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Det blir ofte sagt at nanoteknologi vil revolusjonere framtiden innenfor felt som elektronikk, 
kjemi og medisin. Denne doktorgraden tar for seg utnyttelse av nanoteknologi i utvikling av 
legemidler.  
 
Legemiddelutvikling er en svært komplisert prosess. Det er estimert at bare en av 10 000 
potensielle nye virkestoffer kommer på markedet. De fleste nye og tilsynelatende lovende 
virkestoff blir forkastet i tidlig fase på grunn av ugunstige egenskaper som lav vannløselighet 
eller stabilitet, noe som kan medføre at det ikke tas opp i tilstrekkelig grad i kroppen. 
Nanoteknologi kan bidra til å endre egenskapene til potensielle virkestoff slik at blant annet 
vannløselighet og stabilitet forbedres. På denne måten kan det bli mulig å ta i bruk flere av 
virkestoffene som blir forkastet i tidlig utviklingsfase eller å optimalisere legemidler som 
allerede er på markedet. Nanoteknologi benyttes også for målstyring av legemiddelet til 
virkestedet. Dette kan bidra til nye og mer effektive legemidler enn de vi har på markedet i 
dag. Teknologien innebærer anvendelse av materialer som danner partikler i nanostørrelse. 
Virkestoffet er mindre enn nanopartiklene og kan derfor inkorporeres i disse. 
Nanopartiklene fungerer derved som bærere av virkestoffet. Egenskapene til partikkelen vil i 
stor grad påvirke egenskapene til virkestoffet som er inkorporert, for eksempel ved å 
beskytte det mot nedbrytning eller holde det i løsning. Doktorgradsarbeidet har undersøkt 
hvordan nanopartikler (cyclodextriner, poloxamerer) kan brukes til å optimalisere 
egenskapene til et potensielt virkestoff (curcumin) med antibakteriell og kreftcelledrepende 
effekt til bruk i fotodynamisk terapi. Dette er en behandlingsform der et inaktivt virkestoff 
aktiveres ved bruk av lys. Eksponering for lys kan begrenses til den syke delen av kroppen, og 
dermed reduseres sannsynligheten for bivirkninger. Innkapsling av curcumin i de ulike 
nanopartiklene ga en økning i både vannløselighet og hydrolytisk stabilitet. Det ble også 
undersøkt hvordan nanopartiklene påvirket opptaket av curcumin i kreftceller. Noen 
nanopartikler ga et høyt opptak av curcumin som forventet, mens andre viste seg å redusere 
opptaket. Sammensetningen av preparatene ble optimalisert ved å justere mengde og type av 
de komponentene som dannet nanopartikler, samt andre parametre som pH, ionestyrke og 
type buffer. På den måten ble det oppnådd produkter med høy løselighet og forbedret 
stabilitet av curcumin, samtidig som opptaket i kreftcellene ble opprettholdt på et 
akseptabelt nivå.  
 
Doktorgraden er utført ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo i samarbeid med 
Farmasøytisk Fakultet, Universitetet i Island, Reykjavik, og Radiumhospitalet, Oslo 
Universitetssykehus, Oslo. 


