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Tenk deg at vanlige sykdommer ikke lengre kan behandles med antibiotika. Dessverre er 
dette et mer og mer vanlig problem siden antibiotikaforskningen nesten har stått helt stille 
de siste tiårene, og allerede har dødsfall skjedd i Norge på grunn av dette. Gjennom 
doktorgradsarbeidet har O. Alexander H. Åstrand funnet et nytt stoff som skrur av 
bakterienes forsvarsmekanisme mot antibiotika og gjør at de igjen kan behandles. Selv om 
en del forskning gjenstår så er de første resultatene er så bra at dette alt er søkt 
patentbeskyttet.  
 
I tillegg til antibiotikaforskning har O. Alexander H. Åstrand jobbet med å utvikle nye 
medisiner mot kreft, som fortsatt er en av de ledende dødsårsakene i den vestlige verden, 
blant annet ved å strupe cellenes tilgang til viktige mineraler, da spesielt sink som 
kreftcellene trenger for å vokse. Samtidig har vi tatt en kjent cellegift og gjort den mye mer 
giftig for kreftceller enn vanlige celler, noe som vil kunne gi mye mindre bieffekter ved 
behandling.  
 
Det siste prosjektet som doktorgraden omhandler er forskning på nye medisiner som kan 
hjelpe personer med syklig overvekt og diabetes type 2. Over 350 000 personer i Norge 
alene lider av diabetes type 2. Disse personene har ofte lavere forbrenning av fett i cellene i 
tillegg til problemer med for mye glukose i blodet. De nyutviklede stoffene har blitt testet og 
vil bli testet mer blant annet i samarbeid med våre samarbeidspartnere på Farmasøytisk 
Institutt og Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet.  
 
Disse og andre oppdagelser gjort under doktorgradsperioden har så langt resultert i 14 
publikasjoner, manuskripter og patenter.  
 
  


