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TyÖsså EutkiEt,iin Atropa belladonnan kallus- la
suspensL ovilj elmån liPidikoost umusta. GlYko-, fosfo- la
neuEraal ilipidien picoisuude määrieecciin PYlvás- ja ohut-
kerroskromatograf j- sen erof'te lun jåkeen. Rasvahappo koosLumus

måäritect.iin kaasukromatogra f isesE.i polaarisista I ipideis -

tä. Solukkojen kokonaisliP idipicoisuuksissa ei o llut ero la
Suspensiolinj a 5n3:n (l:p¡ glyko f ipidipitoisuus oli- pienem-
pi kuin kal1usl inja 6fV:n (33P), jossa ericyisesti MGDG:n

osuus (65 tlg Cal/g kP) oIi huomat,tavast i suurempi kuin 5n3-
:ssâ (19 ¡rg GaI /g kP) MolemmaE linjat. kasvateEciin Pimeäs-
så. MGDG/DGDG-suhde oli 5n3:ssâ 0'2 ja 6fV:ssä L.2. S ol-uk-
koviljelmj-en Yleisin fos folipidi ol i PC. Sitä oli Pa1 jon
enemmän 5n3 : ssa (92 ltg P /g kp) kuin 6IV:ssä (26 pg P/g kP)

PE:n ja PG:n määräC olivac melkein saman laiset kummassakin
solukkolinjassa. Tr iglyseridipicoisuus o1 i 5n3: ssa 1.3 ':;ig/g

kp ja 6rV:ssä 3.1 mg/g kp. Vapaiden stero Iien piroisuus o1j-

kolminkertainen 5n3 : ssa ja nelinkerEainen 6IV: ssä sEerYY-
liescerej-hin verrattuna. Solukkovj'ljelmien y leisimmäE ras-
vahapoc olivac linoli-, PaImiciini-, öljY- la cY- 1i-no-
IeenihaPPo. 5n3: ssa MGDG:n LB:2/tA:Z-suhde oli 1.5 ja 6IV
MGDG:ssa 2.5. MGDG:n EYfdftt ymäLtömyYsasEe oli 5 n3: ssa 64 9o

ja 6rV: ssä 552. Fosfolipideissä oli selvästi en icen lino-

L

lihaopoa.
Atropa belladonnan solukkoviljeJ-misCä (6IV 57p ja

5n33Bp)@as.'istaeristecciinkaksifaasieroE'-
Leluteknij-kalla plasmalemmafraktio, jonka puhCauCCa Cutkit'-
Cii" polaari-sCen lipidien rasvahappokoostumuksen perusEeel-
la. Lisäksi määriCeCCiin plasmalemman scerolikoosEumus'
plasmaLemman yleisimmät räsvahapoC olivat Linoli-, palmi-
riini- ja =c.åiiini- ja öljyhapÞg..rnEakEissa kasvissa oIi
myös a-iinoleenihappoá. Glykolipidien t'yydyccymåccömyysasEe
oli 5n3 : ssa 40<, Oii¡' sså 50? ja int.aktissa kasvissa 632 ' d-
linoleenihapon osuus ol-i huomactavastl Suurempr verson
(23+) kuin ãolukkoviljelmien (a1le 0.5?) glykolipldeisså.
6fV: stä (5Zp) pystyttj.in analysoimaan. ainoastaan PC ja PE

sekä 5n3 : s¡a tãópl'1isåksi PI-. Intakt.in kasvin PG: sta ei
Iöytynyt trans 1ã:1 o13:a, mit,ä voidaan piCää. merkkinä puh
¿aän- piasrnafê**afrak¡ion onnistuneesta eristyksesEå' Kal-
lusviijelmån yleisin steroli oli sicostanoli'
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