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kasvava valk
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Inonotus ob1 S )on
lahottaja. 0sa11a síe
ja steroliyhdisteillä
vua estävä vaikutus.
in viLro -olosuhteiss

tã, pH: ta sekä käYttäm

tutkittíin erilaisten
eiden sekä viherlevän
n ja metaboliittien tu
Gloeophyllum odor atum

eítä kuin pakurikäävästä, kuten ergosta-
-o1ia, ergosterolia' ergosteroliperoksidia
i.inihappoa. Työssä pyrittiin 1öytämään
optimaalinen hiivapitoisuus aniskäävän sie-
asvu11e. Lisäksi tutkittiin ede11ä nainit-
den sekä eri 1isäaineiden vaikutusta meta-
ottoon. Tutkimuksessa haluttiin saada myös
ttaako viljelty aniskääpä samoja yhdisteitä
ieni ja pakurikääpä.
elminä käytettiin lineaarisen kasvun sekä
vapainon mittauksia. Metaboliittien kva-
analysointiin käyteÈtiin ohutkerroskromato-

aasukromatograf is-massaspektrometrisiä me-
iskääpänäytteiden ergosterolipitoisuudet
TLC-d ensi- tometr isest i .

kasvu vaihteli käytettäessä eri typpilähtei-
asvu todettiin a1ustoil1a, joissa o1i käy-
niinia. Sienirihmaston kasvu o1i nopeinta
ssä. Suurimman osuuden rasvahapoista 1ähes
toi11a muodostivat palmitiini- ja linolihap-
sa käytetyt aminohapot inhiboivaL sekundaa-
ien tuotantoa... Pääkomponenttina sekundaari-
ta o1i inotodioli.
voi parhaiten pH-aluee11a 4,49-5,36- Sieni
in samoja yhdisteitä kuin luonnonsieni ja
Lisäksi se tuotti mahdollisia tarakseeni--

ja ilmesiseti tietyissä olosuhteissa ebu-
a.

Suomessa yleisesti
nestä eristetyillä
on todettu mm. sYö-
Pakurikääpää on tut-
a vaihtelemalla alus-
ä11ä erilaisia lisä-

kasvaLusalustojen,
vaikutusLa pakuri-

otLoon.
) on identifioitu
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