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T E M A :  S T U D I E S TA R T  <

Af Christian K. Thorsted

Specialepris: 

1.358 forskellige lægemiddel-
stoffer screenet

Det bedste kandidatspeciale blandt de 
farmacistuderende på SDU blev i år skre-
vet af Sebastian Jakobsen for projektet 

’Developing a screening assay for OCTN2 in-
hibitor identification: Implications for drug-in-
duced carnitine deficiency’. Han lavede spe-
cialet i USA ved University of California, San 
Francisco. Her var han medlem af professor 
Kathleen M. Giacominis forskningsgruppe.

”Det var den største glæde for mig at mod-
tage årets specialepris. Mit speciale har været 
en lang rejse, da COVID-19 hurtigt fik van-
skeliggjort mine planer om et projekt i udlan-
det. Men jeg væbnede mig med tålmodighed, 
og det viste sig at være det rigtige valg. Mit 
ophold endte med at blive en helt unik ople-
velse, hvor jeg har lært utroligt meget,” for-
tæller han.

Sebastian Jakobsen måtte udskyde sit op-
hold fra at starte i april 2020 til først at star-
te i december på grund af rejserestriktioner.

I projektet undersøgte han hæmmere af 
membrantransportøren OCTN2, som trans-
porterer det vandopløselige carnitin rundt i 
kroppen. Dette semivitamin er essentielt for 

Sebastian Jakobsen vandt årets specialepris i Farmaci på Syddansk Universitet. Trods corona-pandemien forfulgte han 

vedholdende muligheden for at skrive sit speciale på University of California. Han undersøgte hæmmere af membran-

transportøren OCTN2 og screenede i den forbindelse et meget stort antal lægemiddelstoffer.

 

Et særdeles konkurrencepræget 
videnskabeligt miljø
Carsten Uhd Nielsen, professor i Pharmaceutical Sciences på Syddansk Universitet, var 
vejleder på Sebastian Jakobsen speciale og indstillede ham til specialeprisen. Han skri-
ver blandt andet i indstillingen:

”Under specialet har Sebastian begået sig i et videnskabeligt særdeles konkurren-
cepræget miljø, har udviklet et assay og undersøgt flere lægemiddelstoffer, end man 
kan forestille sig. Det viser et personligt engagement og videnskabelig dedikation samt 
produktion af data, som man sjældent kan opnå i et speciale. Tilbagemeldingen fra pro-
fessor Giacomini har været yderst positiv. Sebastian har dermed banet vejen for, at an-
dre dygtige SDU-studerende i fremtiden kan få et specialeophold hos Giacomini på et 
topuniversitet i USA.”

forbrændingen af fedtsyrer og sørger således 
for, at fedtsyrer kan transporteres ind i vores 
mitokondrier (organeller) hvor de kan meta-
boliseres gennem beta-oxidation. Størstede-
len af kroppens carnitin optages gennem ko-
sten, hvor OCTN2 spiller en rolle i absorptio-
nen af carnitin. OCTN2 distribuerer også car-
nitin ind i hjertet og skeletmuskulaturen, hvor 
fedtsyreforbrændingen er høj. 

”Vigtigst af alt sørger OCTN2 for at reabsor-
bere carnitin i nyrerne, så carnitin ikke mistes 
i urinen. Mangler man funktionen af OCTN2, 
leder det til carnitinmangel på grund af en 
øget udskillelse af carnitin gennem nyrerne. 
Derfor var det formålet med mit projekt at un-
dersøge, hvilke lægemiddelstoffer der hæm-
mer OCTN2 og at vurdere risikoen for læge-
middelinduceret carnitinmangel,” forklarer Se-
bastian Jakobsen.

I projektet screenede han 1.358 forskelli-
ge lægemiddelstoffer for deres hæmning af 
OCTN2. Her fandt han 158 OCTN2 inhibito-
rer og valgte 20, han ville karakterisere nær-
mere og vurdere deres risiko for at give car-
nitinmangel. 

”Det viste sig dog at være en kompleks 
opgave, da disse interaktioner mellem læge-
middelstoffer og næringstoffer kan være svæ-
re at forudse uden in vivo data. Dog er mit 
projekt et godt skridt på vejen i udforsknin-
gen af disse typer interaktioner mellem læge-
middelstoffer og vores egne endogene mole-
kyler,” siger han.

En fantastisk tradition 
Specialeprisen blev første gang uddelt i 2016, 
og formålet er ikke kun at hylde den enkelte 
vinder. Det handler også om at øge den fag-
lige stolthed hos de farmacistuderende og øge 
fagets synlighed.

”Jeg synes, at det er en virkelig fantastisk 
tradition, som Foreningen for Farmacistude-
rende er med til at facilitere. Det er med til at 
hylde det enorme arbejde, der ligger bag vo-
res specialer. Jeg håber bestemt, at det er en 
tradition, der fortsætter og kan være med til 
at motivere andre under deres specialeskriv-
ning,” siger Sebastian Jakobsen. 


