
Bioprospektering i nord

Marin bioprospektering defineres som leting etter interessante og 

unike gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø. I Tromsø er 

det under etablering to infrastrukturer som vil legge forholdene godt til rette 

for satsning innen marin bioprospektering. Det etableres en marin biobank, 

Marbank, som vil gi norske forskningsmiljøer tilgang til et bredt spekter av 

marint biologisk materiale. Samtidig etableres Marbio, som er en plattform 

utstyrt for storstilt screening av bioaktiviteter i ekstrakter fra biologiske 

prøver. Med utgangspunkt i vår beliggenhet mot nord, er det naturlig å lete 

etter bioaktive molekyler fra kaldtvannsorganismer som kan ha betydning for 

fremtidig medisinsk eller industriell utnyttelse.
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Det moderne samfunn 
krever en kontinuerlig 
utvikling av nye legemid-
ler, enten for å erstatte 
gamle og mindre effektive 
stoffer, eller for behand-
ling av sykdommer hvor 
det i dag ikke finnes gode 
medikamenter. Nye lege-
midler er gjerne basert på 
molekyler som har anner-
ledes struktur enn dem 
som allerede er i bruk. 
Utviklingen av nye far-
masøytiske produkter har 
hovedsakelig tatt utgangs-
punkt i fremstilling og 
screening av syntetiske 
stoffer, men i den senere 
tid har det vært en utvik-
ling hvor både forskere 
og farmasøytisk industri 
i stadig større grad ser på 
mulighetene for å utfor-
ske naturlige produkter 
for deres potensial som 
medisin. Bioprospektering 
har for eksempel gitt oss 
cyclosporin som i 1969 

ble funnet i en sopp fra en 
jordprøve på Hardanger-
vidda. Forskere oppdaget 
at cyclosporin hadde en 
immundempende effekt. 
Dette stoffet revolusjo-
nerte mulighetene for å 
kunne utføre organtrans-
plantasjoner. 

Havet som kilde
Tradisjonelt har man brukt 
landjorda som utgangs-
punkt ved leting etter nye 
bioaktive stoffer, men i 
de senere år har man fått 
øynene opp for havet som 
en rik kilde. I bryozoa, 
et mosdyr i havet, er 
det funnet et nytt stoff, 
bryostatin, med svært 
lovende effekt mot kreft. 
Denne forbindelsen dreper 
kreftceller svært selektivt 
og har i motsetning til 
tradisjonell kjemoterapi i 
tillegg en positiv effekt på 
produksjon av røde blod-
celler. Forskere har også 

funnet flere stoffer som 
produseres av en sjøbusk 
samlet inn utenfor Florida 
og Bahamas og som virker 
betennelsesdempende og 
smertestillende. Forbindel-
sene som er funnet kalles 
pseudopterosiner og er 
svært potente. De redu-
serer hevelser, hud-irrita-
sjoner og virker helende 
på sår. Pseudopterosiner 
er i dag under klinisk 
utprøving for behand-
ling av både psoriasis og 
revmatisme. Ett av stof-
fene, pseudopterosin E, er 
også tatt i bruk innenfor 
kosmetikkindustrien. I 
Estée Lauders hudkrem, 
Resilience, er pseudop-
terosin E listet opp som 
en av ingrediensene som 
reduserer rynker. 

Marine invertebrater
Den store genetiske 
variasjon som er tilgjen-
gelig i marine planter, 

Hva leter vi etter, hvordan og hvorfor

handling som overhodet 
ikke ga noen mening for 
urfolkene. Flaggplantingen 
medførte at folk gjorde 
krav på urfolks land og 
begynte å holde dem vekk 
fra deres landområder. 
Det moderne rettssamfun-
nets store utfordring blir 
å møte spørsmålet om 
eierskap til genressursene 
på en bedre måte enn 
landrettighetsproblemet. 
Potensielle konflikter 
mellom urbefolkningen 
og andre fastboende som 
bor i de samme områder, 
mente Somby måtte løses 
eksempelvis ved at alle 
som sogner til et område 
får en andel av rettigheten, 
altså en likebehandling 
i slike tilfeller. Somby 
refererte til et eksempel på 
forhandlinger når mange 
urfolksgrupper gjør krav 
på de samme ressursene: 
Den såkalte ”Alaska native 
claims settlement act”, 
som ble forhandlet fram 
mellom den Amerikanske 
regjeringen og de 9 for-
skjellige urfolksgruppene i 
Alaska.

Sissel Rogne, direktør i 
Bioteknologinemnda, frem-
hevet avslutningsvis at 
man raskt vil komme opp i 
konflikter og få et demo-
kratiproblem dersom ikke 
flere er med og diskuterer 
eierskap til genressurser. I 
dag arbeides det både glo-
balt og nasjonalt med disse 
spørsmålene. Vår lovgiv-
ning blir påvirket gjennom 
internasjonale avtaler, 
men Norge påvirker 
igjen disse. Hun påpekte 
også at Biomangfoldlov-
utvalget vil fremlegge 
sitt forslag før jul i 2004 
til hvorledes Norge skal 
regulere forvaltningen av 
det biologiske mangfoldet 
og tilgang og fordeling av 
goder fra genressursene. 
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Bioprospektering i nord
dyr og mikroorganismer 
gir en stor mulighet for 
å finne forskjellige og 
nye kjemiske stoffer med 
biologisk aktivitet. 

Marine invertebrater 
er laverestående dyr 
som ikke har et spesi-
fikt immunsystem slik 
som fisk og pattedyr, 
men et direkte kjemisk 
forsvarssystem. Disse 
organismene kan produ-
sere toksiske stoffer som 
beskytter dem i et fiendt-
lig miljø. Med tanke på 
den umiddelbare fortyn-
ningseffekten i vann, må 
de toksiske stoffene være 
ekstremt potente for å 
danne et forsvar mot pre-
datorer. Det er ikke bare 
større dyr den enkelte 
organisme må forsvare 
seg mot. Bakteriefloraen 
i havet er omfattende og 
marine organismer lever 
tettere på sine patogener 
enn hva vi gjør på land-
jorda. Marine organis-
mer har følgelig utviklet 
beskyttelsesmekanismer 
med toksiske stoffer som 
vi mennesker kan utnytte 
innen farmasøytisk indus-
tri eller lignende.

 
Leting i nord
De fleste søk etter mole-
kyler med bioaktivitet 
har så langt vært gjort i 
varme eller tropiske strøk. 
Organismer som er kul-
detilpasset er det nesten 
ikke forsket på, noe som 
gjør det ekstra interessant 
å lete her i nord hvor bio-
diversiteten også er stor. 
Arter i Arktis lever under 
ekstreme lys- og tempera-
turforhold og har tilpas-
set seg ved å utvikle en 
rekke spesielle strategier, 
noe som bidrar til økt 
forventning om å finne 
nye og unike molekyler 
i disse organismene. Et 

eksempel er skalldyr som 
har utviklet forsvarsme-
kanismer mot predatorer 
samtidig som de har ulike 
kjemiske substanser for å 
beskytte seg mot ekstrem 
kulde og saltnivå. Et annet 
moment ved bioprospek-
tering på organismer fra 
det arktiske miljø er at dyr 
som lever ved lave tempe-
raturer har en lav hastig-
het på sin stoffomsetning. 
Det kan derfor tenkes at 
marine organismer som 
lever her produserer færre 
forsvarsmolekyler som av 
den grunn må være høy-
potente for å ha effekt. 

Marbank 
Marbank skal ha nasjonalt 
ansvar for å samle inn, 
preservere og katalogisere 
biologisk materiale fra 
norske farvann og gjøre 
dette materialet tilgjenge-
lig for forskning, doku-
mentasjon av biologisk 
mangfold samt kommer-
siell utnyttelse. Materialet 
som lagres i Marbank vil 
eksempelvis omfatte gene-
tisk og biologisk materiale 
fra marine mikroorga-
nismer, plankton, alger, 
invertebrater og vertebra-
ter (fisk/sjøpattedyr). 

Tradisjonelt er inn-
samlet marint materiale 
prosessert og preservert 
på forskjellige måter og i 
regi av ulike forsknings-
institusjoner. Det er ofte 
vanskelig for eksterne 
miljøer å få opplysninger 
og tilgang til materialet. 
Begrenset er gjerne også 
informasjon om funnsted, 
taksonomi og alder for 
andre brukere enn institu-
sjonens egne forskere. En 
nasjonal biobank vil med 
sin sentrale funksjon ha 
nøye beskrevne rutiner for 
alt fra innsamling, artsbe-
stemmelse og bearbeiding 

av materiale i felt, via 
mottak og bearbeiding 
på eget laboratorium, til 
katalogisering, arkivering, 
kjemisk konservering og 
langtidslagring ved lave 
temperaturer. Informasjon 
om den arkiverte prøven 
vil være lagret i en egen 
database bygd opp som 
et moderne bioinforma-
sjonssystem med søkemu-
ligheter i forhold til ulike 
problemstillinger.

Brukere av Marbanks 
tjenester kan ønske til-
gang til det lagrede biolo-
giske materialet og/eller 
informasjon som er lagret 
i biobankens database. 
Med dette som utgangs-
punkt vil Marbanks 
kunder og brukere være 

representert innenfor 
FoU-miljøer, forvaltning 
og industri. 

Uttak fra banken vil 
styres etter beskrevne 
rutiner og alle norske 
institusjoner vil etter 
beskrivelse av forsk-
ningsformål kunne få 
tilgang til biobankens 
materiale. Marbank vil 
ved oppstart ha hoved-
fokus på innsamling 
av biologisk materiale 
til kunder som skal 
analysere for bioaktive 
forbindelser (marin 
bioprospektering). 

Marbio
Når materialet er 
samlet inn og registrert 
i Marbank, tar Marbio-

Prøvetaking fra kongekrabbe. Foto: Jan Eirik Angell Killie
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plattformen over. Marbio 
vil nyttiggjøre seg det 
mangfoldet av biologisk 
materiale som samles inn 
og lagres i den marine 
biobanken. Selv om 
organismer blir samlet 
inn fra havet, er ikke 
målet å drive innhøsting 
i stor skala, men å oppnå 
biokjemisk informasjon 
som kan utnyttes i jakten 
på unike og interessante 
gener og molekyler. En 
rekke aktiviteter i de 

lagrede organismene/
ekstraktene skal da ana-
lyseres. De ulike ekstrak-
tene vil bli fraksjonert 
og delvis renset før man 
gjennomfører en stor-
skalascreening for ulike 
bioaktiviteter. Marbio vil i 
starten identifisere stoffer 
fra marine ressurser/
organismer som stimu-
lerer immunsystemet 
og som kan bekjempe 
bakterier, virus, kreft og 
betennelser. Ved behand-

ling av infeksjoner er 
antibiotikaresistens et 
økende problem og det er 
viktig at man finner nye 
alternative antibiotika. 
De marine ekstraktene 
vil i Marbio screenes for 
aktivitet mot en rekke 
bakterier, herunder anti-
biotikaresistente bakterier 
samt ulike virus. Når det 
gjelder kreft, vil Marbio 
teste ekstraktene for akti-
vitet mot tre vanlige kreft-
former (tykktarmskreft, 
brystkreft og hudkreft). 

Høykapasitetsscree-
ning er en fordel ved søk 
etter bioaktiviteter, etter-
som det å teste et høyt 
antall prøver øker sjansen 
for å finne stoffer som er 
av interesse for forskning 
og/eller industri. Uttes-
tingen i Marbio er delvis 
automatisert ved hjelp av 
pipetteringsroboter, som 
sikrer at prøvene behand-
les likt. 

De mest lovende 
treffene fra screening 
i Marbio vil bli pluk-
ket ut for videre testing 
og ytterligere studier. 
Marbios samarbeidspart-
nere vil deretter kunne ta 
funnene videre til større 
forskningsprosjekter. Når 
et stoff med bioaktivitet 
er identifisert, må det 
ytterligere studier til for 
å finne strukturen og 
eventuelt virkningsmeka-
nismer til dette molekylet. 
Når strukturen er kjent, 
vil en avklare om for-
bindelsen og tilhørende 
aktivitet er karakterisert 
tidligere eller om man 
står overfor et nyoppda-
get molekyl. 

Nasjonalt senter
Marbio ønsker å utvikle 
kompetanse og samtidig 
være et nasjonalt senter 
for høykapasitetsscree-
ning med betydning for 

forskning og industri. I 
nord finnes det allerede 
industri innenfor marin 
bioteknologi som er 
naturlige mottakere av de 
resultatene som kommer 
fra screeningsplattformen. 
Marbio bygger forøvrig 
på kombinert ekspertise 
fra ulike forskningsgrup-
per ved Universitetet i 
Tromsø, Universitetssy-
kehuset i Nord-Norge og 
industripartnere. Initia-
tivtakere bak Marbank er 
Universitetet i Tromsø, 
Fiskeriforskning, Norsk 
Polarinstitutt og Havfors-
kningsinstituttet (Tromsø 
avd.), som alle er institu-
sjoner med kompetanse 
innen marin biologi og 
med infrastruktur for 
blant annet prøveinn-
samling og taksonomi. 
Marbank er i hovedsak 
finansiert av Fiskeri- og 
kystdepartementet. Deler 
av materialet i biobanken 
skal lagres for fremtiden 
og Marbank har dermed 
et langsiktig perspek-
tiv for sin virksomhet. 
Marbio er finansiert av 
Norges forskningsråd, 
Universitetet i Tromsø 
og industrielle aktører. 
Plattformen er etablert 
som et prosjekt og har per 
i dag finansiering fram 
til og med 2007. Samlede 
etableringskostnader 
for Marbank og Marbio 
ligger på vel 20 millioner 
NOK. Marbank og Marbio 
vil sammen og hver for 
seg være viktige bidrag 
til Norges satsning innen 
marin bioteknologi og 
bioprospektering. 

Jeanette Hammer Andersen 
er plattformleder for Marbio, 
Universitetet i Tromsø. 
Kjersti Lie Gabrielsen er 
prosjektleder for Marbank.

Laverestående dyr i havet, her representert ved et langhals-sekkedyr 
(sjøpung), er interessante mål for bioprospektører. © Stein Johnsen / Samfoto
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