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Inonotus ob7íguus, in vítro, TRTTERPEENTT, RASVÀHÀPOTKITOSÀÀNI

Kitosaani .nosti kasvatusliuoksen l_?T"ktt- ja pH-arvoja'

Fenolisista yhdisteistä voimakkaimmin inhibitorisia olivat umbel-
liferoni ja vanilliini 2,0 mM konsentraatioina'

pakurikääpä fnonotus ob7íquus (Pers. ex Fr. ) Pilat. on puuta
lahottava sieni, joka tuoltaa lähinnä tetrasyklisiä lanostaani-
tvvppi"ra Lriteipéeniyhdisteitä. Näistä eritvisesti inotodiori on

oso:-itt.t ut antituumoriaktiivisuutta'

KiLosaani on yhteisnimi N-deasetyloiduitle kitiinijohdoksille'
KemiaIIísesti se on N-glukosamiiãín polymeerí, jota esi-i-1tyy luon-
;;;;-nr. -ãviiáisten kúorissa ja sienteñ sotuseinissä' KíLosaanir-
la samoin kuin uieilla fenolisílla yhdisteillä on havaittu anti-
e""õãári"ia ominaisuuksia in vitro -tutkimuksissa. Kasveissa kito-
i..ñi aktivoi püãi,r"t"sjärjestelmiä. Kitosaanin vaikutuksen kaLso-
[ããr, p"rustuvaã-"ãn po"ítiívisesÈi varautuneisiin aminoryhmiin'
pãiy*är"itumisaslãé"' ja deasetylaati<¡asteen kasvu sekä partikkeli-
kooi pienentyminen parantavat aktiivisuutta'

työssä tutkittiin äyríäisen kuoresta peräisin olevan kitosaanin
*råiXutusta pakurÍkäåpäsienirihmaston radiaaliseen kasvuun ja sen
muodostamiiñ sekundaäri- ja prímaarimetaboliitteihín ín vítro'
Lisäksi seurattiin umbelliteionin, p-hydroksibentsoehapon ja
vanilliinin vaikutusta sienirihmaston kasvuun'

Käytetyt kitosaanikonsentraatiot vaihtelivat 250-2250 ngl]- ja kas-
.raLrsa-ika 19-41 vrk. Luonnonmukaisella mallasagarilla ja puoli-
;ñt;t¿ir.ira kiinteälrä alustalra kitosaaní hidasti sÍenirihmas-
ton kasvua.

Ohutkerroskromatograf is-densitometrisesti selvítetty kitosaanin
vaikutus trÍteipãénÍen muodostukseen vaihteli kasvatusalustan ja
tutkittavan metãboliitin mukaan. Puolisynteettísellä kíinteäIlä
alusta11a kitoiàáni lisäsi fanosterolin ja sen 21-aldehydijohdan-
n.i""" määrÍä. Ñã òfi"at myös alustan päãkomponentit. Liuosviljel-
míssä pääkomponentiksi osoittautui inotodioli'

Kaasukromatograf i s -mas saspektrometri sen analyys in mukaan rihmas Lon

ti;i;i*t"ät rásvãnãpot oliiat palmitiini- ja. Iinolihappo. Marlas-
åjarilla linolihapþo-o"n,ts piãneni kitosaanikonsentraation kas-
.,áe"t.. Ualjaviijäi^is"ä raèvahapot olivat pääosin vapaana, muLta
IiuosviljelmÍssä sitoutuneessa muodossa.


