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DNA-liigid ehk kuidas uurida 

organisme, keda oleme näinud 

vaid DNA järjestustena 
 

 

Maarja Öpik 

 

 

Taksonoomia kirjeldab, nimetab ja määrab organisme ning 

loob vahendeid organismide määramiseks. Taksonoomide 

tegevuse tulemust – piiritletud liikide kirjel-dusi, määramis-

tabeleid – kasutavad nii taksonoomid kui ka teised teadlased, 

näiteks ökoloogid. Ökoloogia uurib organismidevahelisi 

suhteid ning organismide suhteid keskkonnaga. Sageli eelda-

takse ökoloogias, et organismi taksonoomiline kuuluvus on 

teada, ning kasutatakse organismide määramist-nimetamist 

vahendina, tööriistana, ökoloogiliste andmete kogumisel. 

 Kaasaegne molekulaarökoloogia kasutab molekulaar-

bioloogia tööriistu ökoloogilistele küsimustele vastuste 

leidmiseks. Koosluseökoloogia kirjeldab organismide (koos)-

esinemise mustreid: liigirikkust, liikide ohtrusi, liikide 

paiknemist ajas ja ruumis, ehk koosluse ülesehituse ruumilist 

ja ajalist dünaamikat. Mikroskoopiliste organismide koosluse-

ökoloogia on saanud võimalikuks just tänu molekulaarsete 

meetodite kättesaadavusele. See on muutnud mikrobio-

loogilise maadeavastamise – mikroobikoosluste kirjeldamise 
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kohalikust globaalse skaalani – üha levinumaks teadus-

tegevuseks. Palja silmaga nähtavate organismide puhul on 

selline kirjeldav uurimine – massiline liikide kirjeldamine ning 

nende leviku kaardistamine – sajanditevanune ajalugu, kuigi 

väiksemas mahus see loomulikult jätkub. Mikroorganismide 

koosluste kirjeldamine, kooslusemustrite ja nende mustrite 

põhjuste uurimine kuulub aga praeguse eesliiniteaduse hulka. 

Kas sellise kirjeldamise eeldus – organismide määramise 

võimalikkus – on täidetud? Kas mikroorganismide takso-

noomia on suures osas „valmis“? 

 Kuidas loodusest leida ja määrata organisme, keda 

palja silmaga näha pole? Võib kasutada mikroskoopi, näiteks 

mullast välja sõelutud mikroobide vaat-lemiseks. Teine 

võimalus oleks eraldada mullast kõigi seal olevate 

organismide DNA, PCRil üles paljundada meid huvitava 

organismirühma DNA ning see ära sekveneerida. Kui saadud 

järjestusi võrrelda andmebaasides olevatega, saame teada, kas 

leidub mõni sama või väga sarnase DNA järjestusega juba 

sekveneeritud liik, või kas sarnast järjestust on varem leitud 

teistest keskkonnaproovidest. Viimasel juhul on tavaline, et 

vastet tuntud liikide hulgas ei leidu ja me ei saa liiki määrata. 

Põhjusi on mitu, aga kindlasti on osa neist organismidest 

niiöelda uued, traditsioonilisele taksonoomiateadusele 

tundmatud. Mida nendega teha? Saame sellised järjestused 

klassifitseerida kunstlikeks rühmadeks, võimalusel umbes liigi 

tasemel, ning kaardistada taoliste rühmituste levikut. 

 Arbuskulaarset mükoriisat moodustavate krohm-

seente (hõimkond Glomeromycota) looduslikest proovidest 

pärinevate DNA järjestuste rühmitamise ja määramise 
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hõlbustamiseks on loodud andmebaas* (Öpik et al. 2010), mis 

koondab ja süstematiseerib seenekultuuridest ning loodus-

likest proovidest saadud krohmseente DNA järjestusi. Need 

järjestused joondatakse ning rühmitatakse fülogeneesi-

analüüsil. Saadud ligikaudu liigi tasandil rühmitusi 

nimetatakse virtuaaltaksoniteks (VT): need on taksonid, mis 

on piiritletud vaid DNA järjestuste põhiselt. Joonis 1 näitab, 

kuidas virtuaaltaksonid võimaldavad sünonümiseerida 

sarnaseid DNA järjestusi, millele nende autorid on andnud 

erinevad nimetused. Näiteks Glomus VT113 sisaldab 

looduslikest proovidest pärinevaid järjestusi, mida eri autorid 

on nimetanud Glo8, MO-G3, OTU1 (nende järjestuste autorid 

on: Wirsel 2004; Vandenkoornhuyse et al. 2007; Öpik et al. 

2008). Samuti sisaldub selles rühmituses järjestus liigi Glomus 

fasciculatum kultuurist BEG53 (Schüssler et al. 2001). Kas me 

võiksime Glomus VT113 määranguks lugeda G. fasciculatum? 

 Joonis 1 illustreerib ka olukorda, kus samasse virtuaal-

taksonisse rühmituvad mitme morfoliigi nime kandvad 

järjestused: Glomus VT114 sisaldab liikide G. intraradices ning 

G. irregulare järjestusi, mis ei ole fülogeneetiliselt eristatavad. 

Siin on võimalik, et tegu on järjestuse algallikaks olnud 

kultuuri valemääranguga, või on tegu liikidega, mis tõesti 

selle geenipiirkonna põhjal üksteisest ei eristu, kuigi teiste 

geenide põhjal on nende eristamine võimalik. Lisaks esineb 

liik G. intraradices mitmes klaadis: Glomus VT105, VT114 ja 

VT115. Ilmne on, et nende liikide puhul on tarvis täiendavaid 

taksonoomilisi uurimusi. 

 

                                                           
* http://maarjam.botany.ut.ee/ 
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Joonis 1. Virtuaaltaksoni põhimõte: seenekultuuridest või looduslikest 
proovidest pärinevad DNA järjestused rühmitatakse fülogeneesianalüüsil 
ning nimetatakse perekonna- (antud näites: Glomus) ning virtuaaltaksoni 
numbriga (VTxxx). Näidatud DNA järjestustel on esitatud nende liiginimi, kui 
nad pärinevad seenekultuurist, või autorite poolt antud molekulaarse 
rühmituse nimetus. 

 

 Eelpool nägime, et virtuaaltaksonid võimaldavad 

ühest küljest luua sünonüümika looduslikest proovidest leitud 

järjestustele, mida erinevad autorid on nimetanud erineval 

moel, kuigi on alust arvata, et need pärinevad samast liigist. 

Seega saame selliste liikide (virtuaaltaksonite) esinemist 

registreerida ja analüüsida. Samuti nägime, et sama morfoliigi 
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järjestused võivad esineda mitmes virtuaaltaksonis, ning ühes 

virtuaaltaksonis võib esineda mitme morfoliigi järjestusi. 

Seega ei ole DNA-põhiste ja morfoliikide nomenklatuuride 

vahel veel lihtne üks-üheseid seoseid luua, kuigi osa segadust 

võib tuleneda lahendamata taksonoomilistest küsimustest või 

ka inimlikust eksitusest. Ometi on DNA-põhisel taksonite 

nomenklatuuril samu kasulikke omadusi nagu tavapärasel 

binomiaalsel nomenklatuuril: see annab taksonile lühida 

nimetuse, loob järjepidevuse (läbi tüüpsekventside), 

võimaldab üheselt mõistetavat infovahetust ning andmete 

võrdlemist. Lisaks nimetatud omadustele on DNA-põhiste 

taksonite määrangute võrdlemine oluliselt lihtsam ja kiirem, 

kui see oleks morfoloogia põhjal määratud isendite puhul: 

DNA järjestused saame rahvusvahelistest andmebaasidest 

kohe kätte ning bioinformaatilisi meetodeid on kerge suurtele 

andmekogudele rakendada; organismide eksemplarid või 

kultuurid aga tuleks tellida, nende tunnuseid mõõta jne. 

 Ülaltoodud molekulaarsete taksonite nomenklatuur 

on numbriline, kuigi kasutab ka perekonna nimetust. Kas 

DNA-põhiste liikide nomenklatuur peaks olema sarnane 

tavapärase bioloogiliste organismide nimetamisel kasutatava 

nomenklatuuriga? On tõesti välja pakutud, et DNA-põhised 

liigid tuleks formaalselt kirjeldada, anda neile ladinakeelne 

perekonnanimi ning liigiepiteet ja publitseerida nad sarnaselt 

uute liikidega, mida kirjeldatakse silmaga nähtavate 

eksemplaride või kultuuride alusel (Hibbett et al. 2011). Samas 

on ilmne, et tuleb veel lahendada hulk probleeme: kuidas 

nimetada DNA järjestuste rühmitust, kui morfoliigid antud 

geenipiirkonna järjestuse piires ei eristu; millised peaks olema 

DNA-põhiste liikide piiritlemise kriteeriumid jne. Igal juhul 

on selge, et kui me tahame organismide esinemist regist-
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reerida sellisel moel, et eri uuringute ja autorite andmed 

oleksid võrreldavad, on DNA-põhiste liikide kasutamine ühel 

või teisel moel vajalik ja kasulik. Taolist nomenklatuuri on 

juba kasutatud krohmseente globaalsete levikumustrite 

uurimisel, Koeru salumetsa ning Järvselja ürgmetsa ning 

invasiivse palmiliigi krohmseenekoosluste kirjeldamisel (Öpik 

et al. 2009; 2010; Davison et al. 2011; 2012; Moora et al. 2011). Ka 

teised autorid on sama virtuaaltaksonite andmebaasi raken-

danud (Merckx et al. 2012), või loonud muu geenipiirkonna 

alusel alternatiivse süsteemi (Yang et al. 2012). 
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