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SMS = Syntese og Molekylstruktur
Utviklingsmiljø (satsingsområde) ved MNF

(Organisk) syntese og         molekylstruktur 
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Organisk syntese

 

Legemiddelegenskaper testes i samarbeid med andre

I dag fokus på

Sykdommer i sentralnerve-
systemet 

depresjon, 

hyperaktivitet, 

Parkinson etc.

Infeksjonssykdommer 
   inkl. tuberkulose, malaria

Kreft

Lager stoffer som finnes i naturen 
(eller som ligner)

Lager helt 
nye stoffer

(ikke kjent
fra naturen)

•Metodeutvikling

•Mekanisme studier

•Syntese av forbindelser med interessante egenskaper 



Masteroppgaver innen organisk syntese
Tore Benneche

Syntese av bioaktive forbindelser

1) Syntese av cannabinoider

Sammarbeid med prof. Tius ved University of Hawaii

2)  Syntese av biofilmhemmende forbindelser

Sammarbeid med prof. Scheie ved inst. for oral biology, UiO.



Synteseprosjekter rettet mot bioaktive forbindelser

(og metodologi “spin-offs”)      Lise-Lotte Gundersen

•Syntese av  bioaktive naturprodukter og analoger

Agelasines, asmarines etc. 

effekt på kreftceller og mikroorganismer

(tuberkulose, malaria, andre tropesykdommer)

Totalsyntese av naturstoffer

•utfordrende

•lærerikt

Syntese av analoger

•billigere / mindre tidkrevende

•forbedrede egenskaper
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Synteseprosjekter rettet mot bioaktive forbindelser

(og metodologi “spin-offs”)      Lise-Lotte Gundersen

•Syntese av antimykobakterielle forbindelser

(tuberkulose)

•Syntese av selektive adenosine reseptor ligander

 (flere potensielle anvendelser, 

  f eks anti-Parkinston)

•Syntese av hemmere av enzymer involvert i DNA reperasjon 
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Masteroppgaver innen medisinal kjemi
Tore Hansen

Masteroppgaver i medisinalkjemi vil være relatert til kreft terapi: Brystkreft,
leukemi og tarmkreft. Prosjektet vil være et samarbeid mellom oss og en
forskningsgruppe ved IMBV. Problemstilling: Kan vi modellere og fremstille
en små-molekylær, organisk forbindelse som selektivt inhiberer
interaksjonen mellom DNA og enzymet c-myb ?

Vha molekylmodellering har vi funnet  tre forbindelser som er et
meget godt utgangspunkt for å syntetisere andre forbindelser på vei
mot målet. Oppgaven vil bestå i å fremstille derivater av de tre ”hits”
for å øke inhiberingen og selektiviteten i interaksjonen mellom DNA
og c-myb.



Masteroppgaver i katalytisk asymmetrisk syntese
Tore Hansen
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Polymerbundet organokatalys ator

'B ac kbone'

K ata lytis k
ak tive seter

'B ac kbone'

K ata lytis k
ak tivt sete

Enzymatisk k ata ly sator

Mål: Designe og syntetisere nye organokatalysatorer til katalytisk asymmetrisk syntese.
Oppgaven vil bestå i å syntetisere kirale (amino) syrer og feste disse til et ’backbone’.

2. Metall katalyse og karbener.

 

Mål: Generere nye metal karbener. Oppgaven vil bestå i å utvikle metoder for å
generere nye metall-karbener for så å teste anvendelsen av disse i organisk syntese.
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3.
Molekylmodellering.

Oppgaven vil bestå i å anvende computer modellering til å modellere og forklare
kjemiske reaksjoner som finner sted i vårt laboratorium.

1. Nye polymerbundne organokatalysatorer: ”Enzym etterligninger”



Organic framework structures from DNA-derived
building blocks     Carl Henrik Gørbitz & Tore Hansen

Syntese og strukturbestemmelse av organiske materialer - nettverk

Noder ikke tungmetaller 
Miljøvenlig
Biokompatibelt

ingen slike strukturer kjent (utfordring!)

Stabile bioorganiske nettverk, potensielle anvendelser:

•molekylær gjenkjenning 
•lagring, 
•materiale for kontrollert frigjøring av legemidler
•biokatalysatorer  etc.



To muligheter

• Nettverk fra organiske borsyrer

• Nettverk fra DNA



 

• Supervisor: Ute Krengel (http://folk.uio.no/utek)

• Current group size: 9 people

• Projects on glycobiological targets and enzymes

• International collaborations with University of Michigan, CIM Havana,
ETH Zurich, University of Gothenburg and University of Umeå.

• Current funding sources: NFR and Kreftforeningen

Protein Crystallography

 



Jens P. Berg j.p.berg@medisin.uio.no  Klinisk kjemi, Ullevål sykehus og
 Frode Rise frode.rise@kjemi.uio.no ved Kjemisk institutt tilbyr en mulig masteroppgave i
klinisk kjemi og nmr-spektroskopi.

En celltype som heter monocytter  renses fra blodprøver. Cellene vil bli stimulert med
meningokokker eller lipopolysakkarid (LPS) som setter i gang en kraftig
betennelsessreaksjon. Cellekulturmediet fra petriskåldyrkingen av monocytter som er
inkubert med eller uten meningokokker, LPS i nærvær eller fravær av antiinflammatoriske
cytokiner som interleukin 10 skal  analyseres ved hjelp av NMR-spektroskopi for å
identifisere metabolitter som indikerer betennelse og metabolske veier. Funnene vil deretter
bli vurdert i forhold til NMR-spektra fra pasienter med sepsis (blodforgiftning) og i forhold til
data som vi allerede har med hensyn til endringer i genekspresjon.

Med andre ord - masteroppgaven blir en blanding av kjemi, biokjemi, medisin og
kjernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR spektroskopi).

Nmr spektrum av
metabolitter fra
menneske.



Sterkt anbefalte kurs siste semester Bs

Organisk syntese / NMR:

•KJM3000 – Anvendt spektroskopi

•KJM4200 – Organisk kjemi II

Protein krystallografi

•KJM2200 i løpet av Bs 

•(MBV kurs i Ms grad)

Arbeidsmarkedet

Stipendiat / PhD studier

Industri: GE Health Care, Borregaard, Axelia, Synthetica, 

Pronova, Jotun, div. mindre biotek firmaer

Offentlig virksomhet

Undervisning (alle nivåer)


