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Nyere forskning har vist at serotonin kan ha en uheldig effekt ved atrieflimmer 
og hjertesvikt. Avhandlingen omhandler utvikling og dokumentasjon av nye 
kjemiske forbindelser som hemmer effekten av serotonin i hjertet. Noen av de 
fremstilte forbindelsene kan potensielt ha nytte som nye legemidler i 
behandling av disse sykdommene. 
 
Atrieflimmer og hjertesvikt er alvorlige helseproblemer som øker i utbredelse med en 
aldrende befolkning. Flere ulike legemidler brukes i behandling av disse sykdommene, men 
både manglende effekt og bivirkninger gjør at det er behov for både nye 
behandlingsmetoder og legemidler. Forskning ved blant annet Avdeling for farmakologi, 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, har vist at serotonin kan ha en uheldig 
effekt ved disse lidelsene. Nye legemidler som blokkerer effekten av serotonin i hjertet kan 
derfor være et nytt og viktig angrepspunkt i behandlingen av disse hjertesykdommene.  
 
Flere legemidler som hemmer effekten av serotonin har tidligere vist å gi en økt risiko for 
livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Serotonin har også en viktig fysiologisk effekt i 
nervesystemet. Et mål med denne avhandlingen har derfor vært å fremstille nye 
legemiddelforbindelser som blokkerer effekten av serotonin i hjertet og som har redusert 
risiko for å fremprovosere alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.   
 
Stipendiat Bjarne Brudeli har ved hjelp av syntetisk organisk -kjemi fremstilt en rekke nye 
forbindelser. En strategi med å gjøre de nye forbindelsene mer vannløselige reduserer 
risikoen for hjerterytmeforstyrrelser. Omfattende biologisk testing har vist at flere av de nye 
forbindelsene hemmer effekten av serotonin. Et utvalg av de mest spennende substansene 
har også blitt ytterlig testet i dyremodeller, og noen utvalgte forbindelser kan ha potensiale 
som legemiddelsubstanser i behandling av atrieflimmer og hjertesvikt. 
 
Forskningsarbeidet har blitt utført i perioden 2006 til 2014 ved Drug Discovery Laboratory 
AS på oppdrag fra Serodus ASA.  De siste 4 årene har arbeidet blitt støttet av Norges 
Forskningsråd gjennom programmet nærings-ph.d. Kandidaten har vært tatt opp som 
doktorgradsstudent ved Avdeling for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, 
Universitetet i Oslo. Professor Jo Klaveness ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo 
har vært hovedveileder. Professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Institutt for 
klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Dr. Nils Olav Nilsen, Drug Discovery Laboratory AS, 
har vært medveiledere.  
 



 

 

  


