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O arómu piva sa starajú muškyO arómu piva sa starajú mušky
Autor: Autor: Zdeněk UrbanZdeněk Urban

Vôňu piva sčasti vytvárajú aromatické zlúčeniny, ktoré produkuje známa kvasinkaVôňu piva sčasti vytvárajú aromatické zlúčeniny, ktoré produkuje známa kvasinka
Saccharomyces cerevisiae. Podarilo sa objaviť ich účel. Majú prilákať ovocné mušky. Tie potomSaccharomyces cerevisiae. Podarilo sa objaviť ich účel. Majú prilákať ovocné mušky. Tie potom

na končatinách roznášajú bunky kvasiniek, ako včely peľ.na končatinách roznášajú bunky kvasiniek, ako včely peľ.

10.10.2014, 05:0010.10.2014, 05:00  CambridgeCambridge Diskusia (1)Diskusia (1)3ZdieľaťZdieľať

Čítajte aj: Čítajte aj: Enzýmové tajomstvo vínnehoEnzýmové tajomstvo vínneho
buketu>>buketu>>

Neprehliadnite: Neprehliadnite: V dôsledku otepľovaniaV dôsledku otepľovania
unikne z pôdy viac uhlíka>>unikne z pôdy viac uhlíka>>

Oznámil to 9-členný tím, ktorý viedli KevinOznámil to 9-členný tím, ktorý viedli Kevin

Verstrepen z Katholieke UniversiteitVerstrepen z Katholieke Universiteit
v Leuvene a Emre Yaksi z takistov Leuvene a Emre Yaksi z takisto

leuvenského Neuroelectronics Researchleuvenského Neuroelectronics Research
Flanders (Belgicko). Prvým autorom článkuFlanders (Belgicko). Prvým autorom článku

bol Verstrepenov kolega Joaquin Christiaens.bol Verstrepenov kolega Joaquin Christiaens.

„Voňavý“ gén„Voňavý“ gén

Pokusmi doložili, že ak kvasinke chýba jediný gén, kódujúci aromatické látky, nedokážePokusmi doložili, že ak kvasinke chýba jediný gén, kódujúci aromatické látky, nedokáže
vytvárať príznačnú vôňu a tým ani prilákať mušky.vytvárať príznačnú vôňu a tým ani prilákať mušky.

„Dva zdanlivo spolu nesúvisiace druhy, kvasinky a mušky, rozvinuli zložitú symbiózu„Dva zdanlivo spolu nesúvisiace druhy, kvasinky a mušky, rozvinuli zložitú symbiózu
založenú na vôni. Mušky so môžu kŕmiť na kvasinkách, kým kvasinky čerpajú prospechzaloženú na vôni. Mušky so môžu kŕmiť na kvasinkách, kým kvasinky čerpajú prospech
z pohyblivosti mušiek,“ povedal Kevin Verstrepen.z pohyblivosti mušiek,“ povedal Kevin Verstrepen.

To, že sa čosi také deje, ho prvý raz napadlo pred 15 rokmi. Ako doktorand skúmalTo, že sa čosi také deje, ho prvý raz napadlo pred 15 rokmi. Ako doktorand skúmal
príspevok kvasinkových buniek k vôniam piva a vína. Zistil, že kvasinkové bunkypríspevok kvasinkových buniek k vôniam piva a vína. Zistil, že kvasinkové bunky

produkujú viacero aromatických zlúčenín, ktoré sa podobajú zlúčeninám v zrejúcomprodukujú viacero aromatických zlúčenín, ktoré sa podobajú zlúčeninám v zrejúcom
ovocí.ovocí.

Ukázalo sa, že v pozadí väčšiny príslušných prchavých látok bol jeden konkrétnyUkázalo sa, že v pozadí väčšiny príslušných prchavých látok bol jeden konkrétny
kvasinkový gén, kódujúci enzým alkoholacetyltransferázu (ATF1).kvasinkový gén, kódujúci enzým alkoholacetyltransferázu (ATF1).

Náhoda praje pripravenémuNáhoda praje pripravenému

Účel vôní mu pomohla odhaliť náhoda. „Keď som sa raz po víkende vrátil doÚčel vôní mu pomohla odhaliť náhoda. „Keď som sa raz po víkende vrátil do

laboratória, zistil som, že fľašu s aromatickou kvasinkovou kultúrou obsadili ovocnélaboratória, zistil som, že fľašu s aromatickou kvasinkovou kultúrou obsadili ovocné
mušky, ktoré uleteli zo susedného genetického laboratória. Inú fľašu, ktorá obsahovalamušky, ktoré uleteli zo susedného genetického laboratória. Inú fľašu, ktorá obsahovala

mutantný kmeň kvasiniek s vyradeným génom arómy, si ale nevšímali,“ spomínal Kevinmutantný kmeň kvasiniek s vyradeným génom arómy, si ale nevšímali,“ spomínal Kevin
Verstrepen.Verstrepen.

Všetky detaily mu zapadli do jedného celku až po rokoch, keď začal spolupracovaťVšetky detaily mu zapadli do jedného celku až po rokoch, keď začal spolupracovať

s neurobiológmi Emreom Yaksiom a Bassemom Hassanom, ktorí sa zaoberalis neurobiológmi Emreom Yaksiom a Bassemom Hassanom, ktorí sa zaoberali
ovocnými muškami. Preukázali, že strata génu ATF1 mení reakciu mozgu ovocnejovocnými muškami. Preukázali, že strata génu ATF1 mení reakciu mozgu ovocnej

mušky na závan kvasinkovej vône. Mušku to k takej mutantnej kvasinke neláka a nešírimušky na závan kvasinkovej vône. Mušku to k takej mutantnej kvasinke neláka a nešíri
ju.ju.

Partnerstvo mikróbov a hmyzuPartnerstvo mikróbov a hmyzu

Odhalili tým zaujímavú komunikáciu prostredníctvom arómy a vzájomne výhodný vzťahOdhalili tým zaujímavú komunikáciu prostredníctvom arómy a vzájomne výhodný vzťah

medzi mikróbmi a hmyzom. Podľa nich sa to môže týkať aj iných mikróbov, súvisiacichmedzi mikróbmi a hmyzom. Podľa nich sa to môže týkať aj iných mikróbov, súvisiacich
s rastlinami, aj choroboplodných.s rastlinami, aj choroboplodných.

Z tiel ovocných mušiek odchytených v prírode odobrali zástupcov mnohých rôznychZ tiel ovocných mušiek odchytených v prírode odobrali zástupcov mnohých rôznych
druhov kvasiniek. Vyšlo najavo, že väčšina týchto kvasiniek produkuje aromatickédruhov kvasiniek. Vyšlo najavo, že väčšina týchto kvasiniek produkuje aromatické
zlúčeniny.zlúčeniny.

Niekoľko kvasiniek, produkujúcich silnú arómu, okrem toho izolovali z kvetov.Niekoľko kvasiniek, produkujúcich silnú arómu, okrem toho izolovali z kvetov.

„Tieto predbežné výsledky ukazujú, že produkcia aróm sa neobmedzuje na„Tieto predbežné výsledky ukazujú, že produkcia aróm sa neobmedzuje na

Saccharomyces cerevisiae. Môže to byť oveľa všeobecnejšia téma vo vzájomnýchSaccharomyces cerevisiae. Môže to byť oveľa všeobecnejšia téma vo vzájomných
vzťahoch mikróbov s hmyzom,“ napísali členovia tímu vo výslednom článku.vzťahoch mikróbov s hmyzom,“ napísali členovia tímu vo výslednom článku.

Uverejnili ho v časopise Cell Reports.Uverejnili ho v časopise Cell Reports.

Ilustračné fotoIlustračné foto

čítajte viacčítajte viac

Najčítanejšie správyNajčítanejšie správy Najnovšie správyNajnovšie správy

Komentár Ľudovíta Kaníka:Komentár Ľudovíta Kaníka:
Arciknieža podvodu a klamstva opäťArciknieža podvodu a klamstva opäť
útočíútočí

Absolútna dominancia Slovákov naAbsolútna dominancia Slovákov na
Dakare, ovládli záverečnú etapu!Dakare, ovládli záverečnú etapu!

Rakúske médiá: Slovan chce doRakúske médiá: Slovan chce do
EBEL ligy, reagoval už aj KrajčiEBEL ligy, reagoval už aj Krajči

Za útokom na Charlie Hebdo súZa útokom na Charlie Hebdo sú
tajné služby, myslí si Le Pentajné služby, myslí si Le Pen

Ovečky, hlasujte, vyzývajú pastieriOvečky, hlasujte, vyzývajú pastieri

Tragická nehoda pri Dubnici, 1 mŕtvyTragická nehoda pri Dubnici, 1 mŕtvy
a 9 zranenýcha 9 zranených

Príbeh "Pána života a smrti"Príbeh "Pána života a smrti"

V Malej Fatre zahynul 34-ročnýV Malej Fatre zahynul 34-ročný
turista z Bratislavy, neprežilturista z Bratislavy, neprežil
100-metrový pád100-metrový pád

Správy z AktualítSprávy z Aktualít
na facebookuna facebooku

Páči sa mi toPáči sa mi to
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Na otravu alkoholomNa otravu alkoholom
zomrie denne 6 ľudí,zomrie denne 6 ľudí,
ukazujú prieskumyukazujú prieskumy

"Sánkovanie" na"Sánkovanie" na
prepravkách:prepravkách:
Doručovanie pivaDoručovanie piva
nebolo nikdy takénebolo nikdy také
zábavnézábavné

Diskusia (1)Diskusia (1)Nahlásiť chybuNahlásiť chybu

Raz platíte, veziete sa 2xRaz platíte, veziete sa 2x
Čo IC vlakom precestujete, vám vrátimeČo IC vlakom precestujete, vám vrátime

Žiarovky LED ušetria veľaŽiarovky LED ušetria veľa
elektriny.elektriny.
Objavte ďalšie tipy, ako ušetriť.Objavte ďalšie tipy, ako ušetriť.

Preverené SLOVENSKÉ autáPreverené SLOVENSKÉ autá
GARANCIA pôvodu, kilometrov, servis.GARANCIA pôvodu, kilometrov, servis.
históriehistórie

Predčasná ejakuláciaPredčasná ejakulácia
už nie je problém! Vyskúšajte Zerex extrauž nie je problém! Vyskúšajte Zerex extra
long!long!

Novinka v tučnom výpredaji!Novinka v tučnom výpredaji!
Zľavy ako prasa, až 70 % nielen naZľavy ako prasa, až 70 % nielen na
elektro!elektro!

Zrýchlenie spaľovania tukovéhoZrýchlenie spaľovania tukového
tkaniva o 300%!tkaniva o 300%!
Už po 1 užití.Už po 1 užití.

Rodičia jej poRodičia jej po
rokochrokoch
prezradiliprezradili

Ako to vyzeráAko to vyzerá
v Hornejv Hornej
Dolnej vDolnej v

Baláž oBaláž o
nehode Ráža:nehode Ráža:
Najprv hoNajprv ho

Mohlo by vás zaujímaťMohlo by vás zaujímať

CeloslovenskýCeloslovenský
prieskum: Ženyprieskum: Ženy
milujú pivomilujú pivo
rovnako akorovnako ako
mužimuži

Na psychiatriiNa psychiatrii
ležia Slováciležia Slováci
najmä prenajmä pre
závislosť odzávislosť od

alkoholualkoholu

Po Očovej jazdil muž so 4,42 promilePo Očovej jazdil muž so 4,42 promile
alkoholu v krvialkoholu v krvi

Za "opicu" po nadmernom pití alkoholuZa "opicu" po nadmernom pití alkoholu
môžu gény, ukázala nová štúdiamôžu gény, ukázala nová štúdia

Čítajte viac » Čítajte viac » AlkoholAlkohol, , NápojeNápoje, , PivoPivo

399 € 159 € 54 € 99 € 242 € 359 €

Top správyTop správy

Šport.skŠport.sk

>> Reklamné odkazy /  Azet  Kl ik <<>> Reklamné odkazy /  Azet  Kl ik <<

MagazínyMagazíny

Čas.skČas.sk

3ZdieľaťZdieľať

SIS: TeroristickéSIS: Teroristické
hrozby môžu prísťhrozby môžu prísť
najmä zo stranynajmä zo strany
osamelých vlkovosamelých vlkov

Autor Ódy na radosťAutor Ódy na radosť
tvoril hudbu doslovatvoril hudbu doslova
zo srdcazo srdca

Obľúbený nápoj -Obľúbený nápoj -
poznáte príbehpoznáte príbeh
Coca-Coly?Coca-Coly?

Belgicko nasadilo poBelgicko nasadilo po
protiteroristickýchprotiteroristických
raziách do ulíc 300raziách do ulíc 300
vojakovvojakov

Grécko: Radikáli zoGrécko: Radikáli zo
Syrizy zvýšili náskokSyrizy zvýšili náskok
pred vládnymipred vládnymi
konzervatívcamikonzervatívcami

MedializovanéMedializované
prepočty 2. pilieraprepočty 2. piliera
spôsobili, že ľudiaspôsobili, že ľudia
majú nereálnemajú nereálne
očakávaniaočakávania

Ovečky, hlasujte,Ovečky, hlasujte,
vyzývajú pastierivyzývajú pastieri

SHMÚ: Obloha saSHMÚ: Obloha sa
nám opäť zatiahne.nám opäť zatiahne.
Na mnohých miestachNa mnohých miestach
dážď, objaví sa ajdážď, objaví sa aj
snehsneh

Ronaldo sa po piatichRonaldo sa po piatich
rokoch rozišiel srokoch rozišiel s
ruskou topmodelkouruskou topmodelkou

ONLINE: Getafe CF -ONLINE: Getafe CF -
Real MadridReal Madrid

Video: Skvelý večerVideo: Skvelý večer
Tomáša Tatara, HalákTomáša Tatara, Halák
dostal šesť gólovdostal šesť gólov

Video: Búrlivé ovácieVideo: Búrlivé ovácie
pre Denisa Godlu,pre Denisa Godlu,
chválil ho ajchválil ho aj
MatikainenMatikainen

Diva.skDiva.sk

4 vecí, ktoré nepatria4 vecí, ktoré nepatria
do postele: Poslednádo postele: Posledná
vás možno prekvapívás možno prekvapí

Diva.skDiva.sk

Toto sú najohavnejšieToto sú najohavnejšie
topánky na svete:topánky na svete:
Obráti sa vám z nichObráti sa vám z nich
žalúdok!žalúdok!

MobilMania.skMobilMania.sk

Odpočúvajú mobily sOdpočúvajú mobily s
Androidom? Zatiaľ lenAndroidom? Zatiaľ len
trikomtrikom

Živé.skŽivé.sk

PC skratky, na ktoréPC skratky, na ktoré
ste už zabudliste už zabudli

100% erekcia100% erekcia
už za 10 minút.už za 10 minút.

Nové triedy 2 Plus a 1 PlusNové triedy 2 Plus a 1 Plus
Wifi a trojchodové menu na miestoWifi a trojchodové menu na miesto

Najväčší výpredaj do -80%Najväčší výpredaj do -80%
Tričká od 5€, Tenisky od 9€, Mikiny od 7€Tričká od 5€, Tenisky od 9€, Mikiny od 7€

Značkový fotoaparát za 0,07 €?Značkový fotoaparát za 0,07 €?
Nie je to možné?Nie je to možné?

Zoznámenie onlineZoznámenie online
Partnerské zhody podľa znamenia naPartnerské zhody podľa znamenia na
Spoznajmesa.skSpoznajmesa.sk

CHLORELLACHLORELLA
100 % čistý produkt pre dokonalú vnútornú100 % čistý produkt pre dokonalú vnútornú
očistu.očistu.

Výpredaj DesigualVýpredaj Desigual
Slovenský eshop, poštovné nad 50€Slovenský eshop, poštovné nad 50€
ZDARMAZDARMA

>> Na tomto mieste môže byť Vaša reklama <<>> Na tomto mieste môže byť Vaša reklama <<
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tajomstvotajomstvo skutočnosti?skutočnosti? nespoznalnespoznal

Pedagóg:Pedagóg:
Slovensko máSlovensko má
mať mešitu!mať mešitu!

Demitra († 36)Demitra († 36)
pomáha aj zpomáha aj z
nebaneba

Nové postavyNové postavy
v Búrlivomv Búrlivom
vínevíne
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Katalóg firiemKatalóg firiem

SlovníkSlovník

EmailEmail

MapyMapy

PokecPokec

Pokec LivePokec Live

VideoalbumyVideoalbumy

FotoalbumyFotoalbumy

AktualityAktuality

ŠportŠport

PočasiePočasie

HoroskopyHoroskopy

TV programTV program

InzerciaInzercia

BazárBazár

AutobazárAutobazár

RealityReality

NovostavbyNovostavby

BytyByty

ZoznamkaZoznamka

MagazínyMagazíny

DivaDiva

NajmamaNajmama

DobrúchuťDobrúchuť

BadmanBadman

AutobildAutobild

ŽivéŽivé

MobilmániaMobilmánia

OstatnéOstatné

KalendárKalendár

Ťaháky-ReferátyŤaháky-Referáty

MinihryMinihry

ZľavyZľavy

|| viac ako 1000 zliavviac ako 1000 zliav BratislavaBratislava ŽilinaŽilina KošiceKošice NitraNitra TrnavaTrnava TrenčínTrenčín Banská BystricaBanská Bystrica PrešovPrešov SlovenskoSlovensko

Luxusný 3 alebo 4 dňový pobytLuxusný 3 alebo 4 dňový pobyt

v centre Viedne...v centre Viedne...

155€155€

zľavazľava

43%43%

Vodotesné pánske náramkovéVodotesné pánske náramkové

hodinky Curren v dvoch...hodinky Curren v dvoch...

10€10€

zľavazľava

64%64%

Jazero Lago di Ledro v JužnomJazero Lago di Ledro v Južnom

Tirolsku! 6 dní...Tirolsku! 6 dní...

448€448€

zľavazľava

41%41%
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