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Tutki¡nuksffisa selffiin juuril {{v'm (Heterobandion annosum) homisollulolyyttisælt entrgmriear

eritystä erri kasvatusJr*i¡i"irr. sekii kehitottiin kasvan¡smenÊtôlm8 sienton ligninolyyn;tseit

mokanismin n¡tkimi¡d-ui"tuiæa kasn¡alustoissa. Kagvah¡smecrotclmaii kåytcttiin cerlporlopsis

;;b* ;rptÃ."t ligri*fyyril"rxt"aavien tekijoiden setvitykseen ja ka¡slderisoitiin alustavasti

i*il.ätil hpillrryä. t{ó¡äisouutob/nisten entsyymron taraktleoinnilla juwikeavan P" ja S'

,yyp.*ti*jrtiin ;h"ätttiå" ndidi; ontsyymien metkitys infektio" ja lahotustapahtum¡ssa

Kasvah*møstÊl¡nänk4iiflånti*ll.pvn*in øvtám¿¿ur luouronólosuhteitanestokævatuksia pmeanmin

oãuo*t olootfttlut, i*;u eienrtaiiuunhajoiusmeka¡rismi ilmanso lokmaisuudessaan'

I\¡tkimuksessa karakterisoitün atr¡stavæti lahon etenomistË¡ puuaineossa vrirjåysmc¡ctclmån arn¡lla ja

todotb,n ju'rikätvdn ja c. subvermtsp^gran þkcncvåur ns selckuivircon ligninolry¡ün. B¡i

gøelieleldrofmcettisiâ 'r*utotntie s*uttuaiin 
'*rtyy*t*..karakterisoimisoen ja enteyymiør

aktüvisuuk¡ia nitattün kænrlitroksist¡ rpoktrofoømorisilla. milarityltD¡û6tolmillö'.. Natiivin

iierieremororeæin av,¡ita verattiul ¡u,r¡tclavan sellulo¡Srttistä.aktiivisuutt¿ akomykonitsasicnten

ãlfrbyt r*, akrii*fu.*, nriki oktomykmtitrasioúss¿. oli ,selva¡ti 
havaitt¿vr¡sa, vÂikkakin

he&orfllh hdn prrg*i*saluurifceavassä. IÉoolokrisen fokusoinnin avulla ven¿ttiin juurikåiiivän

oni hernisel¡faasi. ja;l1ui*silieoontsyymien oaiintymietå k¡swfiuoksisaa, Poþklonaalisia vasta-

ai¡æita kåytcttiin lisåk;i c.i *tqr:mrien'árnnistukseen. Katytt¡imiillä 
t¿C'loim¿ttr¡a synteetti¡tÅ DHP-

lignüniä küntc¿i,r r.ä,**ro.rurtan lignünisubsna¡tti¡Â ja mi$aamalla eicnro lisninobrysin

lc,pputr:lokse'a ,*¿*i-m radioahiiãsen hiilidioksidin 
-miiåråå 

kÂraldÊrisûitün lisninolyJßün

vEikun¿viaþS ofta c."sïfwr^ipiiottn oimec¡¡¡err lignrinin rnalliyhdisæidan hajonrsa selvitsttiin

t{PLC-m¿lrrysEin.

Ksylanaæig m¡nnana¿sit ja endoglukanÂasit esiintyivät molen¡missa tutkiirissa jurrrikååpâkannoissr

u¡eina ø i¡oe,ntsyy:reiní Áùiíi.t. konstitr¡tih¡ista errtsyymien.erittymistii havaittün glukooeia

skâltalvißdä alustoicsa, p*aman c¡ri mann¡n¡asi-isoents¡mnien erittyminar oli oein kasvaû$ajaeta
;rüpñtirt" 

"mæaruiärri, 
Soeoa koivupunra kayettiin hiiÍeobtrteenå. Ksylanaasiq ja.¡n{nanaa¡ieir

;íü'*üãri un¿oeilkdia¡¡at erittymistri uoiln*<tcaampaa. JuurikäåvÉin orittúl¡nråi lieninob'yttrsiii
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tffiatdur alu¡tavast nestok¡svatuk¡issa. Sioni tuotti selvæti voimEkkaimmin

lakkaæi¡.. r"ryo, ,tt"¡oäruogiaoi- ja lipiininperoksidaasiakt¡ivisuu¡ oli mitattavisgt. Valkai¡tusso

scllussa kagve6ssaânþ"rõilr'-raltn mineralisol rengasleimattue DHP'ligniinie suhteelli¡en

hsiko¡ti venattmt C, subvermispor*@'

C. subvermtspora mincrali¡oi versrn tehokkaasti rcogæloimattua DHP-lignüniä.e.ellukasvamlaiesa;

p-rrlri-Jrrãi 2,s%'ì"äqrrtï-"ð-onp-rienürirti vqnarlui trülidiokiaina t vrlcssa'

"rneipit"r.r¡41",ltoOomr*irrittåvðô vaikutusä siøren_lignino$üq sen sijaanrnangâa¡i teho¡ti

lúffi;ttyri* f*ã-iiäd;.uð 9t 
tt."aig vaikurusta. Tri¡e n¡ikimux¡e¡sa saadut DHP-lisniinjn

minerali¡oiü¡rnis-rt 
^3iiit¡sÊa 

p-oit l*uu, aikais€mmin julkrirtuista c- subvermtsporøm ligninolrysiå

kä6ittôlÊwista ûrtldmuk;i;i. nestekawaürksi¡s¿ ollen eelvästi suure'mpia' Sier¡tem

ligrril.lyl i*tkimuk¡issa tulta¿nkin künnitt¡ùm¡irin j'atkonrtkimuksiEsa €nemmlin huonriota küntôisün

kagvan¡s¡u¡toihin. fiÑ.¡¡f,k"d-uoøi hÂjotdvien errtsyymien knrakterisointi ja nüdan osuudeû

sclvin¡iminm sionen ìiff;it;ir rcri*ái"rtireoloissa rnuódostavat tlrkoån osan jalkotütkimuksia'
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