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Het Oktoberfest in München. Mede mogelijk gemaakt door

de fruitvlieg. Bron: Christian Benseler

16 oktober 2014  | Joris Janssen (http://www.newscientist.nl/author/jorisjanssen/)  | Plant & dier

(http://www.newscientist.nl/nieuws/categorie/plant-dier/)

Door de aanmaak van aromastoffen

lokken gistcellen fruitvliegjes

waarop ze kunnen meeliften.

Hierdoor kunnen de cellen zich

beter verspreiden in de natuur. Deze

ontdekking (http://www.cell.com

/cell-reports

/pdf/S2211-1247(14)00777-3.pdf)

werpt licht op een al enige tijd

bestaand raadsel. Hoewel het

namelijk al bekend was dat

gistcellen mede de geur en smaak

van dranken als bier

(http://www.newscientist.nl/botten-gemaakt-van-bier/) en wijn bepalen, bleef

onduidelijk welk voordeel ze hier zelf door genieten.

Onderzoekers toonden via een aantal tests het verband aan tussen de

aanwezigheid van het aroma-gen ATF1 in de gistcellen en de verspreiding van de
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cellen door fruitvliegjes (http://www.newscientist.nl/nieuws/fruitvliegjes-

hebben-een-voorkeur-voor-citrusvruchten/). Door het ATF1-gen kan gist

aromastoffen aanmaken. Deze stoffen zijn vergelijkbaar met de aroma’s die

vrijkomen bij rijpend fruit.

In een soort arena plaatsten de onderzoekers aan de ene kant natuurlijke

gistcellen die het ATF1-gen bevatten. Aan de andere kant plaatsten ze gemuteerde

gistcellen waarbij dit gen was verwijderd. Fruitvliegen bleken een stuk meer

aangetrokken tot de natuurlijke gistcellen.

In een volgende test bewezen de onderzoekers dat het verschil in

aantrekkingskracht ook de mate van verspreiding van de cellen bepaalt. Hiervoor

kregen beide soorten gistcellen een fluorescerende marker. Fruitvliegjes konden

vervolgens in een testopstelling gedurende 14 uur aan de haal gaan met de cellen.

Na die periode bleken cellen met het ATF1-gen veel beter verspreid dan die van

de gemuteerde variant.

In een persverklaring leggen de onderzoekers uit dat de testresultaten ook van

belang kunnen zijn voor andere onderzoeksterreinen. Relaties tussen insecten en

eencellige organismen spelen namelijk een grote rol in bijvoorbeeld de landbouw

of bij de verspreiding van allerlei ziekten.

De relatie tussen gist en fruitvlieg heeft in ieder geval als mooie bijvangst het

bieraroma opgeleverd. Overigens stippen de onderzoekers nog wel aan dat het

aantonen van een bewuste evolutionaire ontwikkeling achter de ontdekte rol van

het ATF1-gen een moeilijke opgave is. Desalniettemin lijkt een kleine proost op de

fruitvlieg zeker op zijn plaats.

Lees ook:

Botten gemaakt van bier (http://www.newscientist.nl/nieuws/botten-gemaakt-van-bier/)

Bejaarde fruitvliegen overwinnen slaapproblemen (http://www.newscientist.nl/nieuws

/bejaarde-fruitvliegen-overkomen-slaapproblemen/)

Fruitvliegjes hebben een voorkeur voor citrusvruchten (http://www.newscientist.nl

/nieuws/fruitvliegjes-hebben-een-voorkeur-voor-citrusvruchten/)

Seksuele frustratie is moordend voor de fruitvlieg (http://www.newscientist.nl/nieuws

/seksuele-frustratie-is-moordend-voor-de-fruitvlieg/)

Facebook (http://www.newscientist.nl/nieuws/fijne-smaak-van-bier-dankzij-fruitvlieg/?share=facebook&nb=1
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Twitter (http://www.newscientist.nl/nieuws/fijne-smaak-van-bier-dankzij-fruitvlieg/?share=twitter&nb=1)
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Google (http://www.newscientist.nl/nieuws/fijne-smaak-van-bier-dankzij-fruitvlieg/?share=google-plus-1&nb=1

Pinterest (http://www.newscientist.nl/nieuws/fijne-smaak-van-bier-dankzij-fruitvlieg/?share=pinterest&nb=1

LinkedIn (http://www.newscientist.nl/nieuws/fijne-smaak-van-bier-dankzij-fruitvlieg/?share=linkedin&nb=1
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E-mail (http://www.newscientist.nl/nieuws/fijne-smaak-van-bier-dankzij-fruitvlieg/?share=email&nb=1)

Joris Janssen

Joris is stagiair wetenschapsjournalistiek bij de redactie van New Scientist. Hij

studeerde aardwetenschappen en milieukunde. In zijn vrije tijd speelt hij tennis

en gitaar. In de maand januari van 2015 zoekt Joris als Proefkonijn

(http://www.newscientist.nl/blogs/categorie/proefkonijn/) uit wat koud

douchen betekent voor je gezondheid. Joris is te vinden op Twitter

(https://twitter.com/jorisjgjanssen) en op Google+ (https://plus.google.com

/u/0/108906334249354466038/posts?rel=author).

Naam (noodzakelijk)

Email adres (zal niet getoond worden) (noodzakelijk)

Website
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 (https://shop.newscientist.nl

/nl/content/87204/5x-new-scientist-voor-19-95.html) 

  Maak nu kennis met New Scientist en ontvang 5 nummers voor

maar €19,95 (https://shop.newscientist.nl/nl/content/87204/5x-new-

scientist-voor-19-95.html)

 

(http://www.newscientist.nl/cernfestival/)

Op woensdag 18 maart vieren wij het heropstarten van de LHC in Cern

met een Cern-festival met topsprekers en een filmvertoning. Tickets

zijn nu te koop! (http://www.newscientist.nl/cernfestival/)
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(http://www.newscientist.nl/chili/)

Ga van 10-19 april mee met onze avontuurlijke New Scientist-reis naar

Chili. U kunt deze reis nu boeken! (http://www.newscientist.nl

/chili/)

(http://www.newscientist.nl/nieuws/maakt-koud-douchen-je-gezonder/)
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(http://shop.newscientist.nl

/nl/online-

(http://www.newscientist.nl/nieuws/wat-doet-je-smartphone-als-jij-slaapt/)

(http://www.newscientist.nl/nieuws/ibuprofen-opent-deur-naar-eeuwige-jeugd/)

Van 49,95 EUR voor 39,95 EUR
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bestellen

/colleges-vincent-

icke/131322100539

(http://shop.newscientist.nl

/nl/online-

bestellen

/de-mooie-

voedselmachine

/1407122114

/kopen.html)

(http://shop.newscientist.nl

/nl/online-

bestellen/wat-als

/1406120586

/kopen.html)

Prijs € 17,95 

Prijs € 15,00 

Dat komt door oneffenheden in het oog. Zie vraag 3 van de nationale wetenschaps…

(http://www.newscientist.nl/blogs/kaarsvlamschijnsel/#comment-267484)

Johan op Waar komt het schijnsel rond een kaarsvlam vandaan? ( http://www.newscientist.nl/blogs

/kaarsvlamschijnsel/).

Evenals de zoogdieren thans hadden de reptielen destijds een volledig tot waterd…

(http://www.newscientist.nl/nieuws/paleontologen-vinden-schots-zeemonster/#comment-

267195)

Schlebaum Charles op Paleontologen vinden Schots zeemonster ( http://www.newscientist.nl

/nieuws/paleontologen-vinden-schots-zeemonster/).

Mij niet gezien, dank je feestelijk. (http://www.newscientist.nl/nieuws/maakt-

koud-douchen-je-gezonder/#comment-267192)

Fijne smaak van bier dankzij fruitvlieg | New Scientist http://www.newscientist.nl/nieuws/fijne-smaak-van-bier-dankzij-fruitv...

7 of 9 18/01/2015 12:15



Schlebaum Charles op Maakt koud douchen je gezonder? ( http://www.newscientist.nl/nieuws

/maakt-koud-douchen-je-gezonder/).

n een recent artikel van de Consumentenbond staan een aantal voorbeelden van voo…

(http://www.newscientist.nl/nieuws/ibuprofen-opent-deur-naar-eeuwige-jeugd/#comment-

267189)

Schlebaum Charles op Ibuprofen opent deur naar eeuwige jeugd ( http://www.newscientist.nl

/nieuws/ibuprofen-opent-deur-naar-eeuwige-jeugd/).

Interessant artikel. Maar ik mis de goede raad. Wat kun je doen om misbruikt te …

(http://www.newscientist.nl/nieuws/wat-doet-je-smartphone-als-jij-slaapt/#comment-

267185)

Schlebaum Charles op Wat doet je smartphone als jij slaapt? ( http://www.newscientist.nl/nieuws

/wat-doet-je-smartphone-als-jij-slaapt/).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en

ontvang onze tweewekelijkse nieuwsbrief

@NewScientistNL volgen

Geen aanbevolen dossiers beschikbaar op dit niveau
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New Scientist NL

4,053 people like New Scientist NL.
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