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Farmasian laitos, farmakognosian osastoSErlytyrpsrkks -

gl , sleru, in uitroslaus, haihohdannainen,

- Refsrat

Pakurikä äpà. Inonotus obliquas (Pers. ex Fr.) Pilát ja lepänkääpä
Inonotus,odiotu'(Fr.)Karst.ovatyksivuotisiavalkolahottajasieniä.
pakurikäävän j oillakin haihtuvaöljyn seskviterpeeneillä saattaa olla

antituumorivaikutusta. Aniskaap íi Gloeop hy llum odoratum (Fr. ) Imaz.
ja kantokääpä Fornitopsis pinícola (Fr.) Karst. puolestaan ovat
"monivuoti 

sià rusk olahottaj i a. Kemialli se sti kantokääpä mui stuttaa
melkoisesti pakurikääpää.

Kjtosaani on osittain deasetyloitu kitiinij ohdos, N-glukosamiinin
pol).meeri. Luonnossa sitä on Inm. äyriäisten kuorissa ja sienien
soluseinissä. Kitosaanin on todettu våihentävän useiden sienien kasvua,

samoin se toimii elisiittorina fenyylipropaanimetaboliassa.

Työ s sä tutkittiin eri kito s aanilaatuj en, kitiinin j a D -(+ ! gluko samiinin
våikutusta sienirihmastojen kasvuun ja niiden tuottamiin haihtuvaöljy-
metaboliitteihin in uítro sekä kjinteillä viljelmillä että liuosviljelmissä.
Kiinteill ä vilj elmillä sienirihmastoj en kasvu määritettiin mittaamall a

kasvusäde jâ Huosviljelmistä määritettiin märkä- ja kuivapainot'
H aihtuvatilj yt eri stettütt ve sihöyryti sl aamall a j a näytte et analys oitiin
GC- ja GC-MS -menetelmillä. Analyysi oli lähinnä preliminäärinen GC-

profiilitutkimus.

Kaikilla kito saanilaaduilla oli antifungaalista tehoa tutkittuihin
sienirihmastoihin sekä kiinteillä viljelmillä että liuosviljelmissa. D-(+)-

glukosamiini ja kitiini stimuloivat pakurikäävän kasvua. Myös lepän-

kaanatt kasvu ]isäåintyi D-(+)-glukosamiinin vaikutuksesta, mutta
kitiinillä ei ollut kiinteillä vilj elmilla vaikutusta. Liuosviljelmissä
kitiini lisäsi lepänkäävän kasvua. Aniskäävän kasvu vÉiheni D-(+)-
glukosamiinin Ja kitiinin vaikutuksesta. Kantokäävän kasvua kitüni
lisäsi.

Luonnonsi enen haihtuvaöljyko o stumuk s e en verrattuna si eni en

haihtuvaölj yko o stumuks e en vaikuttaa j o p elkastään luonnollis ell a

kasvualurtãtt. (mm. mallasagar) vilj eleminen. Kaikilla glukosamüni-
j ohdannaisilla oli vaikutusta haihtuvaöljynäytteiden GC-profiilün'
-Haihtuvaölj 

yko o stumusta on mahdolli sta muuttaa tarkoituks en-

mukaisemmaksi kasvatusoloja vaihtelemalla.


