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Lahottajasienet ovat bioteknologisesti monipuolisia organismej4 joiden metabolista
kapasiteettia hyödynnetään toistaiseksi marginaalisesti. Useista sienistä on voitu eriståiå
mm. antituumorisia, verenpainena laskevia, immuunivastetta stimuloivi4 kolesterolia
alentavia ja antihistamünisesti vaikuttavia aineosia; polysakkarideja, triterpenoideja,
peptidejä ja nukleiinihappoja. Itä-Aasiass4 missä lahottajasienten lääkkeellisellä käyröllä
on wosituhantiset perinteet, patentoituja sieniuutteita kaytettüin laajasti mm. kasvainten
leviämisen estoon, lievitt¿im¿üin sytostaattilä^tikityksen aiheuttamia haittoja ja parantamaan
potilaiden yleiskuntoa. Lahottajasienivalmisteiden alhainen toksisuus ja maksaa suojaavat
vaikutukser ovat merkittavia l¿üikinnällisia etuj a.
Luonnonvaraisten sienten keräåminen ei ole tyydyttävä ratkaisu lääkkeellisten
metaboliittien hankkimiseksi, koska lahottajat kasvavat hitaasti, monet lajit ovat
harvinaisia ja konsentroivat ympäristösaasteita. Kontrolloiduissa oloissa iapahtuva
lääkeaineiden tehokas tuotanto edell¡ttu kuitenkin nyþistä laajempaa kehittyneiden
sienten metabolian tuntemusta.
Tåssä kirjallisuustutkielmassa kartoitetaan lahottajien luonnollisen substraatin, puun,

sisaltämien aineosien (lignoselluloosan ja uuteaineiden) vaikutuksia lahottajasienten
kasvuun ja metaboliaan. Lahottajat elävät luonnossa ns. sekundaarimetabolisissa
olosuhteissa puun ravinteiden hitaan hyvtiksika¡ettävyyden sekä energiametaboliaa

inhiboivien uuteaineiden vuoksi. Lahottajat ovat ekologisesti ,oprutun."t isäntäpuunsa
erityispiirteisiin, ja eri sienilajit reagoivat hyvin vaihtelevasti puun eri komponenieille.
Haihtuvista uuteaineista havupuiden monoterpeenit ovat voimakkaimmin sienten kaswa
estäviâ. Puun rasvat pâãasiassa stimuloivat ja fenoliset yhdisteet inhiboivat sienten
kaswa.Lehtipuissa on yleensä vähemmän inhiboivia uuteaineita ja enemmän lipideja kuin
havupuissa, minkâ vuoksi ne ovat sienille suotuisampi kaswalusta. Fenolien ,irnt"n
primaarimetaboliaa inhiboiva toksisuusmekanismi tunnetaan melko yksityiskohtaisesti.
Lakkaasients)^r¡mi on keskeinen sienten kyvylle kasvaa fenolipitoisella substraatilla. Er¿iät
uuteaineet toi mivat lahottaj i lle kaswtekij öiná hyvr n pieninä pitoisuu ksina, mutra
suurempina konsentraatioina vaikutus ka:intyy kasvua inhiboivaksi. Stimulaation
mekanismit ovat suureksi osaksi tuntemattomia. Yhdisteen ominaisuuksien ja pitoisuuden
lisäksi sienen vasteisiin vaikuttavat merkittävästi kasvualustan muut komponentit.
sienikanta j a kasvatusolosuhteet
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