikaülikool

Projekti eesmärk:
Abduktsioon on instinktiivse mõtlemise tüüp ja ainus uusi ideid tekitav arutlemisviis. See ilmneb siis, kui me
ei tea seda, mida me ei tea. Selline fundamentaalne ebakindlus seisab tehnika- ja sotsiaalteadlaste ees tegelikult iga päev. Sellele vaatamata pole abduktiivse järeldamise loomust veel õigesti mõistetud. Me pakume
uut lähenemist, mis käsitleb abduktsiooni kui pragmaatilist arutlemisviisi, pakkudes “Kuidas võimalik?”-tüüpi
küsimusi. See eriline kõneviis on küsiva ja käskiva kõneviisi segu, mis ei ole kergesti kättesaadav loomulikus
keeles. Me analüüsime abduktsiooni efektiivsust selle kujutlemis- ja arutlemisomaduste kaudu usaldusväärsete tulevaste stsenaariumide, mudelite ja sündmuste kohta diagrammilisel, mitte-propositsionaalsel viisil.
Abduktsiooni mõistmine on tähtis, sest seda esineb palju kollektiivsete sotsiaalsete dilemmade, üliränkade ja
pöördprobleemide ning tehnoloogia disaini ja stsenaariumi-põhistes tuleviku-uuringute ebakonventsionaalsetes lähenemistes.

Projekti olulisemad tulemused:
Teaduslik arutlemine ebakindluse tingimustes on üks olulisemaid ja keerulisemaid lahendamist vajavaid probleeme ning nõuab loogika, keele, informatsiooni ja kognitsiooni ühistoimet. Näiteks, kui mõtleme tulevikust,
veavad meid tavaliselt ennustused ja tõenäosused alt. Selles projektis uurisime abduktsiooni kui sobivaimat
vormi ebakindluse tingimustes arutlemiseks. Me selgitasime või tõestasime mitmeid lahtisi küsimusi, mis on
seotud täpsete esitusvormidega arutlemisel ebakindluse tingimustes ja formaalloogikas (nii deduktiivses kui
abduktiivses), kui ka nende ajaloolist kujunemist ning filosoofilist ning teaduslikku relevantsust. Nende hulgas olid (A) uue diagrammatilise loogika välja kujundamine: sh väidete graafiline loogika, graafiline süvatuletamine modaal-, intuitiiv- kui ka subpropositsionaalsele loogikale. (B) Me osutasime pragmatismi mitmetele
kasutusvõimalustele teemades, mis puudutavad keelelist tähendust, platseeboefekti ja kliinilise tasakaalu
selgitamist tähenduseloome tasandil ning uute abduktiivse arutluse elementide avastamist. (C) Me selgitasime abduktsiooni relevantsust seoses (i) mänguteoreetiliste ja otsuse langetamise probleemidega, (ii) teaduspraktikas abduktiivsete järelduste kinnitamise pragmaatilise loogikaga, (iii) alamuskumuste oletamise
dünaamilise loogikaga ja seoses sellega, (iv) mis võis olla abduktsiooni diagrammatiline ja graafiline esitlus Peirce’i originaalsete, avaldamata ja osaliselt kadunud kirjutiste valguses. Vaid kujutlusvõime võib piirata
nende leidude kasutust ja mõju. Leiame, et meie meetod on mitte-konventsionaalne viis käsitleda kollektiivseid sotsiaaldilemmasid, ülikurje probleeme ja pöördülesandeid, mis arutlevad tagajärgedelt põhjustele, nagu
näiteks pöördprojekteeritud tehnoloogiad. Selgelt välja pakutud rakendus oli tulevikustsenaariumite põhine
teadustöö kui abduktiivse arutluse ilming. Eriti oluline on uute meetodite esile kerkimine uurimaks teadus- ja
arutluspraktikate filosoofiat.

Teadusagentuur tunnustab!
Olgu tegemist tugevate teadussaavutuste või
ühiskonnale oluliste tulemustega, ETAg-i rahastatud
uurimistöödes leidub palju häid näiteid

Personaalse uurimistoetusega PUT634 rahastatud uurimisprojekt

EESTI SEMIOOTIKA KULTUURIDEVAHELISES KONTEKSTIS:
UUED PRIMAARANDMED JA ÜMBERMÕTESTAMISE
PERSPEKTIIVID XXI SAJANDIL
Igor Pilshchikov
Tallinna Ülikool
pilshch@tlu.ee

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2015–2018
Kogufinantseering 167 040 eurot

Fotod: Kazimir Malevich, Juri Lotman, Natalia Pilshchikova ja Igor Pilshchikov

Projekti eesmärk:
Asetada Eesti 1960–80ndate semiootika laiemasse Euroopa teadusajaloo konteksti, millest Eesti semiootika välja kasvas ja kus
see mängis väga olulist, kuid seni peaaegu kajastamata jäänud rolli.
Semiootika on teadus märkidest, märgisüsteemidest ja märgiprotsessidest. Märgisüsteemideks loetakse looduslikud ja kunstlikud signaalsüsteemid, keeled, tekstid ning kultuur tervikuna.
Eesti semiootikat aastatel 1960–80 esindas Tartu (või Tartu-Moskva) koolkond. Selle eelkäijad ja teaduslikult seotud kaasaegsed olid Vene vormikoolkond, Praha strukturalistlik koolkond, sõjajärgne strukturalism ja poststrukturalism.
Strukturalism on lähenemine uurimisobjektile selle struktuuri (elementide hierarhiseeritud kompositsioon) ja funktsioonide
(nende rollid üksteise ja kogu süsteemi suhtes) osas.

Projekti olulisemad tulemused:
| Eesti semiootika geneesi, ajalugu ja mõju uuriti rahvusüleses kultuurilises ja akadeemilises võrgustikus,
keskendudes nii eesti rahvusest kui ka teiste Eesti
teadlaste Vene, Euroopa ning Ameerika sidemetele.
| Anti välja kaks Juri Lotmani varem avaldamata (või
vaid kärbitud kujul ilmunud) strukturalismile pühendatud esseede ja kirjavahetuse kogumikku (mõlemad
raamatud on varustatud mahuka akadeemilise kommentaariumi ning saateartiklitega), kaks formalismile, strukturalismile ja semiootikale pühendatud
artiklikogumikku ning teoreetilisi artikleid juhtivates
teadusajakirjades.
Projekti raames avaldatud raamatud.

Miks on need tulemused olulised?
| Eesti semiootika on Eesti humanitaaria olulisemaid brände. Selle geneesi süstemaatiline uurimine on Eesti humanitaaria positsioonide ja edasiste võimaluste mõistmiseks väga vajalik ka laiemas, mitte-akadeemilises tähenduses, kuna Eesti
humanitaaria on ka Eesti kultuuri üks elemente.
| Tartust viimase 60 aasta jooksul välja kasvanud semiootikakoolkonnad on olulisel määral mõjutanud humanitaarteadusi üle
kogu maailma. Projekti tulemused aitavad kaardistada Eesti rolli ülemaailmses intellektuaalses ajaloos ja mõtestada Eestit
kui kultuuride ülesele liikumisele avatud paika või „kontakttsooni“, kus teadusideid tõhusalt vahetatakse ja arendatakse.
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PRIVAATSUSE JA AVALIKKUSEGA SEOTUD
TÄHENDUSTE JA KOGEMUSTE MUUTUS
TEHNOLOOGIAST KÜLLASTUNUD ÜHISKONNAS
Andra Siibak
Tartu Ülikool
andra.siibak@ut.ee

Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2013–2018
Kogufinantseering 171 200 eurot

Foto: Heili Mägi

Projekti eesmärk:
Uurida, kas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast küllastunud ühiskonnas on toimunud paradigmaatiline muutus privaatsuse ja avalikkuse tähendustes.
Kujuteldav auditoorium on internetikasutajad, keda kujutatakse ette enda (sotsiaalmeedia)postituste lugejatena.
Sotsiaalne steganograafia on teadlik mitmetähenduslike sõnumite (nn salasõnumite) saatmine, mis võimaldab ühel osal auditooriumist mõista sõnumit ühtmoodi ja teisel teistmoodi.
Võrguvanemlus tähendab lapsevanemate poolt tehtud sotsiaalmeediapostitusi, milles jagatakse tekstilist või visuaalset infot
enda lapse kohta.

Projekti olulisemad tulemused:
Leiti, et
| nii noortel kui täiskasvanutel ilmnevad puudujäägid sotsiaalmeedia kirjaoskuses, mh sotsiaalmeedia auditooriumi tajumises.
| noorem põlvkond hoolib väga oma privaatsusest ja kasutab selle säilitamiseks internetis erinevaid strateegiaid, sh
nn sotsiaalset steganograafiat.
| võrguvanemlus ohustab laste privaatsust ning toob kaasa probleeme laste-vanemate omavahelistes suhetes.
| sotsiaalmeediapõhine taustauuring tööle kandideerimisel ning õpilaste-õpetajate vastastikune sotsiaalmeedia profiilide
jälgimine on muutunud tavapraktikaks, ähmastades töö ja eraelu piire.

Mõned kasutajatüübid Facebooki kujutletavast
auditooriumist: Eesti õpilaste vaade
Allikas: M. Murumaa ja A. Siibak 2012

Miks on need tulemused olulised?
| Tulemused on abiks sotsiaalmeedia võimaluste ja riskide laiemal tutvustamisel ning nii õpetajate ja lapsevanemate kui
noorte digitaalse kirjaoskuse suunajate teadlikkuse tõstmisel. Samuti annavad need ainest kasutajasõbralike ja turvaliste
internetiplatvormide loojatele.
| Panustati üleeuroopalisse poliitikasoovituste loomesse, aidates välja töötada juhendmaterjali “Recommendation CM/
Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child
in the digital environment.
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KOHTUMISED TEISPOOLSUSEGA KESKAEGSES
PÕHJAMAADE KIRJANDUSES: UUED PERSPEKTIIVID
Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkond
2014–2018
Kogufinantseering 160 000 eurot
Per Daniel Sävborg
Tartu Ülikool

Projekti lühikirjeldus (annotatsioon):
Projekti eesmärk on luua uusi teadmisi ja jõuda paremale mõistmisele üleloomulike elementide ja lugude
rollist vanapõhja perekonnasaagades (kirjutatud 13.–14. sajandil). Kuna nimetatud kirjandusžanri seostatakse tavaliselt realismi ja “maalähedaste” konfliktidega, on taolisi elemente tihti ignoreeritud või peetud
neid erandlikeks. Projekti raames heidetakse nendele motiividele värske pilk, seda nii võrdlusmaterjali kui
teooria osas. Põhiküsimus on järgmine: kuidas mõtestatakse saagades teispoolsusesse kuuluvaid olendeid
ning nende kohtumisi inimestega, seda nii saagaautorite kui nende kaasaegsete poolt? Küsimusele otsitakse
vastust analüüsides taoliste kohtumiste funktsiooni, toimumistingimusi, dimensionaalsust ja ontoloogiat.
Tulemusi tõlgendatakse mittenarratiivse võrdlusmaterjali taustal, mille seas on Skandinaavia allikad 15.–17.
sajandist, mida varem pole selles kontekstis kasutatud. Teoreetilisi mõisteid kasutatakse nii folkloristika kui
ajaloo alalt.

Projekti tulemuste lühikokkuvõte:
Projekt näitas, et vanaislandi kirjandus, mis on tuntud oma realistliku maaläheduse poolest, sisaldab tegelikult eeldatust rohkem üleloomulikku. Üleloomulikku võib täheldada kõikides žanrides: eepikas (väidetavalt
realistlikud saagad), seadustekstides, annaalides, teadustraktaatides ja faktilistes aruannetes kõigist Islandi
piirkondadest. Projekt näitas, et üleloomulik ei ole mingil juhul kirjanduslik, väljamõeldud motiiv, vaid on osa
keskaja islandlaste reaalsuspildist. Projekt näitas ka seda, kui lähedalt on seotud üleloomulikud lood keskaegsetes Islandi teostes hilisemate folkloorilugudega, ning võrdlus folkloorse materjaliga aitab tihti neid keskaegseid tekste mõista. Folkloristika mõistete kasutamine on teinud võimalikuks vanaislandi kirjanduse üleloomulikkusega seotud probleemide lahendamise. Projekt on toonud esile mitmeid tähelepanuta jäänud vanaislandi
kirjanduse žanre, eelkõige erinevaid religioosseid tekste, mis on mitmel korral heitnud valgust rohkem üldtuntud tekstidele. Silmatorkavaid erinevusi üleloomuliku kujutamises erinevates Islandi tekstides on määratletud
ja tõlgendatud paralleelkultuure käsitlevate teooriate valguses, millest üks on teaduslik ja teine populaarne.
Mõlemad tunnistavad üleloomulikkust, kuid interpreteerivad seda erinevalt. Kõigi nimetatud punktide puhul
on tõenäoline, et projekt on andnud tulemusi ja juhtinud tähelepanu erinevatele suundadele ja lähenemistele, mis mõjutavad vanaislandi kirjanduse üldisemat käsitlust. Samuti on projektil õnnestunud tekitada uut
huvi vanapõhja kirjanduse ja kultuuri uurimise vastu, tuues kokku teadlasi kogu maailmast mitmele projekti
raames Tartus korraldatud konverentsile. Konverentsidel esitleti ja arutati mitmeid uusi ideid ja lähenemisi ja
projekti meeskonnal on olnud võimalik uued arutletud probleemid ja lähenemised defineerida.

