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Trehaloosi on disakkaridi,jonka kerääntyminen leivinhiivoissa (Saccharomyces cerevisiae) on tärkeä osa niiden
stressivastetta. Trehaloosin aineenvaihduntaa on tutkittu leivinhiivoilla varsin laajalti mutta panimohiivoilla (S.

cerevisiae tai S. carlsbergensis) selvästi vähemmän, vaikka trehaloositasoilla uskotaan olevan merkitystä myös
panimokäymisessä. Tässä tutkimuksessa haluttiin tutkia erityisesti panimohiivoilla trehaloosin (sekä

glykogeenin ja glyserolin) aineenvaihduntaa laboratoriossa ja realistisissa panimokäymisolosuhteissa.

Kirjallisuusosassa tarkasteltiin leivinhiivojen sokeriaineenvaihduntaa, glukoosin aiheuttamaa signaalireittiä,
leivinhiivan stressivasteita sekä panimohiivoja ja -käymistä. Siinä todettiin trehaloosin kerääntyvän hiivoihin
huonojen kasvuolosuhteiden vaikutuksesta ja glukoosin saannin laukaisevan Ras-cAMP-reitin kautta tapahtuvan
trehaloosin hajotuksen sekä monia muita aineenvaihdunnallisia muutoksia.

Koemenetelmiä oli kahdenlaisia. Mallihiivauksilla tutkittiin eri sokeriliuosten vaikutuksesta tapahtuvaa
trehaloosin hajotusta panimo- ja leivinhiivoilla kompleksisen typen lähteen kanssa tai ilman. Myös
kasvatusolosuhteiden vaikutusta tutkittiin. Tarkoituksena oli jäljitellä tilannetta, jossa hiiva sekoitetaan
vierteeseen tavanomaisen panimokäymisen alussa. Trehaloosin lisaksi otettiin näytteitä myös sitä syntetoivan
trehaloosi-6-fosfaattisyntaasinja hajottavan trehalaasin määritystä varten.

Toisessa menetelmässä, laboratoriomittakaavan käymiskokeissa panimokäymiset tehtiin normaalisti käyttäen
teollisia vierteitä ja eri panimohiivakantoja. Käymisissä tutkittiin lämpötilan ja vierteen vahvuuden merkitystä
trehaloosin, glykogeenin ja glyserolin aineenvaihduntaan käymisen kuluessa. Erityisesti haluttiin tietää, kuinka
eri panimohiivakannat reagoivat käymisen alussa olevaan ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa glukoosin saatavuus

aiheuttaa trehaloosin hajotusta ja voimakas osmoottinen stressi trehaloosin kerääntymistä. Käymisistä otettiin
näytteitä myös hiivan kasvun, vierteen ominaispainon sekä käymiskelpoisten sokerien määrittämiseksi.

Toisin kuin kirjallisuudessa esiintyneet leivinhiivakannat suurin osa käytetyistä panimohiivakannoista hajotti
trehaloosia maltoosin vaikutuksesta. Hajotus tapahtui todennäköisesti ainakin osittain eri reittiä kuin glukoosin
aiheuttama. Yhdellä panimohiivakannalla trehaloosin hajotus sokeriliuoksissa oli heikkoa tai olematonta sekä

glukoosin että maltoosin vaikutuksesta, mutta vierteissä hajotus oli nopeaa. Tämän kannan poikkeavan

toiminnan syyt jäivät epävarmoiksi. Myös kaksi leivinhiivakantaa hajotti trehaloosia glukoosin ja maltoosin
vaikutuksesta, kun ne oli kasvatettu vierteessä normaalin kasvatusliuoksen sijasta. Tarvitaan lisätutkimuksia,
jotta pystyttäisiin varmistumaan tähän johtaneista syistä.

Kolmella panimohiivakannalla todettiin trehaloosipitoisuuden laskevan nopeasti hiivattaessa 16 tai 24 Vo:n

vahvuiseen vierteeseen. Aiemmassa tutkimuksessa trehaloositason todettiin nousevan hiivattaessa 20 tai 25 7o

vahvuiseen vierteiseen. Syy eroon on epäselvä. Mahdollisia syitä ovat ainakin kantojen väliset eroavaisuudetja
vierteiden sokerikoostumukset. Kahden panimohiivakannan todettiin myös keräävän yhtäaikaisesti trehaloosia
ja glykogeeniä sellaisessa käymisen vaiheessa, jossa vierteessä oli vielä glukoosia jäljellä. Tämän äkillisen
nousun syytä ei tiedetä, mutta näyttäisi siltä, ettei syynä ole ainakaan kohonnut etanolipitoisuus eikä hiivan
kasvun loppuminen.
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