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Sådan tisser pandaer
En forskergruppe fra bl.a. San Diego Zoo
har fulgt en gruppe pandaer i Qinling-
bjergene i Kina i to år for at undersøge,
hvor dyrene foretrak at tisse. Forskerne
fandt ud af, at bark og brede træstammer
er i højsædet hos en panda med en fuld
blære. For at illustrere dominans kan pan-
daerne i øvrigt finde på at stille sig på
hænder og tisse op ad træstammer – den,
der tisser højest, har nemlig vundet.

Større risiko for over-
vægt blandt enebørn
Forskere har ofte fokuseret på miljø, gene-
tik eller sociale faktorer, når det handler
om overvægt hos børn, men et nyt, omfat-
tende europæisk studie fra bl.a. Göteborg
Universitet har i stedet set på familie-
strukturen. Undersøgelsen omfatter data
fra otte europæiske lande og flere end
13.000 børn. Resultatet viser, at der er 50
procent større risiko for overvægt hos
enebørn.

Gåden om mørkt stof
måske løst
Nu mener forskere fra Niels Bohr Institu-
tet, at de indirekte har set det mystiske
’mørke stof’, som kosmologer mener
udgør 23 procent af vores univers. Det
skriver Københavns Universitet (KU) i en
pressemeddelelse. Her skriver forskerne,
at de har observeret en helt særlig stråling
i radiobølgeområdet (lys) fra centrum af
Mælkevejen, og at der er stærke indikatio-
ner for, at det stammer fra mørkt stof.

Tykke hjertepatienter
er stærkere
Normalt er der ikke noget godt sundheds-
mæssigt at sige om at være overvægtig.
Men nu viser nye undersøgelser fra David
Geffen School of Medicine ved University
of California, Los Angeles (UCLA) Health
Science, at det kan være godt for hjertepa-
tienter at have lidt ekstra sul på kroppen.
Forskerne har sammenlignet data fra 2.718
patienter, der blev behandlet for alvorlige
hjertelidelser fra 1983 til 2011.

Kræft og alder 
undersøges
På Syddansk Universitet har en professor
søsat lidt af et projekt; han er stævnet ud
for at undersøge den komplekse sammen-
hæng mellem, hvor gamle vi bliver, og
hvor tilbøjelige vi er til at få kræft. For-
skergruppen skal dykke ned i danske regi-
stre og gøre os klogere på årsagssammen-
hængene mellem kræft og aldring. På
nuværende tidspunkt ser det ud til, at
opgørelserne peger i vidt forskellige ret-
ninger.

Læs mere på
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D
en kødædende plante Venus-flue-
fanger, som sælges på alle plante-
skoler og er populær på mange bør-
neværelser, har været
videnskabeligt beskrevet i flere
hundrede år. Men det er først nu, at
forskerne har fundet frem til, hvor-

dan den særegne plante spiser – eller rettere:
Hvordan dens fordøjelsessystem virker. 

Bag opdagelsen står et fælles dansk/tysk for-
skerhold, der tæller forskere fra Aarhus Universi-
tet, Syddansk Universitet, Max Planck Institut für
Molekulare Pflanzenphysiologie, Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, og Universität
Würzburg.

Venus-fluefanger er blot et af flere dyr og plan-
ter med specielle fordøjelsesprocesser, som for-
skergruppen med Jan J. Enghild fra Aarhus Uni-
versitet i spidsen har kigget på. Andre er
kvælerslanger, der kan sluge et bytte helt og der
efter fordøje det, samt fugleedderkopper der
spytter på deres bytte for at nedbryde det. 

Venus-fluefanger er særdeles interessant, fordi
den laver en ekstern mave, hvor den udskiller
fordøjelsesenzymer og opløser byttet. Det sker
via de af proteinerne i plantens fordøjelsessy-
stem, som kaldes proteolytiske enzymer. Disse
enzymer kan klippe andre proteiner i stykker,
f.eks. i nedbrydningen af kød. Evnen til at klippe
andre proteiner i stykker kan også bruges i andre
sammenhænge, f.eks. benyttes denne type enzy-
mer også i vaskepulver for at tilintetgøre protein-
holdigt snavs på tøjet.

»Sådanne enzymer kan være særdeles interes-
sante for den kommercielle industri. Derfor er
der flere kommercielle partnere med i dette pro-
jekt. Enzymerne fra Venus-fluefanger har vide
anvendelsesmuligheder. For eksempel er en af de
industrielle partnere i projektet interesseret i, om
enzymerne kan bruges i behandling af foder til
husdyr, så proteinerne i foderet lettere optages af
dyret. Det er også muligt, at foderet kan opnå
egenskaber, så dyrets immunsystem stimuleres,
og man derved kan spare på antibiotika,« forkla-
rer Jan J. Enghild. Han er sammen med kollega-
erne støttet af Det Strategiske Forskningsråd, og
indgår i forskningsalliancen ”Nye enzymer med
industriel relevans: specialiserede proteolytiske
enzymer til frigivelse af nye bioaktive peptider”,
kaldet Novenia.

Ny teknologi
Det er ny teknologi, der ligger bag den hidtil
mest omfattende analyse af protein-sammensæt-
ningen i fordøjelsesvæsken hos Venus-fluefanger.
Udgangspunktet for undersøgelsen var dog noget
mere lavteknologisk. For at komme i gang skulle
forskerne bruge prøver af den væske, som plan-
ten bruger til at nedbryde og fordøje de dyr, den
fanger ved at klappe sine ”kæber” sammen om
eksempelvis en flue. Desuden var der brug for
dna-sekvens fra planterne. Dette blev skaffet ved
at fodre planterne i forsøget med myrer og biller
og derefter oprense rna fra bladene. Dette gav i
sidste ende ophav til dna-sekvenserne. Derud-
over havde forskerne, som nævnt, brug for fordø-
jelsesvæsken fra planterne. Her udviklede for-
skerne en mekanisk teknik, hvor der blev skelet
lidt til Storm P., fortæller Kristian Wejse Sang-
gaard fra Interdisciplinary Nanoscience Center
og Institut for Molekylærbiologi og Genetik på
Aarhus Universitet.

»Fordi fodring med myrer og biller besværlig-
gør den efterfølgende analyse af væsken, udvik-
lede vi en teknik, hvor vi fastgjorde en lille mag-

net på indersiden af plantens ”kæbe”. Herefter
placerede vi en kraftigere magnet på ydersiden,
der fik planten til at lukke sig sammen, så der
dannedes fordøjelsesvæske, som vi efter ca. to
døgn kunne opsamle,« forklarer Kristian Wejse
Sanggaard.

Det var dog ikke det eneste problem, for-
skerne rendte ind i. For efter at fordøjelsesvæ-
sken var indsamlet, skulle de aktive stoffer i
væsken aktiveres. Men det kneb. Det var først,
da man simulerede temperaturen på plantens
oprindelige levested i USA, at fordøjelsesvæ-
sken blev ”tændt”.

Unik sammensætning af proteiner
I fordøjelsesvæsken har forskerne ved hjælp af
en række avancerede teknikker identificeret de
proteiner, der befinder sig i væsken. Desuden
blev proteinernes funktion bestemt i det
omfang, det var muligt. Resultaterne viser, at
proteinsammensætningen er meget forskellig fra
den, man ser i dyrs fordøjelsesvæsker. 

Både i hvirveldyr og i den kødædende plante
Nepenthes domineres fordøjelsesvæsken af
andre grupper af proteolytiske enzymer, end det
viste sig at være tilfældet i Venus-fluefanger.
Som forskerne forventede blev enzymet chitina-
ser, der menes at fremme nedbrydningen af det
ydre skelet af de fangede insekter, også fundet.

Ud fra den viden, forskerne har fået efter de
hidtil mest intense studier af Venus-fluefanger,
tyder meget på, at plantens evne til at nedbryde
de byttedyr, der leverer den næring, planten
ikke finder på sine typisk næringsfattige leveste-
der, er udviklet fra en forsvarsmekanisme. Stør-
stedelen af de mest talrige proteiner i fordøjel-
sesvæsken var nemlig magen til proteiner
involveret i forsvaret mod patogener, altså ska-
devoldere, i andre planter. Dette kunne tyde på,
siger forskergruppen, at evnen til at fordøje et
byttedyr er udviklet fra planters evne til at uska-
deliggøre patogener. 

Kødædende plante kortlagt
Nu ved forskerne, hvordan den kødædende plante Venus-fluefanger
nedbryder sit måltid af eksempelvis biller, myrer og fluer. Det sker på en
måde, der adskiller sig fra andre kødædende planter, og den nye viden kan
i sidste ende måske føre til, at landmanden får bedre foder til husdyrene.
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VENUS-FLUEFAN-
GER (DIONAEA
MUSCIPULA)
Kødædende plante, der
lever af bl.a. insekter,
snegle, edderkopper og
myrer.

Opdaget i 1760, men
blev først for alvor
kendt, da Charles Darwin
beskrev den i 1875.
Lever kun vildt i USA i
staterne North Carolina
og South Carolina – 
inden for en radius af ca.
150 km. Plantens leve-
steder er truet.

Er i dag en populær 
stueplante, der dog er
svær at holde. Planten
skal have masser af lys,
må ikke gødes og må
kun vandes med regn-
vand. Om vinteren skal
den stå koldt, men må
ikke få frost.

En plante kan leve op
mod 30 år.

Den kødædende plante Venus-fluefanger har været kendt i over 200 år, men
først nu ved forskerne, hvordan den populære stueplanter nedbryder de 
byttedyr, den får livsvigtig næring fra. Foto: Aarhus Universitet


