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Bepaalde gistsoorten imiteren het aroma van fruit om zo vliegjes aan te trekken voor de verspreiding van

de gistsoort over een groter gebied. Deze ontdekking verklaart de aantrekkingskracht van bier en wijn op

de vliegjes
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Deel

De door twee Belgische univeristeiten uitgevoerde studie verschijnt vandaag in het tijdschrift Cell Reports. De rol van

gistcellen blijkt complexer dan alleen maar de omzetting van suikers in alcohol en koolstofdioxide, zoals in bier.

De verschillende aroma's die gistsoorten produceren en voor de verschillen in smaak van bier en wijn zorgen, blijken

vooral bedoeld om insecten aan te trekken. Op deze manier worden de eencellige organismen verspreid naar andere

plekken en nieuwe voedselbronnen.

De vluchtige aroma's die de gistcellen uitscheiden, zijn onweerstaanbaar voor fruitvliegjes. Dat laatste konden de

onderzoekers bewijzen door het gen in gist dat zorgt voor de aroma's uit te schakelen: de vliegjes werden niet meer

aangetrokken.

Hersenen

Maar ook hier gingen de onderzoekers niet over een nacht ijs. Ook keken ze naar de activiteit in de 'hersenen' van de

vliegjes. Vliegen die blootgesteld werden aan genetisch aangepaste gisten, vertoonden andere activiteit dan vliegen

die aangetrokken werden tot het normale gist.

Joaquin Christiaens, een van de onderzoekers, legt uit dat de implicaties van het onderzoek misschien wel verder

gaan dan wat er nu in eerste instantie bekend geworden is: "We weten allemaal dat bloemen insecten aantrekken
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met bepaalde aroma's, maar er leven ook veel microben in en op de bloemen. Wellicht spelen de chemicaliën die zij

produceren wel een belangrijkere rol dan nu bekend is."

De mens gebruikt al duizenden jaren gist om brood, bier en wijn te maken. De gistcellen eten de suikers en zetten die

om in koolstofdioxide en alcohol. In brood zorgt het gas ervoor dat het deeg rijst terwijl de alcohol verdampt

gedurende het bakproces.

Door: NU.nl/Krijn Soeteman
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Eerdere berichten

Zeeschildpad vindt weg terug dankzij magnetisch veld 

2014 was volgens NASA wereldwijd warmste jaar ooit gemeten 

Wilde bijen bedreigd door zieke door mensen gehouden bijen 

Lange werkdagen leiden tot meer drankgebruik 

Britse Marslander na bijna twaalf jaar teruggevonden 

Wetenschappers verlengen leven van fruitvliegjes drastisch 

Elektrische hersenstimulatie geeft mensen scherpere blik 

Grote asteroïde scheert eind januari langs de aarde 

Australische zoektocht naar VOC-schepen 

Lichaamstemperatuur daalt door zien van koude handen 

'Penis van hagedis evolueert razendsnel' 

Deel International Space Station geëvacueerd na mogelijk ammoniaklek 

'Menselijk brein bevat unieke scheve plooi' 

'Baby's slaan nieuwe informatie beter op door dutje' 

Lente komt in natuur al weer op gang 

Laad meer artikelen 

Net binnen

11:55 - Film over Whitney Houston matig ontvangen

11:23 - Del Potro ziet toch af van deelname aan Australian Open

11:22 - Berging stinkende stof uit beschadigde tanker Westerschelde verloopt goed

11:12 - Hedgefonds stopt na miljoenenverlies door loskoppeling Zwitserse frank
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Meest gedeeld deze week

'Besneden jongens hebben hogere kans op autisme' 2829 x gedeeld1.

Grote asteroïde scheert eind januari langs de aarde 1895 x gedeeld2.

Lange werkdagen leiden tot meer drankgebruik 1212 x gedeeld3.

Wetenschappers verlengen leven van fruitvliegjes drastisch 1189 x gedeeld4.

'Prairielandschap' in Zuid-Friesland door muizenplaag 1177 x gedeeld5.
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