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Sinistäjäsieni on yleisnimitys sienille, jotka aiheuttavat puuaineksen vlirjäytymistä. Sinistyminen
vähenttiä puumateriaalin käyttöarvoa tai nostaa sen käyttökustannuksia. Sinistymisen estoon voidaan
käyttää vesiliukoisia kloorifenoleita, mutta ne ovat haitallisia ympäristölle ja kerääntyvät ihmisten ja
eläinten kudoksiin.
Sinistymisen estoon on pitkåüin haluttu löytää ympäristöystävällinen ja ihmiselle vaaraton menetelmä.
Joissain tapauksissa sinistymää on pyritty estämään biologisella torjunnalla, jolloin
kontrolliorganismi estää kasvullaan tai tuottamillaan yhdisteillä sinistäjän kasvun samaan puuhun.
Toinen tapa on poistaa jo muodostunutta sinistymää. Tätä tarkoitusta varten on tutkittu sinistäjien
tuottamia pigmenttejä, jotka aiheuttavat puuaineksen vfiäytymisen. Näitä pigmenttejä kutsutaan
melaniineiksi ja ne esiintyvät sienen vanhan rihmaston seinässä tai eritet¿i¿in ulos solusta.
Melaniinia hajottavista organismeista on kohtalaisen vähåin tutkimustuloksia. Taiwanissa on eristetty
maaperästä sieni (Acrostaphylus sp.), joka pystyi käyttämään melanünia typenlähteenään.
Bjerkandera adusta, joka on valkolahottaja, pystyi vaalentamaan sinistäjäsienen myseeliä
kaksoiskasvatukses sa.

Sen sijaan erilaisten teollisuudessa esiintyvien kemiallisten värien hajotusta on tutkittu enemmåin kuin
melaniinin hajotusta. Monissa yhteyksissä erilaiset sienet ovat osoittautuneet hyviksi värillisten
jätelienten valkaisussa. Phanerochaete chrysosporium þkenee valkaisemaan våirillisiä jäteliemiä
sckä hajottamaan ympäristölle vieraita yhdisteitä. Ilajotukseen on usein todettu käytettävän
lignolyyttisiä entsyymejä, låihinnä peroksidaaseja.
Tässä työssä keskityttiin löytämåüin sinistäjäsienen melaniinin hajotukseen kykeneviä mikro-
organismeja. Yksi hyvä organismi löytyikin: Galactomyces geotrichun VTT-D-84228. Sätà
eristettiin melaniinia vaalentava aktiivisuus, ja sillä saatiin valkaistua sinistynyttä puuta jonkin
venan. Aktiivisuudelle löytyi kohtalaisen helppo ja edullinen uuttomenetelmä, joten siitä voi
tulevaisuudessa tulla vaihtoehto vahingollisille kemikaaleille. Aktiivisuutta ei saatu puhdistettua,
joten sitä ei päästy luokittelemaan. Tulos poikkeaa kidallisuudessa esiintyvistä tutkimustuloksista
siinä, että vaalentava aktiivisuus ei ole solunulkoinen eikä peroksidaasi.
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