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Utvikling av nye legemiddelkandidater fra naturstoffer kan gi håp for 
nye alternativer i behandling av kreft, infeksjoner, diabetes type 2, 
fedme og aterosklerose. 
 

Kreftformen akutt myelogen leukemi (AML) har høy dødelighet, der umodne 
blodceller, såkalte myeloblaster, vokser og deler seg uhemmet i beinmargen. Siden 
AML ikke kan fjernes kirurgisk, må pasientene gjennomgå tung kjemoterapi som 
har alvorlige bivirkninger på hjertet, og som virker på ca. 50 % av pasientene. Det er 
derfor et stort behov for nye og bedre behandlingsmetoder mot AML. Viktorsson og 
forskere ved Universitet i Bergen tok utgangspunkt i et kjemisk stoff i hav-bakterier, 
iodinin, som bakterier har brukt for å krige mot andre mikroorganismer. Iodinin er 
uløselig og ikke brukbart som legemiddel. Viktorsson og kolleger ved Universitetet i 
Oslo har utviklet den første effektive fremstillingen av iodinin og en rekke nye 
varianter med bedre egenskaper enn iodinin selv. I samarbeid med Universitet i 
Bergen og Haukeland sykehus har han funnet lovende legemiddelkandidater med 
mindre bivirkninger på hjerteceller. Noen av stoffene har også en kraftig effekt på 
resistente bakterier, som også er et stort problem for kreftpasienter pga. redusert 
immunforsvar. I den andre delen av sitt arbeid har Viktorsson interessert seg for et 
annet stort helseproblem i verden, «tvilling-sykdommen» diabetes type 2/fedme. 
Viktorsson brukte sine kunnskaper i legemiddelkjemi for å lage og undersøke nye 
derivater av kolesterol som virker på såkalte kjernereseptorer, som styrer hvordan 
kroppen fordeler fettstoffer. Også her ble det identifisert en kjemisk forbindelse som 
virker selektivt stimulerende på bioproduskjon av kolesterol transportere (ABCA1) 
som motvirker aterosklerose, det første stadiet i sentrale hjerte-karsykdommer. 
 
I begge prosjektene ble det identifisert nye og patenterbare legemiddelkandidater 
som kan få betydning for behandlingsregimet for pasientene innenfor de to 
sykdomsområdene. 
 
 


