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Studier har vist at omega-3 fettsyrer har flere gunstige helseeffekter. De molekylære årsakene til 

hvorfor inntak av omega-3 fettsyrer er gunstig er enda ikke helt klarlagt. Dette doktorgradsarbeidet har 

gitt ny kunnskap til hvordan helseeffekter oppstår med inntak av omega-3 fettsyrer. 

Forskning har vist at omega-3 fettsyrer, slik som eikosapentaensyre (EPA) og dokosapentaensyre 

(DHA), omdannes til hydroksylerte omega-3 derivater i mennesker og dyr. Disse hydroksylerte 

omega-3 derivatene har i musemodeller og innledende kliniske studier vist meget gunstige effekter 

ved å dempe inflammasjonsprosesser. Mange sykdommer er relatert til ukontrollert inflammasjon. 

Derfor er det stor interesse for å undersøke de eksakte biologiske egenskapene relatert til 

inflammasjonsprosessen for disse hydroksylerte fettsyrederivatene. I den senere tid har det også blitt 

vist at omega-3 fettsyren dokosapentaensyre (DPA) omdannes til hydroksylerte fettsyrederivater som 

har interessante anti-inflammatoriske effekter. For å kunne forstå de biologiske egenskapene til 

hydroksylerte fettsyrederivater er det nødvendig med inngående kunnskap om hvordan disse 

forbindelsene dannes biokjemisk i kroppen, men også etablere den eksakte kjemiske strukturen til 

disse forbindelsene samt deres cellulære og molekylære virkningsmekanismer.  

I dette prosjektet har stipendiat Karoline Gangestad Primdahl ved Farmasøytisk institutt, Universitetet 

i Oslo, ved hjelp av syntetisk organisk kjemi, bidratt med ny kunnskap om kjemisk struktur og 

fremstilling av flere hydroksylerte fettsyrederivater. Dette har muliggjort studier på cellulære og 

molekylære virkningsmekanismer. Videre har inngående studier i mus bevist hvordan den biokjemiske 

synteseveien av et nytt oksygenert fettsyrederivat skjer. Denne delen av arbeidet har kandidaten utført 

under sitt forskningsopphold ved William Harvey Research Institute i London. Videre har prosjektet 

bidratt med ny forståelse av biologiske effekter og hvordan de nye hydroksylerte fettsyrederivatene 

hindrer utviklingen av ukontrollert inflammasjon. Dette er av stor interesse innen molekylær 

livsvitenskap og biomedisin for å muliggjøre utviklingen av nye legemidler.  

Det eksperimentelle arbeidet har blitt utført ved Farmasøytisk institutt, mens biokjemiske og 

biologiske studier har blitt utført ved William Harvey Research Institute, London. 

 


