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Kreft er en utbredt sykdom med store negative menneskelige og økonomiske konsekvenser i 

dagens samfunn. Mange legemidler mot kreft har blitt utviklet med utgangspunkt i molekyler 

isolert fra naturen, såkalte naturprodukter. Combretastatin A-1 er et naturprodukt som er i 

klinisk utprøving mot ulike kreftformer. Dette naturproduktet virker hemmende på 

kreftcellers vekst ved at de ødelegger blodårene i kreftsvulster, slik at kreftcellene dør på 

grunn av redusert tilgang på oksygen og næring. Dessverre har dette naturproduktet lav 

kjemisk stabilitet, noe som reduserer dets kliniske anvendelser. Det er derfor ønskelig å 

fremstille analoger av combretastatin A-1 som er kjemisk mer stabile og som samtidig virker 

like sterkt hemmende på kreftcellers vekst. 

Stipendiat Cand. Pharm. Øyvind W. Akselsen har ved hjelp av organisk syntese fremstilt nye 

analoger av combretastatin A-1 som er kjemisk mer stabile. Like interessant og viktig er 

resultatene som viser at de nye analogene virker sterkt hemmende på kreftcellers vekst ved å 

ødelegge kreftsvulsters blodårer. Biologisk testing har blitt utført i samarbeid med professor 

James B. Lorens, Universitetet i Bergen og med forskere i Taiwan. Akselsen har også utført 

molekylmodelleringsstudier i gruppen til professor Maurizio Botta, Universitetet i Siena, 

Italia. Resultater fra disse studiene kan delvis forklare hvorfor de nye analogene reduserer 

kreftcellers tilgang på oksygen og næring. 

Et annet naturprodukt som også ødelegger blodårene til kreftsvulster er steroidet 2-

metoksiøstradiol. Akselsen har utviklet en alternativ og mer miljøvennlig syntese av dette 

steroidet enn tidligere rapporterte synteser. Særlig sentralt i Akselsen miljøvennlige syntese 

er en ortho-formyleringsreaksjon. 

Doktorgradsarbeidet er utført i perioden mai 2007 til august 2011 ved Avdeling for 

farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, innen fagområdet 

legemiddelkjemi. Førsteamanuensis Trond Vidar Hansen har vært hovedveileder og professor 

Ragnhild E. Paulsen medveileder. 
 


