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© Sten R. Birkely, Marbank

Marbank 

- en nasjonal infrastruktur som 

tilrettelegger for marin bioprospektering
Kjersti Lie Gabrielsen, Bioteknologinemda, 06.06. 2008

Marbank
• Nasjonal marin biobank lokalisert i Tromsø

• Etablert i nært samarbeid med Fiskeri- og 

kystdepartementet og ulike forskningsinstitusjoner

Dypvannsamphipode (Eurythenes gryllus) © Marbank

•Universitetet i Tromsø

•Havforskningsinstituttet

•Norsk Polarinstitutt

•Fiskeriforskning (Nofima)
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Formål

• Marbank skal samle inn og lagre marint biologisk
materiale fra områdene langs Norskekysten, rundt
Svalbard og i Barentshavet

• Materialet gjøres tilgjengelig for forskningsmiljøer og
industri som vil drive grunnleggende og anvendt
forskning på marine biomolekyler 

• Innsamling og lagring skal foregå under kontrollerte 
forhold og etter internasjonalt anerkjente metoder

© Bjørn Gulliksen, NFH
.... fra Magdalenafjorden på Svalbard

Arktisk biodiversitet…..
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Marbanks samling

Marbank samler inn og lagrer materiale fra

• marine mikroorganismer

• plankton og alger

• invertebrater

• vertebrater

Wet frozen organism/

tissue

Water extract

Organic extract

DNA / RNA (cDNA)

Taxonomic sample
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Prøveinnsamling

• Initiering og gjennomføring av egne tokt / feltarbeid

• Samarbeid og deltakelse på tokt initiert av andre 

institusjoner (Mareano o.a.)

• Mottak av levende eller frosne prøver samlet inn av 

eksterne forskere

Sortering og artsidentifikasjon
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Bearbeiding på lab

Database 
Marbank

Collection

Administrative 

data:
-Policies

-Loan/transactions

-Reports

Taxonomy/

physical 

characteristics:

-Specie

-Name/Common name

-Determined by

-Weight

-Length

-Sex/age

-Reference literature

Field data:

-Date
-GIS/location

-Field prep

-Field notes

-Hazard

-Storage

-Voucher

Storage:

-Tissue/extract

-Preservation

-Initial weight

-Current weight

-# individuals 

-Freezer name etc.

-Position in archive

(section, rack, box)

Digital images:

-Photo

-Video

Literature:

-Articles etc.
External ServerCustomers
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(2007(2007--2014: 180 mill NOK)2014: 180 mill NOK)
University of Tromsø

Biotec Pharmacon ASA

ProBio ASA

Lytix Biopharma AS

Pronova BioPharma ASA

University of Tromsø

Biotec Pharmacon ASA

ProBio ASA

Lytix Biopharma AS

Pronova BioPharma ASA

Screening i MabCent-SFI
Bioaktiviteter:

•Anti-bakterielle 

•Anti-virale

•Anti-cancer 

•Anti-inflammatoriske

•Immunstimulerende

•Anti-diabetes

...pluss enzymer, inhibitorer, 

antioxidanter....
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Multi disciplinary activities in MabCent-SFI

Collection Extraction

Bioactivity

screening

Fractionation

Purification

Arctic and sub-

arctic biodiversity

Structure

identification

Drug lead etc.?

O

H O

O

O H

O

O

H O
O

O

H O

H O

3 3 P e lo r u s id e A

Molecular

characterisation/
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…organismer lever under ekstreme 

forhold og har utviklet en rekke 

strategier for å overleve

� Ekstreme lysforhold

� Variasjon i isforhold

� Lave temperaturer (-1.8 til 8°C)

Det Arktiske marine miljø er unikt…

© Bjørn Gulliksen, NFH
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Bioprospektering i Bioprospektering i nordnord
• Ekstreme livsbetingelser

• Unik biodiversitet

• Lite kunnskap/mangelfullt

undersøkt område

• Potensial for å finne unike

bioaktive molekyler for et bredt

spekter av applikasjoner

→ Dette gjør Arktis spesielt interessant for bioprospektører

Bioprospektering; ”arbeidstrinn”

• Innsamling av materiale

• Ekstraksjon/fraksjonering

• Undersøkelse av bioaktivitet

• Isolasjon av aktive forbindelser

• Karakterisering/strukturoppklaring

• Molekylets effekter/mekanismer

• Utvikling og testing av produkter for                  

human eller industriell bruk

Patent/        

IP rettigheter

- Nasjonale rettigheter/      

eierforhold til ressurser
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Juridiske avklaringer knyttet til 

Marbanks materiale

• Utarbeidelse av retningslinjer som regulerer tilgang til prøver
og tilhørende informasjon lagret i biobanken

• Retningslinjer sett i lys av
– Havressursloven

– Naturmangfoldloven

– Internasjonale konvensjoner

• Kundeforhold
– nasjonale forskningsinstitusjoner

– utenlandsk akademia

– kommersielle aktører

• Forskningsinstitusjoner og industri får tilgang til materiale
etter beskrivelse av forskningsformål

• Sporbarhet og tilbakerapportering av resultater/funn

→ ivaretakelse av nasjonale rettigheter

” Drugs from the

Arctic Seas ?”


