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Billeblod sikrer isfri fly og lækker flødeis
17. juni 2009 kl. 10:48

En ung studerende har gjort en opdagelse i bille-blod, som kan få stor
betydning for afisning af vingerne på flyvemaskiner og vindmøller - og som
også kan bruges til at fremstille lækker flødeis.
Af Jes Andersen, Det Nat urvidenskabelige
Fakult et , KU
Et prot ein, der f orhindrer billelarver i at f ryse
ihjel, skal i f remt iden f orhindre, at f ly og
møllevinger iser t il. Samt idig kan prot einet
være med t il at hæve kvalit et en og smagen på
dybf rosne varer.
Prot einet , der f ik et verdenspat ent i denne uge,
kommer f ra larver af t ræbukken Rhagium
mordax. Billens larver lever i halvrådne
t ræst ubbe, der i løbet af vint eren kan f ryse ned
t il minus 3 0 grader.
Det kulderesist ent e nat urst of blev opdaget af
Casper Wilkens, der er st uderende ved Kemisk
Inst it ut , Københavns Universit et , i samarbejde
med f orskerne Hans Ramløv og Anders LøbnerOlesen f ra Roskilde Universit et , RUC.

På vej mod isen? Et prot ein f ra en blankplet t et
t andbuk som denne kan gøre din is cremet og
lækker. ( Fot o: Jef f delonge)

Casper Wilkens er meget begejst ret f or det nye f und, som Roskilde Universit et net op har f ået
verdenspat ent på.
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»Det var egent lig mit bachelorprojekt , men det er vokset t il noget , som er st ørre, end jeg havde
t urdet håbe på,« siger Wilkens om sin opdagelse.

Larven burde fryse t il is
Når larvens levest eder f ryser ned, burde dyret f ryse t il is, ef t erhånden som t emperat uren f alder t il
under f rysepunkt et . Men ant if ryseprot einer kan ent en f orhindre, at isen dannes eller hindre små
iskryst aller i blodet i at vokse. Det er af gørende f or art ens overlevelse.
De nypat ent erede prot einer er ikke de f ørst e ant if ryse-prot einer, f orskerne har opdaget , men det
er de bedst e. De f lest e kendt e ant if ryse-prot einer kommer f ra f isk, og deres prot einer kan kun
beskyt t e mod t emperat urer ned t il t o minusgrader. Men disse biller skal kunne overleve helt ned t il
minus t redive. Derf or er deres ant if ryse-prot einer langt mere ef f ekt ive.
Og i den f orbindelse er billernes ant if ryse-prot einer int eressant e f or blandt andet f lyt raf ik og
energi-f orsyningssikkerhed f ra vindmøller.
»Det er selve prot einet s f orm, der f orhindrer iskryst allerne i at danne sig. Det bet yder, at man
f orment lig også kan blande prot einerne i en maling, der kan holde vingerne isf ri på f ly og
vindmøller. Derf or har jeg st ore f orhåbninger t il deres anvendelsesmuligheder. Hvis det virker, vil
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det bet yde, at f ly kan let t e selv på iskolde dage, og at vindmøller kan køre st røm ind i områder, der
i dag regnes som f or kolde t il at huse møller,« siger Wilkens.

Flødeis bliver lækker med billebidrag
På det lidt mere jordnære plan, kan opdagelsen f å bet ydning f or f rost varer som is og jordbær.
»Flødeis, der har været t øet en lille smule op, bliver grynet , når man f ryser det ned igen. Det bliver
det , f ordi der danner sig st ørre iskryst aller i isen. Med ant if ryse-prot ein hindres iskryst allernes
f remmarch, og så f orbliver isen cremet og lækker,« siger den unge f orsker om sidegevinst en.
Det kan lyde ulækkert med knust e biller i f lødeisen, men de prot einer, der kan ende i f ødev arer, har
aldrig været i nærheden af en t ræbuk. Med moderne gensplejsningsmet oder kan man ændre f or
eksempel helt almindelige gærceller, så de begynder at producere det gavnlige prot ein.
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