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Sammendrag
I USA har ca. 25 % av den voksne befolkningen metabolsk syndrom, og prevalensen
er økende. Denne tilstanden er assosiert med fedme, koronar hjertesykdom og type 2
diabetes, og gir en redusert forventet levealder. Det er behov for nye
behandlingsstrategier som tidlig bremser progresjon og utvikling av dette. Tre
kjernereseptorer kalt ”Peroxisome Proliferator Activated Receptors”α, -δ og –γ, er
alle involvert i ulike faktorer av metabolsk syndrom. Det finnes legemidler som
aktiverer –α og -γ, men hittil er det ingen legemidler som har δ-reseptoren som
terapeutisk mål. Den fysiologiske rollen av PPARδ-reseptoren har de siste årene blitt
bedre kjent, og aktivering av denne reseptoren har vist lovende resultater knyttet til
behandling av flere ulike faktorer av metabolsk syndrom. PPARδ-reseptoren
representerer et nytt og lovende terapeutisk angrepspunkt i behandling av denne
sammensatte tilstanden.
Denne oppgaven tar for seg syntese og biologiske studier av derivater av forbindelsen
GW501516, som er en potent og selektiv agonist for PPARδ-reseptoren. Det ble
syntetisert fem derivater som var modifisert i to ulike posisjoner. Biologiske studier
av de fem forbindelsene og GW501516 ga nyttig informasjon om effekten av disse
modifikasjonene med hensyn til aktivitet, potens og selektivitet for PPAR-isoformene.
Endringene som ble gjort påvirket potens mer enn effekt, og at de ikke ga noe stort
bidrag til selektivitet for PPARδ-reseptoren fremfor –α og –γ. Det ble derimot funnet
at forbindelsene som kun var modifisert rundt syregruppen, aktiverte alle tre
isoformene av PPAR-reseptorene, og viste seg svært interessante i videreutvikling av
pan-PPAR agonister.
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2. Innledning

2.1 Metabolsk syndrom
2.1.1 Hva er metabolsk syndrom?
Det antas at minst 300 millioner av verdens befolkning er klinisk fete. Fedme
fremmer

utvikling av hypertensjon, dyslipidemi og hyperglykemi

insulinresistens.1,

2

grunnet

Disse faktorene utgjør tilsammen en kompleks tilstand kalt

metabolsk syndrom, eller syndrom X,2-4 og personer med denne tilstanden har økt
risiko for koronar hjertesykdom og type 2 diabetes.2,

3

Den økende prevalensen av

metabolsk syndrom har oppstått primært som resultat av en global fedmeepidemi med
perifer insulinresistens som et akseptert og samlende særpreg på syndromet.1 Insulin
er et peptidhormon som sekreres av β-celler i Langerhanske øyer, og er den viktigste
regulatoren av organisk metabolisme. Insulin har primært effekt på lever, muskelvev
og fettvev, og stimulerer opptak og lagring av glukose som gir en påfølgende
reduksjon i blodsukkeret. Ved nedsatt insulinsensitivitet reduseres insulinets evne til å
både undertrykke hepatisk glukoseproduksjon og fremme glukoseopptak i fett- og
muskelvev. Konsekvensen er hyperglykemi.5 Langsiktige følger av det er makro- og
mikrovaskulær sykdom og nevropati. Blant årsakene til dette er proteiner i blodet som
glykosyleres proporsjonalt med glukosekonsentrasjon i blodet, og fører til
vasokonstriksjon via effekt på endotelcellene.6 Det antas at skjelettmuskulatur er det
primære vevet involvert i insulinresistens og det som påvirkes mest av en passiv
livsstil. Til tross for dette rettes den kliniske behandlingen av type 2 diabetes mot
lever eller fettvev.7 Metabolsk syndrom er årsaken til 6-7 % av total mortalitet i USA,
og det antas at forventet levealder i den vestlige verden vil flate ut eller synke grunnet
fedme-relatert morbiditet.3 Dyslipidemi er avvikende nivåer av lipidtriaden, og
innebærer økte nivåer av både ”Low Density Lipoprotein” (LDL)-kolesterol og
triacylglyserol, og redusert nivå av ”High Density Lipoprotein” (HDL)-kolesterol.1

9
Kolesterol, triglyserider og andre lipidpartikler transporteres gjennom kroppen som
makromolekylære komplekser av lipid og protein kalt lipoproteiner. Lipoproteiner har
ulik andel kjernelipider og type apoprotein og dette påvirker tettheten (density) til
partiklene, da fett har lavere tetthet enn proteiner.5, 8 LDL-partikler kan overføres fra
plasma til subendotelialt vev. Når det skjer, blir de oksidert, noe som gjør LDLpartiklene cytotoksiske og bidrar til utvikling av aterosklerose.6 HDL-kolesterol
fjerner overflødig kolesterol fra blod og vev, inkludert de kolesterolrike cellene i
aterosklerotisk plakk, og frakter dette til lever for ekskresjon.5, 9 Hypertriglyseridemi
og abdominal fedme er vesentlige komponenter av metabolsk syndrom, og er et
resultat av fettvevets nedsatte evne til å lagre fettsyrer på en egnet måte. I stedet
avleires de som ektopisk fett i skjelettmuskulatur, lever og andre organer eller vev.
Det antas at en slik akkumulering av fett kan settes i sammenheng med nedsatt
metabolsk funksjon i det aktuelle organet eller vevet.1,

10

Det er vist en tydelig

sammenheng mellom fedme og insulinresistens i epidemiologiske studier, men
patofysiologien ved de to tilstandene er ikke fullstendig klarlagt.11 Det er svært viktig
å forhindre progresjon av metabolsk syndrom tidlig,2 og utvikling av nye
behandlingsstrategier er dermed helt nødvendig.1,

12

De fordelene som kom med

introdusering av statiner som effektive kolesterolsenkende legemidler sammen med
økt fokus på sunn livsstil, er oppveid av en raskt stigende insidens av overvekt og
fedme.3

2.1.2 Ny behandlingsstrategi
Innen feltet av metabolsk forskning har det i senere tid vært særlig fokus på
Peroxisome Proliferator Activated Receptors (PPAR).2,

13

PPAR består av 3

isoformer, kalt PPAR-alfa(α), -gamma(γ) og -beta/delta(β/δ).14 De er fettsyreaktiverte
kjernereseptorer

som

kolesterolmetabolisme.15,

regulerer
16

gener

involvert

i

glukose-,

lipid-

og

Hittil er PPARβ/δ reseptoren, heretter kun kalt PPARδ,

den eneste av de tre reseptorene i PPAR subfamilien som foreløpig ikke er mål for
noen markedsførte legemidler.13 Fibrater er selektive agonister for PPARα-reseptoren
og brukes i behandling av hypertriglyseridemi, mens PPARγ-reseptoren aktiveres av
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tiazolidindioner som gir en antidiabetisk effekt.15 Per i dag behandles de ulike
komponentene av metabolsk syndrom mer eller mindre separat, med for eksempel
statiner for hyperkolesterolemi, fibrater for hypertriglyseridemi og glitazoner for
hyperglykemi.10 I løpet av de siste årene er det utviklet spesifikke PPARδ-agonister17,
18

som har bidratt til ny kunnskap omkring funksjon til PPARδ-reseptoren, og da

særlig reseptorens rolle i skjelettmuskulatur.12, 14 Se figur 2.1. Aktivering av PPARδ i
skjelettmuskulatur har vist lovende resultater i forhold til resistens mot fedme og
forbedring av den metabolske profilen som et resultat av økt fettsyreoksidasjon,
mitokondriell biogenese og en endring av fibertype i muskulaturen.19

Figur 2.1 Oversikt over PPARδ-aktivert regulering av metabolsk homeostase i ulike målorganer/vev.
Det er vist at fettsyrer (FA) transportert i kroppen av ”Very Low Density Lipoprotein” (VLDL)
aktiverer PPARδ-reseptoren.13

Gitt at potensielle bivirkninger blir tatt hånd om, vil syntetiske PPARδ-agonister være
nyttige i fremtiden på grunn av en målrettet effekt på noen av de viktigste faktorene
assosiert

med

metabolsk

syndrom, som insulinresistens, hyperglykemi og

dyslipidemi.3 Det gjør nettopp skjelettmuskulatur til et meget lovende potensielt nytt
target i behandling av metabolsk syndrom.7, 12

11

2.2 Kjernereseptorer
Kjernereseptorer regulerer ekspresjon av gener involvert i ulike prosesser inkludert
utvikling, reproduksjon og metabolisme.14 På bakgrunn av de kjernereseptorene som
er karakterisert, antas det at det innen dette feltet er enorme muligheter for å oppdage
hittil ukjente signalveier og terapeutiske forbindelser. De kjernereseptorene som er
kjent er alle delaktig i sykdomstilstander.1 De best karakteriserte kjernereseptorene er
PPAR (som beskrevet under avsnitt 2.1.2) og ”Liver X Receptors” (LXR).
Genanalyser har påvist tilstedeværelse av 49 medlemmer av kjernereseptor
superfamilien hos mennesker.14 De endogene ligandene til kjernereseptorene var i
lang tid ukjent 1, men har nå blitt identifisert for en rekke av reseptorene.14 Det viste
seg at ligandene i mange tilfeller var intermediater eller sluttprodukter av metabolske
signalveier.14 Alle kjernereseptorene har en felles oppbygging og er organisert i 5
funksjonelle domener.1, 14 Se figur 2.2. Disse domenene består av en variabel NH2terminal som innehar en ligand-uavhengig aktiveringsfunksjon (Activation function,
AF)-1 aktivitet A/B, DNA bindende område C inneholdende to sink fingre, en
variabel link D, et COOH-terminal ligandbindende og dimeriserende domene (Ligand
binding domain, LBD) E som tilpasser seg små lipofile molekyler, og til slutt et
ligand avhengig transkripsjonsområde AF-2.1, 14

Figur 2.2. Figuren viser generell skjematisk oppbygging av kjernereseptorenes funksjonelle
domener fra NH2-terminal til COOH-terminal 1.Reseptorene er bygget opp av fem funksjonelle
domener.1

12

2.3 Peroxisome Proliferator Activated Receptors
2.3.1 PPAR som kjernereseptor
Når det gjelder PPAR-reseptorene er AF-2 domenet involvert i binding av
koaktivator, og posisjon av AF-2 bestemmes av tilstedeværelse eller fravær av en
agonist i bindingssete i LBD.20 PPAR reseptorer må heterodimerisere med 9-cisretinoic acid reseptor (RXR) for å bli transkipsjonelt aktiv.12 PPAR-RXR
heterodimeren bindes til spesifikke sekvenser på DNA, kalt PPAR responsive
elementer (PPRE), med den gjentakende sekvensen AGGTCAnAGGTCA, der ”n”
indikerer et skille med et enkelt nukleotid.12 Ved fravær av ligand vil PPAR-RXRheterodimeren

rekruttere

korepressorer

og

dempe

transkripsjon

av

gener.

Ligandbinding induserer en konformasjonell endring i PPAR-RXR komplekset som
fører til frigivelse av repressoren i bytte mot koaktivator, se figur 2.3.9 PGC-1α
fungerer som koaktivator av transkripsjonfaktorer involvert i oppregulering av
mitokondriell biogenese og økt fettsyreoksidasjon.

Figur 2.3. PPARδ reseptoren er assosiert med en korepressor i fravær av ligand, som ved
ligandbinding erstattes av en koaktivator 1.

2.3.2 Ulike subtyper av PPAR og deres endogene ligander
Som nevnt under avsnittet om metabolsk syndrom, finnes det tre subtyper av PPARreseptorene: PPARα (NR1C1), PPARδ (NR1C2) og PPARγ (NR1C3).21 De har ulik
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vevsdistribusjon og har ulik biologisk funksjon.14 PPARα var den første av de tre til å
bli identifisert. Den medierte økt hepatisk volum og tetthet av peroksisomer, og ble
derfor kalt peroksisom proliferator. PPARδ og -γ ble identifisert kort tid etter, og på
tross av signifikant sekvenshomologi mellom PPAR reseptorene, er ikke de to
sistnevnte involvert i peroksisom proliferasjon.22
PPARα er hovedsakelig uttrykt i lever, hjerte og fettvev, PPARγ i fettvev og PPARδ
i de fleste vev med metabolsk aktivitet, og da særlig i skjelettmuskulatur.1, 13, 14 De gir
som tidligere beskrevet ulik effekt, som illustrert i figur 2.4. Muskelvev og lever har
ulik sensitivitet for PPARδ aktivering og gjør at PPARα og -δ utviser ulik
farmakologi på tross av at de aktiverer transkripsjon av et overlappende sett med
gener.23 På grunn av at ekspresjon av det genet som koder for PPARδ er såpass
utbredt, er det mange vev og celler som kan bidra til en økt lipidforbrenning i
kroppen,

men

farmakologien

rundt

det

kan

likevel

særlig

tilskrives

skjelettmuskulatur.23

Figur 2.4. Oversikt over effektene av de ulike subtypene av PPAR-reseptorer på muskel- og fettvev,
lever og blodkar. 24
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PPAR-reseptorene har affinitet for en rekke naturlig forekommende og syntetiske
lipofile syrer, for det første umettede fettsyrer. Likevel har PPARα-reseptoren
mulighet til å binde flere ulike fettsyrer i større grad enn de to andre reseptorene.16, 24
Det

kan

være

av

betydning

for

α-reseptorens

rolle

i

regulering

av

lipidmetabolismen.25 Visse eikosanoider, som er metabolitter av arakidonsyre, kan
også være ligander for de tre PPAR-reseptorene og kan i en viss grad gi noe av
forklaringen på disse reseptorenes antiinflammatoriske egenskaper.3 Det spekuleres i
om ”Very Low Density”-lipoproteiner (VLDL) kan være blant de endogene ligandene
til PPARδ reseptoren. Dette på bakgrunn av at triacylglyserol i VLDL som
hydrolyseres av lipoprotein lipase (LPL) er potent aktivator av PPARδ i makrofager.2
Fettsyrene har affinitet til reseptorene i mikromolare konsentrasjoner, mens de
syntetiske ligandene har mye høyere affinitet enn de naturlige og bindes i
konsentrasjonsområdet rundt 1 nM.3

2.3.3 PPAR og legemidler
Fibratene som aktiverer PPARα-reseptorene reduserer hovedsakelig serumnivå av
triacylglyserol og til en viss grad også FFA, og øker HDL-kolesterol. De har vært i
klinisk bruk siden 1970-tallet for behandling av dyslipidemi,25 men det finnes per
dags dato ingen fibrater på det norske legemiddelmarkedet. Tiazolidinedioner (TZD)
aktiverer PPARγ reseptorene og har siden 1999 blitt brukt i utstrakt grad i behandling
av insulinresistens og type II diabetes, enten alene eller i kombinasjon med andre
legemidler, eksempelvis metformin.7,

25

TZD reduserer fastende og postprandiale

glukoseverdier, insulinresistens og ektopisk fettakkumulering i lever, og utsetter
utvikling av type II diabetes.10, 12 I Norge finnes to ulike tiazolidindioner, rosiglitazon
(Avandia®) og pioglitazon (Actos®).26 På bakgrunn av EU’s vitenskapelige
legemiddelkomites anbefaling, gikk Statens Legemiddelverk i mars 2008 ut med en
advarsel om bruken av rosiglitazon hos personer med ustabil angina og hjerteinfarkt.
Det er data som tyder på at stoffet kan gi økt forekomst av hjerte- og karrelatert
sykdom og dødelighet.27
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2.3.4 GW501516
Det har de siste 15-20 årene vært forsket på PPARα og PPARγ som terapeutiske
angrepspunkt for behandling av dyslipidemi og type 2 diabetes, mens PPARδ frem til
nylig har vært relativt ukjent.3,

12

Det er både på grunn av et generelt uttrykk av

PPARδ i flere vev i kroppen og dermed en mindre definert funksjon, og at det ikke
har vært noen selektiv ligand for denne reseptoren tilgjengelig før de siste årene.12 I
2003 rapporterte en gruppe fra GlaxoSmithKline om den første selektive,
høyaffinitets PPARδ-agonisten kalt GW501516, se struktur i figur 2.5. Denne har
omtrent 1000 ganger så høy selektivitet for δ i forhold til α og γ.17 Dette har gjort det
enklere å definere δ-reseptorens funksjon i seg selv,12 og gitt innsikt i fysiologi og
patofysiologi rundt fettsyremetabolisme hos mennesker.23

O
O
HO

Figur 2.5 Struktur av GW501516

GW501516 ble utviklet i løpet av et fem-års samarbeid mellom Ligand
Pharmaceutical og GlaxoSmithKline som den gang het Glaxo Wellcome. I 2003 antok
GSK at en søknad om godkjenning for GW501516 til behandling av dyslipidemia
ville foreligge i 2008.15 Se avsnitt 2.6.2.

2.4 Skjelettmuskulatur og PPAR delta som terapeutisk
target
2.4.1 Metabolisme i skjelettmuskulatur
Skjelettmuskulatur utgjør 35-45 % av total kroppsmasse. Det har en aktiv
lipidmetabolisme og da primært katabolisme.1, 7 Det er det primære vevet involvert i

S

S
N
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glukosehomeostasen,1, 11 og man antar at det står for så mye som 80-90% av insulinstimulert glukoseopptak.7, 11 Det er et metabolsk fleksibelt vev som innebærer at det
både kan benytte karbohydrater og lipider som energisubstrat, alt ettersom hva slags
mekanisk eller hormonell påvirkning vevet utsettes for.1 I motsetning til lever og
fettvev, har dette vevet omtrent en enveis tilstrømning av fettsyrer, fordi fettsyrene
som tas opp i muskulaturen ikke kan reeksporteres videre, men må oksideres.7
Nedsatt oksidasjon fører til akkumulering av intracellulære fettsyrer, som har en
bevist sammenheng med økt insulinresistens.7, 24 Skjelettmuskulatur er, i samme grad
som fettvev, en kilde til mange metabolske signaler som ikke bare virker autokrint,
men også direkte og spesifikt mot andre vev, som fett og lever. De muskel-sekrerte
molekylene kalles samlet for myokiner og inkluderer blant annet myostatin, TNF og
visse interleukiner (IL).7 På grunn av det må også skjelettmuskelvevet regnes som et
endokrint vev.
En enkel skjelettmuskelcelle kalles en muskelfiber. Begrepet muskel refererer til et
antall muskelfibre bundet sammen av bindevev.5 Skjelettmuskelfibre er enten
klassifisert som type 1: oksidative/langsomme, eller type II (a, b og x):
glykolytiske/raske.21 PPARδ er primært uttrykt i mitokondrierike type I oksidative
fibre.1,

9

Det observeres store forskjeller mellom fibertypene når det gjelder

kontraksjon, metabolisme, og disposisjon for utmattelse. Type I fibre er karakterisert
ut fra en høy konsentrasjon av mitokondrier, som indikerer at energi primært
produseres fra oksidativ metabolisme av fett. Dette gir en vedvarende tilførsel av
ATP, som er cellenes energikilde, og dermed resistens mot utmattelse. Type IIb fibre
har det laveste nivået av mitokondrier og oksidative enzymer, og bruker glykolytisk
metabolisme som den største energikilden. Dette gjør disse fibrene spesielt utsatt for
utmattelse.21 Utholdenhetstrening fremmer konversjon til type 1 fibre, samtidig med
et økt uttrykk av PPARδ.1 Det antas at PPARδ på lik linje med fysiologisk trening
spiller en viktig rolle i opprettholdelse eller økning av andelen oksidative fibre.9
Følgene av dette blir økt aktivitet av de enzymene som er involvert i den oksidative,
men ikke glykolytiske, metabolismen.1 Dette gir et økt behov for en ekstern eller
serumavledet triacylglyserol energikilde og kan antyde lipoproteiner som en potensiell
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kilde til slik forbrennbart substrat.1 Homeostasen av fettsyrer påvirkes av dette, og
både fedme og insulinresistens har sammenheng med PPARδ-mediert metabolsk
remodellering av skjelettmuskulatur.9

2.4.2 Effekter av PPARδ-aktivering
Endring i genekspresjon
PPARδ uttrykket i skjelettmuskulatur er henholdsvis 10 og 50 ganger høyere enn
uttrykket av PPARα og -γ.9 Aktivering av PPARδ i dette vevet regulerer
mitokondriell oksidativ kapasitet, skifter substratpreferanse fra glukose til fettsyrer,
og reduserer lagring av triacylglyserol. Disse endringene likner den metabolske
tilpasningen man ser som følge av fysisk aktivitet, kulde og faste,2 se figur 2.6, og
motvirker blant annet de karakteristiske forstyrrelsene sett i insulinresistent
skjelettmuskulatur.23

Figur 2.6 Figuren illustrerer effekten av kulde, faste og trening på PPARδ-aktivering og
genekspresjon i skjelettmuskulatur. Ligandbinding til PPAR-RXR heterodimeren induserer en
konformasjonsendring i reseptorkomplekset som gjør at en korepressor erstattes av koaktivator
PGC-1α.2

18
PPARδ er vist å regulere gener involvert i lipidabsorpsjon, -katabolisme og -forbruk.
Angående lipidabsorpsjon er det sett effekter på regulering av lipoprotein lipase
(LPL), fettsyretranslokase (FAT) og -bindingsprotein (FABP-3). LPL vil bidra til
hydrolyse av lipoprotein triacylglyserol til frie fettsyrer som vil diffundere over
plasmamembranen, og FAT og FABP øker opptak av disse fettsyrene i tillegg til
LDL. Acyl-CoA syntetase (ACS4) fremmer aktivering av fettsyrer for oksidative
prosesser. Økning i lipidkatabolisme ses ved regulering av genet karnitin palmitoyl
transferase-1 (CPT-1) som øker mitokondrielt opptak av fettsyrer for oksidering.1, 2, 23
CPT-1 er en transporter i den ytre av to membraner i mitokondrier, og fasilierer
diffusjon av fettsyrer28 som er det hastighetsbegrensende trinnet i mitokondriell
fettsyreoksidasjon.29 Endring i energiforbruket ses ved regulering av UCP2 og -3, og
PGC-1α som øker kapasitet av fettsyreoksidasjon via mitokondriell biogenese, og
omdanning av skjelettmuskelfibre til type I.1,

2, 23

Det henvises til figur 2.7 for

illustrasjon av disse genenes funksjon og plassering i cellen. I tillegg til dette er
agonister for PPARδ-reseptoren foreslått å øke insulinsensitivitet. Denne effekten er
basert på en studie med ligandaktivering over lengre tid som har ført til signifikant
vekttap og en reduksjon i fettmasse. Disse effektene alene vil øke insulinsensitivitet,
og det er derfor uklart om det er en direkte aktivering av PPARδ som regulerer
sensitiviteten for insulin.30 Det er mye litteratur på studier av PPARδ og aktivering av
denne. De første kliniske forsøkene på mennesker er gjort, og resultatene fra disse
viser en forbedring av multiple metabolske avvik vanligvis assososiert med metabolsk
syndrom i mennesker, trolig grunnet oksidasjon av fettsyrer i skjelettmuskulatur.
Dette utdypes i avsnitt 2.5 om kliniske studier av GW501516.
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Figur 2.7 PPARδ aktivering i skjelettmuskulatur induserer ekspresjon av gener involvert i cellulær
fettsyreforbrenning

og gir en assosiert økning i kroppens totale forbruk av lipider. PPARδ-

aktivering skjer primært her og regulerer mitokondrienes oksidative kapasitet, skifter
substratpreferanse fra glukose til fettsyrer, og reduserer lagring av triacylglyserol.21 LPL
hydrolyserer VLDL-triglyserider og genererer FFA som enten diffunderer over cellemembran eller
blir tatt opp i cellen via FAT.

2

β-oksidasjon av fettsyrer produserer acetyl-CoA som videre kan

oksideres til CO2 og H2O i sitronsyresyklus (TCA).28 Illustrasjon er hentet fra.31 Det henvises til tekst
for beskrivelse av fullstendig navn og funksjon av genene.

Forbedring av lipidprofil i plasma
Dyslipidemi er et kjennetegn på metabolsk syndrom.9 Det er vel dokumentert at HDLkolesterol er omvendt relatert til utvikling av aterosklerose.12 HDL-partikler har evne
til å oppta kolesterol fra celler og overføre det til VLDL- og LDL-partikler. Ved at en
stor del av LDL tas opp av leverceller, vil HDL på denne måten bidra til å fjerne
kolesterol fra cellene.8
Når det gjelder lipidmetabolismen, er den vesentlig forskjellig hos gnager og
menneske, så det er viktig at en eventuell PPARδ effekt er dokumentert hos primater i
tillegg til mus.23 Den tydeligste effekten av PPARδ-aktivering er sett på
plasmaverdiene av HDL-kolesterol, som øker i samme grad som de viktigste
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lipoproteinkomponentene i HDL: Apolipoprotein-AI (ApoAI) og –AII.3,

23

Rhesusaper med liknende lipidforstyrrelser som en person med fedme i prediabetisk
tilstand ble behandlet med GW501516, og resultatet var at nivå av sirkulerende HDLkolesterol ble fordoblet, mens plasma triacylglyserol og LDL-kolesterol ble redusert.2,
3, 23, 24

Enkelte studier har vist en økning på hele 79 % av HDL.12 Det er uenighet om

hvorvidt effekten skyldes en økning i antall eller størrelse av HDL-partikler.3,

24

Genekspresjon av ATP-bindende kassett A1 (ABCA1) stimulerers i flere celler og
induserer kolesteroleffluks til ApoAI assosierte partikler som HDL. Dette kan være
mekanismen bak økningen av HDL-kolesterol, men er ikke klarlagt.21, 24 Muligheten
for at PPARδ er et velegnet mål underbygges av det faktum at de velbrukte statinene
og også fibrat-forbindelsene ikke er like effektive som GW501516 når det gjelder å
øke HDL-kolesterolet.23, 32

Inflammasjon og aterosklerose
I tillegg til effekter på oksidasjon av fettsyrer antydes det en direkte antiaterogen
effekt av PPARδ-aktivering, dette fordi kolesteroleksport økes og ekspresjon av
inflammatoriske gener i makrofager og aterosklerotisk plakk undertrykkes ved
aktivering av denne reseptoren.23 Det er kjent at inflammasjon kobler dyslipidemi
med dannelse av slikt aterosklerotisk plakk.2 PPARδ ligander har vist seg å være
antiinflammatoriske i mange celletyper, inkludert makrofager, kardiomyocytter og
kolonepitel.33 In vitro studier indikerer at PPARδ kan uttrykke både aterogen og
antiaterogen

effekt

på

genekspresjon.34

Lipidakkumulerte

makrofager,

kalt

skumceller, er en viktig komponent i en aterogen skade. De tiltrekkes aterosklerotisk
skadd vev, og utløser en kronisk inflammatorisk respons.35 PPARδ er involvert i en
kompleks lipidhåndtering og regulering av inflammatoriske aktiviteter i makrofager
som ikke er helt forstått.24 GW501516 er som beskrevet vist å øke ekspresjon av
ABCA1 og indusere ApoA1 spesifikk kolesteroleffluks fra ulike celletyper, og
makrofager er inkludert i disse celletypene.21, 24
Resultater fra både PPARδ-overuttrykte makrofager og PPARδ -/- makrofager
antyder at PPARδ er proinflammatorisk, men behandling med GW501516 reduserte
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ekspresjon av inflammatoriske molekyler som Monocytt Chemoattractant Protein
(MCP)-I og IL-1β.24,

35

MCP-I antas å øke tilstrømning av monocytter til

aterosklerotisk plakk. Dette resulterer i lipidperoksidering og destruksjon av de
reseptorene nødvendig for normal reseptormediert fjerning av LDL.8 Det kan tyde på
at det var mengden PPARδ som ikke var bundet til ligand, som økte MCP-I
ekspresjon, se figur 2.8. Nærmere betyr dette at PPARδ kan regulere et
inflammatorisk skift ved å binde eller frigi transkripsjonsrepressorer, blant annet
BCL-6. I fravær av ligand beslaglegger PPARδ transkripsjonsrepressoren BCL-6,
som da ikke får undertrykt ekspresjon av MCP-1, og fører til inflammasjon. Denne
effekten reverseres fullstendig av liganden GW501516 og gjør at PPARδ frigir
repressoren som i fri form har mulighet til å uttrykke antiinflammatorisk effekt.35

Figur 2.8 Figuren illustrerer rollen av PPARδ, med og uten ligand, i makrofager. Det er antatt at
PPARδ regulerer en inflammatorisk respons ved en assosiasjon med (proinflammatorisk) og
dissosiasjon av (anti-inflammatorisk) BCL-6 som er en transkripsjonell repressor av MCP-135.
Liganden i dette tilfellet er VLDL.

Disse resultatene indikerer at GW501516 har antiaterosklerotisk effekt2 og bekreftes
av studier gjort på GW0742, en annen selektiv PPARδ ligand.36 Det er likevel en
motstridende rapport om lipidakkumulering i makrofager som følge av administrasjon
av en PPARδ ligand. Dette kan skyldes at forbindelsen brukt i dette studiet ikke var
fullstendig selektiv og dermed koaktiverte PPARγ og førte til lipidlagring.
Oppsummert er det flest studier som tyder på at PPARδ aktivering har gunstig effekt
på aterosklerotisk utvikling og progressjon.23
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Glukoseopptak og Insulinresistens
Absolutt eller relativ insulinmangel, ofte sammen med redusert insulinsensitivitet,
forårsaker type 2 diabetes.5, 8, 37 Fedmerelatert insulinresistens involverer frigivelse av
mediatorer som FFA, tumor nekrose faktor-α (TNF-α), eller resistin fra adipocytter og
nedsatt produksjon av adiponektin. Dette bidrar til å redusere virkningen av insulin i
skjelettmuskulatur.24 Siden insulinsensitivitet i dette vevet er negativt korrelert med
en økning i muskeltriacylglyserol, vil en reduksjon av sistnevnte, som ved PPARδaktivering, forventes å forbedre virkning av insulin og øke forbruket av glukose i
skjelettmuskulatur.7, 19 Insulinresistent muskel har høyere behov for, enn kapasitet til
fettsyreoksidasjon, og konsekvensen av dette blir intramuskulær lipidakkumulering.23
GW501516

behandling

er

vist

å

forhindre

hepatisk

og

intramuskulær

lipidakkumulering, og å forbedre insulinsensitivitet hos mus med fedme.2 Det er
nylig vist at GW501516 stimulerer glukoseopptak i skjelettmuskulatur hos menneske,
men det viste seg å være uavhengig av forbedret insulinsensitivitet.19 Lee et.al har vist
at i tillegg til å stimulere fettsyreoksidasjon i skjelettmuskulatur, vil PPARδ også
hemme frigivelse av frie fettsyrer (FFA) fra adipocytter og dermed bidra til
homeostatisk kontroll av glukose i blod ved å undertrykke hepatisk frigivelse av
glukose. Denne undertrykkes ved at PPARδ fremmer glukoseflux gjennom
pentosefosfat-veien og stimulerer fettsyresyntese i lever. Pentosefosfatveien genererer
NADPH som er nødvendig for lipidsyntese og kan konsumere opptil 20 % av hepatisk
glukose.30 På bakgrunn av dette reflekterer økt glukosetoleranse og insulinsensitivitet
en kombinert effekt av PPARδ aktivitet i lever, skjelettmuskel- og fettvev som
kollektivt induserer et fordelaktig metabolisk skift og effekt av insulin.19

Fedme
Fedme er en vesentlig årsak til insulinresistens man ser hos type II diabetikere. Fedme
vil hos enhver person, diabetiker eller ikke, indusere en viss grad av insulinresistens,
særlig i skjelettmuskulatur og fettvev.5 Når mengde kroppsfett øker, øker også
hastigheten av lipolyse via LPL, noe som fører til økt mobilisering og nivå av
sirkulerende FFA.24 Det er mulig at FFA frigis fra fettvev under faste og fysisk
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aktivitet, og fungerer som PPARδ ligander og stimulerer fettsyreoksidasjon og
termogenese i skjelettmuskulatur.3,

23

PPARδ-aktivering fører til en vedvarende

økning i kapasiteten til fettsyreoksidasjon, og stimulerer vevet til å trekke mer
substrat, FFA, inn i cellene for oksidering.23 PPARδ agonister foreslås som gode
kandidater for behandling av fedme siden aktivering av reseptoren formidler en
metabolsk viktig regulering av fettforbrenning.24

2.5 Kliniske studier av GW501516
De studiene som er beskrevet i litteraturen har sett på effekten av gjentatt
administrering av GW501516 til 6-9 moderat overvektige menn over 2 uker. Studiene
har sammenliknet doser av GW501516 på 2,5 mg og 10,0 mg, både mot placebo og
en PPARα-agonist.10,

38

Hos gruppen behandlet med 10 mg GW501516 ble det

observert en vektnedgang på 1,7 ± 0,7 kg, med en P = 0,05, mot en uforandret vekt
hos personer behandlet med placebo eller PPARα-agonist. Hos den samme gruppen
ble total og LDL-kolesterol redusert med henholdsvis 20 og 23 %.10 Begge studiene
har målt effekt av GW501516 på HDL-kolesterol, men rapporterte ulike resultater.
Den ene studien konkluderte med en uforandret konsentrasjon av HDL-kolesterol
etter administrering av 10 mg GW501516,10 mens den andre studien konkluderte med
en 16,8 % økning i HDL både ved dosering av GW501516 på 2,5 og 10 mg.38 Det må
presiseres at den sistnevnte prosentvise økningen er beregnet ut fra en reduksjon i
HDL-kolesterol på 11 % for placebogruppen. Nivået av triglyserider (TG) ble
signifikant redusert i gruppen behandlet med 2,5 og 10 mg GW501516, men denne
responsen var ikke signifikant i forhold til TG-nivå i utgangspunktet.38 Derimot ble
det for en annen studie vist en 20 % reduksjon i nivå av leverfett som, etter å ha blitt
korrigert for bakgrunn, var statistisk signifikant. Det ble funnet en positiv korrelasjon
mellom endring i leverfett og endring i triacylglyserol.10 Konsentrasjonen av fastende
plasmainsulin ble såvidt redusert i respons til GW501516, i tillegg til en liten
reduksjon i fastende plasmaglukose.10 Riserus et.al skriver i artikkelen at dette førte
til en signifikant bedre insulinsensitivitet. Denne konklusjonen er basert på en modell
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som sammenlikner en persons fastende serumglukoseverdier med modellens
prediksjon av det bidraget insulinresistens og β-cellers manglende funksjon gir til
denne verdien.39 Modellen kalles ”homeostasis model assessment” (HOMA).
Endringene i mRNA innholdet i skjelettmuskulatur viste at fettsyreoksidasjon i både
raske og langsomme fibre ble spesifikt oppregulert som følge av administrasjon av
GW501516. Mengden mRNA for flere gener involvert i håndtering av fettsyrer i dette
vevet, ble spesifikt studert i begge studiene. Muskelbiopsi tatt av gruppen behandlet
med GW501516 viste små endringer, unntatt for CPT1 som i raske og langsomme
fibre var uttrykt henholdsvis 2,7 og 3,0 ganger høyere enn sammenliknet med
placebo.10 Uttrykket av genene FAT og FABP ble også oppregulert, noe måling av
mRNA nivået av de samme genene i humane skjelettmuskelceller behandlet med 10
nmol/L GW501516 også viste.38
Ingen av personene i de kliniske studiene viste tegn til symptomatiske bivirkninger,
og resultatene av lever-, hematologi- og nyrefunksjonstester var uendret.10

2.6 Nytte/risiko av PPARdelta-agonister
2.6.1 PPARδ og kreft
På tross av positive og lovende effekter av PPARδ agonister, og særlig GW501516, er
sikkerheten rundt bruken av disse forbindelsene omdiskutert. Dette særlig på grunnlag
av motstridende rapporter i litteraturen, som spesielt tar for seg effektene av PPARδ
ligander i kreftmodeller.24,

33

Figur 2.9 viser struktur over de mest omtalte

forbindelsene i forbindelse med dette. PPAR-α og -γ agonister er karsinogene, men
det er mest sannsynlig en spesifikk effekt hos gnagere.13 Epidemiologiske studier av
fibrater har ikke avslørt en statistisk signifikant økning i kreft inntil 8 år etter
behandlingsstart,24 men enkelte studier tyder på at ligandaktivering av PPARδ kan
potensiere karsinogenese via flere ulike mekanismer.33
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Figur 2.9 Struktur av de tre høy-affinitetsligandene brukt i de ulike studiene som har vist
motstridende resultater hva angår effekter på karsinogenese.33

Hollingshead et.al sammenliknet GW501516 med GW0742 og in vitro studier med in
vivo studier, og resultatet ble publisert i august 2007. Studien konkluderte med at
GW501516 og GW0742 mislykkes i å øke celleproliferasjon, hemme apoptose og
modulere cyklooksygenase (COX)-2, fosforylert Akt eller vaskulær endotel
vekstfaktor (VEGF) ekspresjon i humane kolon- og lever. Disse observasjonene
støtter ikke hypotesen om at PPARδ ligander potensierer cellevekst i humane
kreftcellelinjer.33

2.6.2 Toksikologi
PPAR ligander induserer mange fysiologiske responser, der de fleste av disse
medieres via aktivering av en spesifikk PPAR isoform, mens andre effekter kan
skyldes en ”off-target” mekanisme. Som et eksempel kan det nevnes at PPAR
ligander kan aktivere kinaser som fører til fosforyleringskaskader som trigger
transkripsjonelle endringer, i tillegg til å direkte fosforylere PPAR. En konsekvens av
dette er en eventuell toksisitet av PPAR-ligander. PPAR-ligandindusert toksisitet kan
påvirkes av et utall mekanismer som kan, men ikke nødvendigvis, må være reseptoravhengig.22
Når det gjelder GW501516 så er utviklingen av denne forbindelsen stoppet på grunn
av prekliniske toksikologiske data (pers. med Erik Hjelvin, medisinsk sjef,
GlaxoSmithKline AS). Dette betyr nødvendigvis ikke at det er umulig å utvikle andre
PPARδ-agonister som ikke utviser samme toksikologi, og dermed kan være mer
aktuelle klinisk bruk.
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2.7 PPARdelta-antagonist
I februar 2008 beskrev Shearer et.al fra Glaxo Smith Kline den første selektive
antagonisten av PPARδ, kalt GSK0660. Strukturen er illustrert i figur 2.10. En
selektiv antagonist er nyttig for å kunne belyse den biologiske rollen av PPARδ
ytterligere. GSK0660 er kompetitiv med en agonist i en cellulær sammenheng, mens
den i seg selv er en invers agonist. I skjelettmuskulatur er den vist å redusere
ekspresjon av gener agonister er vist å øke. Esteranaloger av karboksylsyre PPAR
ligander har vist nedsatt bindingsaffinitet til reseptorene. Fordi GSK0660 er en
metylester, ble karboksylsyreanalogen testet in vitro, men den viste seg å ikke binde
til eller utløse PPAR aktivitet. Ut fra dette kan det antas at denne typen PPARδ
ligander har en annen bindingsmåte distinkt fra andre kjente PPAR ligander.40 Det
spekuleres i om GSK0660 evner å påvirke konformasjon av AF2 til en annen enn det
en agonistbundet LBD gjør.40
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Figur 2.10 Struktur av selektiv PPARδ-antagonist GSK0660

2.8 Ligand-reseptor kompleks
2.8.1 PPAR selektivitet
Under avsnittet om kjernereseptorer og PPARδ, ble ligandene for de ulike subtypene
av PPAR-reseptorene, samt deres effekter, beskrevet. Dette avsnittet tar for seg de
samme ligandene, se figur 2.11, men med vekt på deres struktur og aktivitetsforhold
til de respektive reseptorene og ligand bindende domener (LBD). Det vil bli lagt
særlig vekt på PPAR-δ.
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Figur 2.11. Figuren viser struktur for selektive ligander for hver av de tre PPAR-reseptorene. Til
venstre ses Rosiglitazon som er selektiv agonist for PPARγ, i midten Fenofibrat som er selektiv
agonist for PPARα, og til høyre GW501516 som er selektiv agonist for PPARδ. Tiazolen i
GW501516 er nummerert i henhold til 41

Ved å sammenligne tredimensjonal røntgenstruktur av LBD til de tre PPARreseptorene ser man at er det forskjeller i den detaljerte topologien, på tross av at den
samlede

størrelsen

er

forholdsvis

lik,

se

illustrasjon

i

figur

2.12.16

Figur nummer 2.12. Sammenlignet med PPAR δ, er bindingslommen til PPAR α og γ mer like i både
form og størrelse. Det hvite området i hver av reseptorene er den delen av ligandbindingslommen
som er tilgjengelig for væske. 16
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Denne forskjellen i reseptorenes topologi betyr at de molekylære aspektene spiller en
stor rolle i ligand/reseptor-kompleksering for PPAR-reseptorene, og inkluderer blant
annet ligand- og reseptorkiralitet, diastereomeri og

konformasjonsisomere.42

Ligandbindingssetet hos PPAR-reseptorene er et stort hulrom innen proteinet, og har
en rekkevidde på 1300-1400 Å.43 Dette er betydelig større enn hos andre
kjernereseptorer,16,

43

og kan gi en forklaring på hvorfor en rekke naturlige og

syntetiske lipofile syrer evner å binde seg til PPAR-reseptorene.16 Det er 34
aminosyresidekjeder som utgjør bindingslommen i PPAR-reseptorene. På tvers av de
tre isotypene er 80% av sidekjedene bevart, og det antas at forskjellen i
ligandspesifisitet utgjøres av de resterende 20%, og har gjort det mulig å fremstille
selektive, syntetiske ligander.43

2.8.2 Reseptorstruktur og ligandbinding.
PPAR-reseptormolekylet foldes til et enkelt domene som inneholder 13 helikser og 4
β-strenger,43 som illustrert i figur 2.13.

Figur 2.13 Til venstre ses en 3D struktur av PPARα, som viser de ulike heliksene med navnsetting og
nummerering som er felles for de tre subtypene av PPAR-reseptorer. Til høyre ses et tverrsnitt av
PPPARγ reseptoren, som viser den typiske Y-formede reseptoren med inngang og ARM-I og –II som
også er felles for subtypene av PPAR-reseptorer. 43
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For den videre teksten henvises det til figur 2.13 og 2.14. Inngangen til ligand
bindende domene (LBD) strekker seg innover fra overflaten av proteinet, og deler seg
i to retninger, noe som gir en karakteristisk Y-formet lomme.43, 44 De to forgreningene
er kalt ARM-I, som strekker seg mot AF-2 heliksen H12, og ARM-II, som befinner
seg mellom heliks H3 og β-strengene. Hver arm er omtrent 12 Å lang.16 Arm I er den
eneste polare delen av PPAR,16 og syregruppen i ligandene danner et nettverk av
hydrogenbindinger med 4 sidekjeder her.16, 25 Disse hydrogenbindingene bidrar til å
holde AF-2 heliks i den aktive konformasjonen som fremmer binding av en
koaktivator.43 For GW501516 vil den ortho-substituerte gruppen på fenol rette seg inn
i en liten hydrofob lomme i den midtre delen av ARM-I av PPARδ.17, 25 Inngangen og
ARM-II er hovedsakelig hydrofobe, og okkuperes av den hydrofobe halen med paratrifluorofenyl i GW501516.25, 43 Loopen mellom heliks H2’ og H3 befinner seg ved
inngangen til LBD, og er fleksibel i alle PPAR-reseptorene.43 Det bekreftes av 3Dstrukturer av PPAR-reseptorene,16,

43

se figur 2.12. Betydningen av dette er at

åpningen i inngangen har potensiale til å tilpasse seg og tillate binding av større
ligander uten å endre total struktur av LBD.43
HO
O

O

S

S
N

N

CF3

Figur 2.14 Molekylet i blått er forbindelsen til høyre, og denne er dimetylsubstituert i α-posisjon og
har en annen heterosykel enn GW501516 lik. Figuren viser predikert binding av forbindelsen til
PPARδ. Reseptoren er gjort semi-transparen og liganden ligger bak H3. 25
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PPARδ reseptoren er smalere enn de andre subtypene i den region av LBD som er
nærliggende AF2-heliksen.16, 18 PPAR α og γ har en signifikant større bindingslomme,
og bidrar dermed til at forbindelser med store substituenter ved syregruppen bindes
selektivt til disse to reseptorene fremfor PPARδ. GW501516 er en potent PPARδagonist, og som man kan se av strukturen i figur 2.11, har syregruppen i denne
forbindelsen ingen store substituenter i α-posisjon, og komplementerer derfor den
smale bindingslommen i δ-reseptoren. Fibrater har to metylgrupper i α-posisjon til
syren, og bindes kun i liten grad til PPARδ i høye mikromolare konsentrasjoner.
Tidligere er det identifisert en mutasjon i δ reseptoren, kalt M417V. Fibrater bindes til
denne muterte formen av PPARδ-reseptoren. Dette kan forklares ut fra strukturen til
de to aminosyrene, fordi størrelsen på Valin relativ til Metionin vil føre til en økt
plass i bindingslommen i δ-reseptoren, og dermed gjøre binding av små
alkylsubstituenter ved karboksylatet lettere. På bakrunn av dette kan man konkludere
med at den begrensede størrelsen av PPAR δ reseptorens bindingssete er av
avgjørende faktor for ligandbinding.16

2.8.3 Struktur- og aktivitetsforhold mellom ligand og PPARδreseptoren
Legemidler kan klassifiseres som enten strukturspesifikke eller –uspesifikke.
Strukturspesifikke legemidler, som de fleste er, virker på spesifikke steder, som for
eksempel en reseptor eller et enzym.42 I utviklingen av en strukturspesifikk ligand
som GW501516 er aktivitet og potens påvirkelig av kun små endringer i den kjemiske
strukturen. Legemidlers interaksjon med reseptor, kalt farmakodynamikk, er
spesifikk, og kun en liten del av forbindelsen kan være involvert i spesifikke
reseptorinteraksjoner. De relevante gruppene av molekylet som står for denne
interaksjon kalles med en samlebetegnelse farmakofor.42
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Det er rapportert om flere PPARδ selektive agonister i litteraturen, og de fleste av
dem er derivater av forbindelsene GW501516, L-165041 og L-783483.18 Disse
forbindelsene er modifiserte strukturer av (2-metyl)fenoksieddiksyre,44 og har en
generell oppbygging som kan illustreres med følgende figur:

Arylkjerne

Lipof il hale

Syregruppe

Figur 2.15. Generell oppbygging av de fleste selektive PPARδ-ligander omtalt i litteraturen.18

Syregruppen er helt nødvendig for aktivitet,45 og er dermed en del av farmakoforen.
Krystallografiske studier har indikert at en avstand på to atomer mellom syregruppen
og arylringen foretrekkes av PPARδ.17 Som beskrevet tidligere har både PPARα og -γ
reseptorene en relativt stor hydrofob lomme ved aktiveringsområdet der syren antas å
binde seg, i forhold til en mindre og smalere lomme hos PPAR-δ reseptoren. Dette
kan indikere at selektiviteten, ikke spesifisiteten, overfor δ reseptorene er mer
avhengig av den steriske hindringen rundt karboksylsyren enn modifisering av
arylkjernen eller den lipofile halen.18 Det har vist seg at metyl-, etyl- eller npropylgruppe

i

α-posisjon

til

syren

virket

positivt

inn på PPARδ

sin

transaktiveringsaktivitet og EC50-verdi for PPARδ-reseptoren, men at videre
forlengelse av karbonkjeden reduserte aktiviteten.44 EC50 verdien er den molare
konsentrasjon av en agonist som produserer 50 % av maksimum respons for den
agonisten. Angående α-substituenten er det samme vist for PPARα-ligander og kan
bety at lommen som alkylgruppen lokaliseres i er forholdsvis lik for PPARα og δ
reseptorene med tanke på form og miljø.44 Utover dette er det demonstrert at
dimetylgruppe i syrens α-posisjon, et såkalt fibrathode, forbedret potensen særlig
overfor PPARα, men også for PPARδ. Det ble også i denne studien konkludert med at
videre innføring av mer sterisk hindrede substituenter, i dette tilfellet en
syklopentylgruppe, ikke bare reduserte potens og aktivitet for α-reseptoren, men
fjernet aktivitet for både δ of γ.46
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Sznaidman et.al. har i en artikkel om syntese og biologisk aktivitet av PPARδ
agonister diskutert 12 ulike forbindelser ut fra en generell struktur,17 se figur 2.16.
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X CH2O
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Figur 2.16 Molekylet viser generell struktur for en rekke forbindelser testet for selektivitet for og
aktivisering av PPARδ. Ved å endre molekylet ut fra tabellen ses strukturen for GW501516.

Ved å starte med High througput screening (HTS) og så kombinatorisk kjemi for å
utvikle små fokuserte bibliotek av forbindelser, og siden bruke strukturbasert ”lead”
optimalisering, kom de til slutt frem til den første selektive PPARδ agonisten, nemlig
GW501516. Ut fra de elleve andre strukturene og deres egenskap i forhold til
selektivitet for de tre isoformene av PPAR reseptorene, og bindingsaffinitet til δ
reseptoren, har man fått kjennskap til struktur-aktivitetsforhold (structure-activity
relationships, SAR). Forbindelser med X = CH2CH2 viste seg å bli

raskt og

fullstendig metabolisert, og fikk derav en kort halveringstid (t1/2). Det viste seg at den
primære metabolitten var en inaktiv forbindelse der molekylet ble spaltet mellom X
og aromat, noe som tydet på at syrekjeden i modersubstansen ble utsatt for βoksidasjon. Forbindelsen med X = CH2 mangler et atom i syrens β-posisjon og vil
derfor ikke bli utsatt for β-oksidasjon. Som nevnt tidligere, foretrekker PPARδ en toatoms avstand fra syregruppe til arylring,17 og dette bekreftes igjen ved at
forbindelsen med X = CH2 er signifikant mindre potent på δ-reseptoren.
Konklusjonen man kan trekke av dette er at atomet i β-posisjon ikke må være et
oksiderbart atom. Det ble da forsøkt med X = CH2O som ga lovende resultater.17 Å
substituere ortho-posisjonen på aryl med en metylgruppe viste økt PPARδ aktivitet,
sammenlignet med samme forbindelser uten metylsubstituert ortho-posisjon.
Selektiviteten for δ i forhold til α og γ forble høy. Forbindelse med Y = S, R1 = Me og
oksazolring ga en kraftig økning i både aktivitet og selektivitet for PPAR δ i forhold
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til om Y = O eller R1 = H. Ved å erstatte oksazolen med en bioisoster gruppe som
tiazol (S og N istedet for O og N), ble selektiviteten økt, samtidig som
bindingsaffiniteten også ble forbedret ytterligere.17 Metylsubstituert tiazol gir et unikt
bidrag til potens og selektivitet.25 Ut fra disse SAR-studiene ble GW501516 vurdert
som den første selektive PPARδ agonisten funnet.17
Å bruke isotiazol som heterosykel og endre substitusjonsmønster fra [2,5] som for
metyl- tiazol i GW501516, til [3,4] i isotiazol, se figur 2.17, sank PPARδ potensen
drastisk.25
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Figur 2.17. Figuren viser endring av heterosykel og substitusjonsmønster fra [2,5] som i tiazol i
GW501516 til [3,4] i isotiazol.25

Det antas derfor at den polare karboksylsyren foretrekker å orientere seg bort fra den
hydrofobe 4-CF3-fenylgruppen, for å øke potensen mot PPARδ.25
Ved å sette på 2 metylgrupper i syrens α-posisjon i en ”lead” forbindelse for en dual
α/δ-agonist, observerte man en 6-doblet potens på α-reseptoren,25 som forventet ut fra
strukturen til fibratene,18,

25, 44

og en svak økning i potensen mot δ.25 Det ble også

observert en dobling i potens på PPARδ ved å erstatte fenyl-CF3, med fenyl-OCF3.25
Den hydrofobe halen er mer mottakelig for substitusjon. Det har vist seg at
hydrofobisitet og steriske interaksjoner i denne delen av forbindelsen er viktigere for
bindingsaffinitet til δ-reseptoren, enn elektrontiltrekkende og –donerende egenskaper.
PPARδ reseptoren viste økende affinitet for fluor-inneholdende substituenter i 4posisjon i C-ringen. Både større og mindre substituenter viste en nedgang i
affiniteten.45 Det er ikke funnet noen klar korrelasjon mellom bindingsaktiviteten av
ulike ligander og den funksjonelle aktiviteten av PPAR δ.45
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3. Mål for oppgaven

3.1 Syntese av GW501516-derivater
Denne oppgaven omhandler syntese og biologiske studier av nye, mer potente og
forhåpentligvis selektive agonister for PPARδ-reseptoren, basert på strukturen til
modellsubstansen GW501516, se figur 3.1. Substansene ble så testet på humane
muskelceller for å måle effekt på fettsyreoksidasjon. I tillegg ble forbindelsene testet i
en transaktiveringsstudie, for å kunne si noe om forbindelsenes selektivitet for de tre
PPAR-isoformene. Deretter vil det kunne være mulig evaluere effektene på aktivitet,
potens og selektivitet, ut fra de modifikasjonenen som ble gjort gjort.
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Figur 3.1. Struktur av de forbindelsene oppgaven tar for seg. Det gjøres modifikasjoner rundt
syregruppen og på fenol.
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Det å gjøre modifikasjoner på strukturen av en slik lead compound, er helt avgjørende
for å kunne manipulere aktivitet og potens av forbindelsen.42 Dette vil ha betydning
for forbindelsenes interaksjon med reseptoren, kalt farmakodynamikk. Det er fire
hovedprinsipper

bak

dette:

Kjedehomologering,

kjedeforgreining,

ring-kjede

transformasjon og bioisosteri.42 Denne oppgaven tar for seg effektene av
kjedehomologering og kjedeforgreining. Farmakokinetikk er vel så viktig som
farmakodynamikk, og Lipinskis fem regler kan gi en antydning på om forbindelser vil
ha god oral absorpsjon og distribusjonsegenskaper. Disse innebærer molekylvekt, log
P, antall H-bindingsdonorer og –akseptorer.42

3.2 Cellebasert 96-brønners metode for deteksjon av
substratakkumulering og -oksidasjon.
Dette er en metode brukt for å utføre metabolismestudier. Oksidasjon av ulike
substrater kan måles ved å inkubere cellene med 14C-merkede substrater; 14C-fettsyrer
eller

14

C-glukose. Det er en svært effektiv metode fordi fordi cellene dyrkes på 96

brønners celleplater og det gir en stor mengde resultater på kort tid.47

3.3 Transaktiveringsstudier
Transaktiveringsstudier måler aktivering og binding av forbindelsene P1-P5 til
ligandbindende domene (LBD) i humane kjernereseptorer PPARα, -γ og –δ,
sammenliknet med respektive selektive agonister for reseptorene som positiv kontroll.
Ligandbinding aktiverer ekspresjon av et gitt gen som det måles aktivitet av, og på
bakgrunn av aktivering og grad av aktivering kan det konkluderes om forbindelsene
gir aktivitet og i hvilken grad de er selektive (Intern rapport, Hilde I. Nebb, april
2008).
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4. Resultater og diskusjon

4.1 Syntese av nye PPARdelta-agonister ut fra GW501516
Syntese av GW501516-derivater ble basert på en litteratursyntese48 som beskrev
syntese av GW501516 over 4 trinn og med totalt utbytte på 78 %. Trinnene er basert
på kjent syntesemetodologi. Artikkelen beskrev en én-pot regiokontrollert
dialkylering som nøkkeltrinn i syntesen. På grunn av ulike substituenter på
karboksylsyredelen av derivatene denne oppgaven tar for seg ble dette gjort i 2 trinn i
stedet for. Det vil si at produktet etter tre trinn, der utgangsstoff er ortho-cresol og 2isopropylfenol, ble nytt utgangsstoff for henholdsvis metyl- og isopropylsubstituerte
GW501516-derivater.
De fleste syntesetrinnene var forholdsvis like med tanke på betingelser og
reaksjonstid, uavhengig av om substituenten i ortho-posisjon var metyl eller
isopropyl. Det eneste som utmerket seg var at koblingen av forbindelsen med
isopropyl på fenol, og de ulike halogen-esterne krevde lengre tid og eventuelt også
refluksering. Det kan være grunnet isopropylgruppens bidrag til større sterisk hindring
rundt fenolen, og dermed redusert reaksjonshastighet. Den kjemiske reaksjon, og
mekanismen bak den, er lik for isopropyl- og metylforbindelsene. Trinnene er derfor
diskutert felles, og det er i stedet beskrevet individuelle forskjeller der det er tilfelle,
under det enkelte trinn.
Figur 4.1 viser nummerert fellesstruktur for produktene som ble syntetisert. R gruppe
i ortho-posisjon til fenolen er enten metyl eller isopropyl.
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Figur 4.1 Figuren viser generell struktur for de
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4.1.1 Syntese av utgangsstoff for metyl- og isopropylsubstituerte
produkter

Syntese av intermediat 1, R = Me, i-Pr
R

R
HO

HO

NaSCN, NaBr, Br2
MeOH
SCN

Skjema 1.
Denne reaksjon går over to trinn. Det første er en elektrofil aromatisk substitusjon der
polarisert Br2 fungerer som elektrofilen og angripes av π-elektronene. Bromatomet
erstatter et hydrogenatom, og gjør at benzen regenererer 6 π-elektroner som gir økt
stabilitet av ringen. I dette tilfellet har fenol en R-substituert ortho-posisjon. Fenolen
er

en

sterkere

aktiverende

gruppe

enn

–R,

og

vil

dermed

dirrigere

substitusjonsreaksjon i ortho- eller para-posisjon. Neste trinn i denne reaksjonen er en
nukleofil aromatisk substitusjon (SNAr). Mekanismen bak den er en addisjoneliminasjon som involverer dannelse av et karbanion som intermediat. Den kjemiske
gruppen SCN- vil reagere inn på det partielt positive karbonatomet brom er bundet til
og substituere halogenet med SCN. Det ble ikke observert noen betydelige forskjeller
mellom reaksjon der fenol var metylsubstituert og der fenol var isopropylsubstituert.
2-metyl-4-tiocyanatofenol, Mm = 165,2 g/mol
1

HO

7

H-NMR spekteret av forbindelsen viser karakteristiske

signaler og et koblingsmønster som vil gå igjen i alle
forbindelsene

4

som

inneholder

denne

trisubstituerte

SCN

5

benzenringen. Typiske koblingskonstanter for ortho-

kobling er ca. 8,5Hz, meta-kobling ca. 2,5Hz og para-kobling ca. 0,5Hz.49 De to
protonene med høyest shiftverdi kommer ganske tett og har ppm verdi på 7,34 og
7,28. De gir henholdsvis en dublett (J = 2,4 Hz) og en dobbeldublett (J = 8,1, 2,4 Hz),
og koblingskonstanten på 2,4 Hz indikerer en meta-kobling. Det tredje signalet
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kommer ved 6,8ppm og er en dublett (J = 8,4 Hz). Dette tyder på en ortokobling med
protonet som ga en koblingskonstant på 8,1Hz. Disse tre signalene viser at protonet
på karbon 5 både kobler med protonet i ortho-posisjon, dvs på karbon 4, og i metaposisjon på karbon 7. Protonet fra hydroksylgruppen gir en bred singlett ved 5,5 ppm.
I følge litteraturen kan signalet for –OH forbindelser variere mye. I dette tilfellet er
det snakk om en fenol, og signalet fra denne kan variere fra rundt 4,5-7,7 ppm.50 I det
alifatiske området av spekteret ser man som forventet metylgruppens tre protoner ved
2,25 ppm som en singlett. I

13

C-NMR spekteret ses et signal for hver av

karbonatomene. Det antas at karbonatom 3 gir det høyeste signalet på grunn av at det
er bundet til oksygen. Dette reduserer elektrontettheten rundt karbonet, og gir signaler
ved en lavere magnetisk feltstyrke, det vil si høyere ppm verdi.
2-isopropyl-4-tiocyanatfenol, Mm = 193,3 g/mol
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1

HO

H-NMR spekter av denne forbindelsen viser igjen de 3

aromatiske protonene fra 7,37 – 6,80 ppm, som dublett (J

7

= 2,1 Hz), dobbeldublett (J = 8,1, 2,4 Hz) og igjen en
4
5

SCN

dublett (J = 8,1 Hz) for hhv. proton på karbonatom 4, 5 og
7. Koblingsmønsteret tilsier ortho- og meta-kobling som

beskrevet for metylsubstituert forbindelse. Protonet i hydroksylgruppen ser man ikke
som en bred singlett rundt 5 ppm som på metylforbindelsen av samme molekyl, men
derimot som en singlett ved 6,43 ppm. Ved 3,23 ppm ses en multiplett som integrerer
for 1 proton og denne har en J = 6,9 Hz. Dette er signalet fra protonet på karbon 19,
som har 6 symmetriske naboprotoner som skaper den karakteristiske splittingen av
signalet til en heptett. Protonene i de to metylgruppene på karbonatom 19 ses som en
dublett ved 1,23 ppm, som integrerer for 6 protoner og har en J = 6,9 Hz, som
stemmer overens med J for protonet på karbon 19. Det observeres i tillegg en kvartett
ved 5,0 ppm, som kun integrerer for 0,13 protoner, en singlett ved 2,1 ppm og en
triplett ved 1,27 ppm. Disse tre signalene sammen bekrefter rester av etylacetat i
prøven. Ved 2,24 ppm er det også en singlett, og denne antas å være fra aceton.51 13CNMR spekter viser et signal fra hvert av karbonatomene.
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Syntese av intermediat 2, R = Me, i-Pr
R

R
HO

HO

LiAlH4
THF
SH

SCN

Skjema 2.
Dette er en standard reduksjonsreaksjon som ved hjelp av LiAlH4 reduserer
tiocyanatgruppen til en fri tiol. Likevel kan man se en ukjent forbindelse i TLCanalysen som ble tatt av reaksjonsblandingen da reaksjon var ferdig. Denne urenheten
har en lavere Rf-verdi enn både utgangstoff og produkt. En ΔRf-verdi på 0,31 tilsa at
forbindelsene kunne separeres ved kromatografering, men det viste seg å ikke lykkes.
Alle fraksjonene som inneholdt produkt, viste i tillegg spor av denne ukjente
forbindelsen i TLC-analyser. I fraksjonene som ble samlet opp etter at produktet var
ferdig eluert, ble det fortsatt observert tegn til ukjent forbindelse i TLC-analyser.
Dette er felles for reaksjon der R = Me og R = isopropyl. Ved kromatografering av
isopropylforbindelsen ble de fraksjonene som kun viste spor av denne urenheten på
TLC-platen, dampet inn og det ble tatt en NMR-analyse av prøven. Av signalene fra
1

H-NMR analysen kan det konkluderes med at det var ønsket produkt med diverse

diffuse signaler som tydet på en uren forbindelse.
4-merkapto-2-metylfenol, Mm = 140,2
Signalene fra 1H-NMR spekteret viste samme koblings og
splittingsmønster som tidligere for de tre aromatiske

HO

protonene. Protonet i hydroksylgruppen ses igjen som en
bred singlett ved 5,14 ppm, mens protonet i tiolen ga en
SH

singlett ved 3,33 ppm. Ved 2,20 ppm er det en singlett som

integrerer for 3 protoner som hører til i metylgruppen. I 13C-NMR spekteret ses igjen
et signal fra hvert karbon. Signalet fra SCN er fraværende.
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2-isopropyl-4-merkaptofenol, Mm = 168,3 g/mol
De aromatiske protonene viser samme splitting og
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koblingsmønster som tidligere beskrevet. Protonet på

HO

karbon nummer 19 kommer igjen som en heptett ved 3,17
ppm og har J = 6,9 Hz. De to metylgruppenes 6 protoner
SH

kommer som en dublett ved 1,24 ppm, og har en tilsvarende

J = 6,9 Hz. I tillegg er det to singletter i spekteret, en bred ved 4,88 og en ved 3,38.
Det antas at signalene kommer fra henholdsvis fenol og tiol. I 13C-NMR spekteret er
det overlappende signaler. Det antas å være fra de to ekvivalente karbonatomene på
karbon 19.

Syntese av intermediat 3, R = Me, i-Pr
Cl
R

S
CF3

R

N

HO

Cs 2CO3

HO

CH3CN
SH

S

S
CF3
N

Skjema 3
Dette er en Williamson syntese av en tioeterbinding. Et reaktivt klorid ersattes med en
tiofenol. I syntesen av tioeteren er valget av base kritisk. Grunnen til det er at
merkaptofenolen har to gode nukleofile grupper, både SH og OH, som begge kan
reagere med det elektrofile karbonet som har kloratomet bundet til seg. Ved å bruke
Cs2CO3, som er en hard base, vil den selektivt reagere med tiolen fremfor fenolen
fordi den anses som en hardere syre. Svovelatotmet er større og mer polariserbart enn
oksygen. Forbindelser som inneholder –SH grupper er sterkere syrer enn
oksygenanaloger av samme forbindelse. Dissosiasjonsenergien for S-H bindinger er
dessuten også lavere enn tilsvarende energi for O-H bindinger.50 Nukleofilisitet øker
nedover den periodiske tabellen, S befinner seg under O. Enhver svovelnukleofil er
sterkere enn dets oksygenanalog.52 Ut fra dette kan man forsvare at CO32- vil
deprotonere tiolen fremfor fenolen og derved gi en regioselektiv reaksjon.
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TLC-analysene i løpet av reaksjonsforløpet viste fortsatt spor av den ukjente
forbindelsen fra forrige trinn, men ble denne gang fjernet ved flashkromatografi.
Dette var det første trinnet som viste tegn til forskjell i reaksjonshastiget på grunn av
ulik substituent på merkaptofenolen. Reaksjon med R = isopropyl måtte stå over
natten for å gå fullstendig. Reaksjon med metylforbindelsen tok fra 1-4 timer.
19

2-metyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenol, Mm = 395,5 g/mol
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H-NMR av denne forbindelsen viste at

de 4 aromatiske protonene på CF3substituert C-ring, ga signaler med høyere

shiftverdi enn de 3 aromatiske protonene i A-ringen som er beskrevet i detalj for
molekyler ovenfor. På grunn av symmetri i C-ringen, er proton på karbon 15 og 17
ekvivalente og splittes av hvert sitt proton i ortho-posisjon. Dette gir opphav til en
dublett med shiftverdi på 7,97 ppm og en koblingskonstant J = 8,1 Hz. Disse
protonene er nærmest den elektrontiltrekkende gruppen CF3 og vil derfor vise
tydeligere tegn på lavere elektrontetthet enn proton på karbon 14 og 18 som også er
ekvivalente. De sistnevnte gir en dublett ved 7,65 ppm og har en koblingskonstant på
8,4 Hz. Dette bekrefter en ortho-kobling. Ved 5,30 ppm ser man en bred singlett fra
protonet i fenolen. Signalet ved 4,09 ppm er en singlett som integrerer for 2 protoner,
og dette er protonene på karbon 9 mellom svovel og tiazol B. I det alifatiske området
ses to singletter som hver integrerer for 3 protoner. Den første toppen er på 2,19 ppm,
mens den andre er på 2,15 ppm. Det er ikke stor forskjell i shiftverdi, men det kan
tenkes av metylgruppen på tiazolring B har lavere elektorntetthet på grunn av flere
elektrontiltrekkende grupper i nærheten, enn metylgruppen på karbon 8 i fenol A.
Hvis det er tilfellet så vil signalet ved 2,19 ppm komme fra protonene på
metylgruppen på tiazolen, mens signalet ved 2,15 fra protonene på metylgruppen i
benzenringen. Ellers i spekteret er det et signal ved 2,17 ppm. Dette er en singlett og
skyldes aceton fra NMR-røret. I tillegg kan man se en singlett ved 1,57ppm, og denne
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kommer fra H2O.51 I

13

C-NMR spekteret ses overlappende signaler fortrinnsvis i det

aromatiske området. I det mest alifatiske området ses tre signaler fra karbon 9, 19 og
20. I det aromatiske området, ved 125,9 ppm, ses en kvartett med J = 3,40 Hz. Dette
signalet er fra karbon 21, og koblingsmønsteret er grunnet de tre fluor-atomene
bundet til karbonet. Dette signalet og koblingsmønsteret går igjen i spektrene til alle
forbindelsene som har dette CF3-karbonet.

2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluoromethyl) fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenol, Mm = 423,5 g/mol

19

HO

S

Henviser til tolkning av forbindelsen

S
CF3
N

ovenfor, som i stedet for isopropyl har
en metylgruppe i ortho-posisjon til fenol.

Dette molekylet gir tilsvarende shiftverdier, splittinger og koblingsmønster. To
signaler i spekteret av isopropylforbindelsen gjør at den skiller seg fra
metylforbindelsen. Det er signalet fra protonet på karbon 19, som denne gang kun
integrerer for ett proton, og nå kommer som en heptett med J = 6,9 Hz i stedet for en
singlett. I tillegg kommer signalet for de to metylgruppenes 6 protoner, som nevnt i de
to trinnene over, som en dublett ved 1,6 ppm og med en koblingskonstant J = 6,9 Hz
som bekrefter at disse to signalene kommer fra to typer protoner som kobler med
hverandre.

13

C-NMR-spekteret har hovedsakelig de samme signalene som metyl-

forbindelsen ovenfor. Unntaket er signalene fra isopropylgruppen. Karbon 19 gir som
forventet et signal ved en høyere shiftverdi enn for metylforbindelsen, og kommer ved
26,9 ppm. Dette stemmer overens med at 1˚ karbonatomer har lavere shiftverdier enn
2˚.50 De to karbonatomene bundet til karbon 19 er ekvivalente og ses som ett signal
ved 22,4 ppm. MS: m/z 422,1 [M-1]. Dette bekrefter strukturen til forbindelsen.
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4.1.2 Syntese av GW501516-derivater

Syntese av intermediat 4, R = Me, i-Pr
O

Br
R

O

O

Cs 2CO3

HO

R
O

O

CH3CN

S

S

S

CF3

S
CF 3
N

N

Skjema 4.
Denne reaksjon er en SN2-reaksjon. Fenolen deprotoneres denne gang av CO32- fordi
det nå ikke er andre og mer sure funksjonelle grupper i molekylet som heller vil
reagere med basen. Med dette dannes nukleofilen Ar-O- som med sitt frie elektronpar
angriper det delvis positivt ladede sp3-hybridiserte karbonatomet. Nukleofilen går inn
fra motsatt side for bromatomet, som er den utgående gruppen. Dette gjør at
konfigurasjon til karbonet som utsettes for nukleofilt angrep endres til den
speilvendte. Reaksjonen ble utført flere ganger, og tok alt fra 1-4 timer for reaksjon
der R = Me. I motsetning måtte reaksjon med R = isopropyl stå over natten. Dette kan
tenkes å være på grunn av at isopropylgruppen og dens størrelse, i forhold til en
metylgruppe i samme posisjon, reduserer nukleofilens tilgang til det elektrofile
karbonet som skal angripes.

O

1

Etyl-2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propanat,
Mm = 495,6 g/mol

19

O
2

O

A
4

5

7

9

S
20

S
B
N

C

CF3

Kun esterdelen av molekylet vil
bli diskutert videre, da resten av

molekylet er beskrevet tidligere. Når det gjelder esterdelen viser 1H-NMR spekteret
følgende: Ved 4,7 ppm ses en kvartett med J = 6,6 Hz, som integrerer for 1 proton.
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Dette signalet er fra protonet på karbonet i α-posisjon til esteren, og blir splittet i 4 på
grunn av metylgruppen koblet til samme karbon. Man kunne anta at et slikt proton
ville kommet litt lengre upfield, men det er trolig at eter- og estergruppen vil trekke
elektronene til hver sin side og derfor deshielde det aktuelle protonet. Dette protonet
kobler med signalet ved 1,61 ppm som viser en dublett med J = 7,2 Hz, som integrerer
for 3 protoner. Dette signalet kommer fra protonene i metylgruppen substituert på
karbon 2/α-posisjon. Signalet ved 4,17 og 4,10 ppm integrerer begge for to protoner.
Dette må være CH2-protonene i etylesteren og CH2-protonene mellom svovel og
tiazol. Signalene kommer veldig tett, men er likevel enkle å skille. Signalet ved
4,17ppm er en kvartett , med J = 7,2Hz, og kommer derfor fra CH2 i etylesteren pga 3
naboprotoner som gir denne karakteristiske splittingen. Signalet for protonene på
karbon nr 10 vises derimot som en singlett. Dette stemmer overens med at man ved
1,22 ppm ser et signal i form av en triplett med J = 7,2 Hz, som må komme fra de
mest alifatiske protonene i forbindelsen, nemlig CH3 i etylesteren. I

13

C-NMR

spekteret av denne forbindelsen ses flere overlappende signaler. Det høyeste signalet
kommer ved 171,7 ppm, og er fra karbon 1 som har lavest elektrontetthet, og derfor
gir signal ved høy shiftverdi. Dette stemmer overens med antatt shift-verdi fra 160185 ppm for karboksylsyrer og estere som beskrevet i litteratur.50 I spekteret ses en
del overlappende signaler i det aromatiske området, fra 100-170 ppm. Det er syv
alifatiske karbonatomer i denne forbindelsen, og de ses alle fra ca 70-13 ppm. Ved
72,6 ses signalet fra karbonatom 2, ved 61,0 ses signalet for 2˚ karbonatomet i etyl.
Ved 32,3 ses signalet for karbonatom 9, ved 18,3 ses signalet fra karbonatom i αposisjon til esteren. Og fra 15,9-13,8 kommer henholdsvis signalene fra karbon 19, 20
og 1˚karbon i etyl. Signaler og shiftverdier går igjen i kommende forbindelser med
tilnærmet lik struktur.

O

Etyl-2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propanat, Mm = 523,6 g/mol

O
O
R'

Det henvises til tolkning av 1H-NMR-spekteret av

forbindelsen ovenfor, som er metylforbindelsen av samme molekylet. Den delen som
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nå er koblet til fenolen gir følgende signaler: Signalet for metylgruppen på α-karbonet
kommer igjen i form av en dublett som integrerer for 3 protoner ved 1,61 ppm.
Dubletten gir en koblingskonstant J = 6,6 Hz, som er nøyaktig den samme som for
protonet på karbon 2. De fem protonene i etyldelen av esteren gir to signaler.
Protonene på det 2˚ karbonatomet gir en kvartett ved 5,16 ppm og har J = 7,2 Hz, og
signalet fra de tre protonene på det 1˚ karbonatomet kommer som en multiplett ved
1,17 ppm. Multipletten integrerer for 9 protoner, og har tre koblingskonstanter J = 7,2,
6,9 og 1,18 Hz. Koblingskonstanten på 7,2 Hz bekrefter at noen av protonene i
multipletten kobler med de to protonene i kvartetten og man kan derfor anta at 3 av de
9 protonene er CH3 i etylgruppen. De 6 siste protonene er de seks symmetriske
protonene i isopropylgruppen som man tidligere har sett som en dublett. Dette
stemmer overens med at signalet ved 3,33 er en multiplett som integrerer for protonet
på karbon 19, og har en J = 6,9 Hz. Det henvises her til tolkning av

13

C-NMR

spekteret for metylforbindelsen ovenfor. Det kan nevnes at isopropylgruppen i dette
spekteret gir tre signaler. Det er signalet fra karbon 19, og de to karbonatomene
bundet til karbon 19 som denne gang gir to signaler, ved hhv. 22,2 og 22,3 ppm.

Syntese av produkt 1 (R = Me) og produkt 3 (R = i-Pr)
O

O

R

KOH

O
O
S

S

H2O, THF
CF3

N

R
O

HO
S

S
CF
N

3

Skjema 5.
Basisk esterhydrolyse av etylesteren med én metylgruppe i α-posisjon til syren gir
produktet i form av kaliumsaltet av syren. Dette gir produktet for R = Me i 56% og
R= i-Pr i 54% utbytte etter hydrolyse, og med totalt utbytte på hhv. 10 og 9 % over 5
trinn. I disse to forbindelsene, R = Me og isopropyl er det et stereogent senter. Det
befinner seg i α-posisjon til syren, og karbonet har der 4 ulike substituenter. Med dette
kommer muligheten for å kunne gjøre enantioselektive reaksjoner og utføre
biologiske tester på enantiomerene i tillegg til racematet for å se hva slags forskjeller
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det kan utgjøre. Denne masteroppgaven tar ikke for seg dette, men har kun sett på
syntesen og den biologiske effekten av racematet.
O

2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoxy)propansyre, Mm = 467,5 g/mol

O
HO
R'

1

H-NMR spekteret av denne forbindelsen skiller seg

veldig lite fra spekteret av esteren av samme forbindelse. Det henvises derfor til
tolkning av spekteret for denne, se overfor. Det observeres 10 signaler i spekteret for
syren, mot 12 for etylesteren av samme forbindelse. De to signalene fra protonene i
etylgruppen er nå ikke tilstede, så det bekreftes at hydrolysen har gitt det ønskede
resultatet, nemlig karboksylsyren av produktet. Det man derimot ikke ser er
karboksylsyreprotonet som i følge litteratur kommer mellom 10-13 ppm.50 I 13C-NMR
spekteret ses det høyeste signalet ved 175,6 ppm. Dette signalet er fra karbonatom 1 i
karboksylsyren fordi det er bundet til to oksygenatomer og derfor er det karbonatomet
med lavest elektrontetthet i molekylet. I det aromatiske området ses flere signaler,
disse vil ikke bli gått nærmere inn på. Denne delen av spekteret er generell for de 5
produktene, og vil ikke beskrives videre. Noen av signalene i alifatisk del, altså
nedenfor 100 ppm,50 er mer spesifikk for forbindelsene og vil utdypes for hver av
produktene. Her ses signaler fra de modifikasjonene som er gjort både på fenol og i αposisjon til syren.Nå det gjelder denne forbindelsen ses fire signaler i denne delen.
Ved 14,48 ppm ses et signal fra karbon 20, ved 16,1 ppm ses signal fra karbon 19,
ved 18,4 ppm ses signal fra karbon i α-posisjon, og ved 32,4 ppm ses signal fra
karbon 9. I forhold til esteren ses ikke signal ved 61,2 eller 14,0 ppm som hhv. er fra
2˚ og 1˚ karbon i etyl. MS: m/z 466 [M-1]. Dette bekrefter struktur av forbindelsen.

2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propansyre, Mm = 495,6 g/mol

O
O
HO

1

R'

H-NMR av dette hydrolyserte produktet viser nå en

bred singlett ved 3,46 ppm som integrerer for 1 proton som må være fra
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karboksylsyren. Ellers henvises det til tolkning av esteren av samme forbindelse. Det
kan nevnes at protonet på karbon 5 som tidligere har kommet som en dobbel dublett
mellom signalene for protonet på karbon 4 og 7 har byttet plass i dette spekteret og
kommer med høyest ppm-verdi av de tre protonene. Koblingsmønster er til gjengjeld
helt likt som tidligere. Når det gjelder 13C-NMR spekteret ses topper for hver av de 24
karbonene i spekteret og det øverste signalet fra karbonet i karboksylsyregruppen
kommer ved 175,48 ppm. Det henvises til tolkning av karbonspekteret for orthometyl-syren av samme forbindelse, da spektrene viser samme mønster av den delen
som er lik. Sammenliknet med esteren av denne forbindelsen er det to signaler som nå
ikke ses. Det er signalene fra etylesteren ved 61,1 og 14,0 for hhv. 2˚ og 1˚ karbon i
etyl. Til forskjell fra ortho-metylsyren ses signaler for isopropylgruppen. Karbon 19
ses ved 26,2 ppm og de to karbonene på det atomet gir to signaler ved 21,99 og 22,13
ppm. α-metylkarbonet gir signal ved tilnδrmet samme shiftverdi som ortho-metylforbindelsen, nemlig ved 18,6 ppm. MS: m/z 494 [M-1] Dette bekrefter strukturen av
forbindelsen.

Syntese av intermediat 5, R = Me, i-Pr
O

Br

R

O

O

HO

Cs2CO3
S

S

CH3CN
CF3

N

R
O

O
S

S
CF3
N

Skjema 6
Dette er også en SN2-reaksjon i likhet med syntesen av forbindelsen med én
metylgruppe i α-posisjon til esteren. Denne reaksjonen har den samme nukleofilen,
men en mer sterisk hindret elektrofil. Elektrofilen har i dette trinnet en ekstra
metylgruppe, og den bidrar til en større sterisk hindring rundt karbonet som ikke er
uten betydning. Reaksjone trenger lengre tid i tillegg til at den blir refluksert over
natten. Det dannes to urenheter som detekteres i UV-lys, men disse blir borte under
kromatograferingen. Denne reaksjon med isopropylsubstituert fenol tar lengre tid enn
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for

metylsubstituert

fenol.

Begge

reaksjonene

måtte

reflukseres,

men

isopropylforbindelsen trengte i tillegg tilsetning av mer 2-metyl-Br-reagens før den
kunne sies å ha gått fullstendig. Etter flash var begge forbindelsene en helt blank olje.

O
2

O

O
R'

Etyl-2-metyl-2-(2metyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propanat, Mm = 509,6 g/mol
Den delen av dette molekylet som gir signaler utover R’

og aryl, er den alifatiske delen. Signalene fra de 6 protonenene i de to metylgruppene
på karbon nummer 2 ses i 1H-NMR spekteret som én singlett på grunn av at de er
ekvivalente. Signalet kommer med en shiftverdi på 1,58 ppm. Videre ser man signalet
fra etylesterprotonene i form av en kvartett som integrerer for 2 protoner ved 4,20
ppm (J = 6,9 Hz) og en triplett som integrerer for 3 protoner ved 1,21 ppm (J = 7,2
Hz). I

13

C-NMR spekteret ses signaler som forventet. Det som observeres når α-

posisjon er disubstituert er at både karbonatom 2 og karbonatomer i substituentene,
gir signal ved en høyere shiftverdi enn om karbon 2 er monosubstituert. Karbon 2 gir
nå signal ved 79,6 ppm mot ca. 72 ppm for monosubstituert karbon. De to substituerte
karbonatomene gir nå et overlappende signal ved 25,3 ppm, mot et signal ved ca. 18
ppm fra karbonatomet i samme posisjon når det er den eneste substituenten.

Etyl-2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksi)2-metylpropanat, Mm = 537,6 g/mol

O
2

O

O
R'

Signalene i

1

H-NMR spekteret følger samme

splitting og koblingsmønster som metylforbindelsen med 2 metylgrupper i α-posisjon
som beskrevet ovenfor. Shiftverdiene for denne forbindelsen er generelt litt høyere. I
tillegg vises signaler fra isopropylgruppen som tidligere. Signaler fra

13

C-NMR

analyse gir også forventet spekter. Det kan nevnes at signalet fra substituentene i αposisjon kommer ved 25.3, og ligger mellom signalene fra karbonatomene i
isopropylgruppen.
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Syntese av produkt 2 (R = Me) og produkt 4 (R = i-Pr)

O
O

O

R

LiOH, KOH, kt-BuO

O
S

S

H2O, THF

HO

R
O

CF3

N

S

S

CF3

N

Skjema 7
Hydrolysen av forbindelsen med R = Metyl var, som med syntesen, litt mer
komplisert enn for forbindelsen med 1 metylgruppe på α-karbonet. Etter to døgn med
refluks og påfølgende tilsetninger av flere ulike baser, LiOH, KOH og kalium tertbutoxid, var den til slutt fullstendig. Første trinn i mekanismen bak basekatalysert
esterhydrolyse er at basen OH- angriper karbonylkarbonet. Det at karbonylkarbonet i
dette molekylet er mer sterisk hindret i og med at det nå er to metylgrupper i αposisjon i forhold til kun én, er en logisk forklaring på dette. Et søk i litteraturen viste
at den samme reaksjon ble utført under liknende betingelser i løpet av 4 timer, da ved
bruk av 2 N NaOH og metanol og THF som løsningsmidler46.
På grunn av noen vanskeligheter med hydrolysen av metylforbindelsen, ble det for
hydrolysen av isopropyl-molekylet startet med den sterkeste basen av de som tidligere
var prøvd, nemlig kalium-tert butoksid. Dette ble satt på refluks ett døgn og viste seg
å være tilstrekkelig. Syrene ble flashet og produktene som forelå var i pulverform,
hhv. gult og hvitt for R = Me og R = isopropyl. Dette ga produktet med R = Me i 34
% og R = isopropyl i 65 % utbytte etter hydrolyse, og med et totalt utbytte på hhv. 5
og 12 % utbytte over 5 trinn. Det må nevnes at forbindelsen med R = metyl ble
flashkromatografert 2 ganger, og dette kan ha gitt et betydelig bidrag til det lave
utbyttet.
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2-metyl-2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propansyre, Mm = 481,6 g/mol

O
O

HO

Utover R’ og aryl er det kun protonene i de to metylgruppene

R'

på karbon 2 som har gitt nye signaler i 1H-NMR spekteret. Disse kan ses som en
singlett som integrerer for 6 protoner ved 1,41 ppm. Ved 2,08 ppm er det en topp som
mest sannsynlig tilhører aceton. I følge litteraturen gir den et signal ved 2,09 ppm i et
1

H-NMR spekter hvor prøven er løst i DMSO51. Protonet i karboksylsyren har ikke

gitt noe tydelig signal.

13

C-NMR spekteret gir signaler som forventet for denne

forbindelsen. Signalene fra karboner i etyl er fraværende og bekrefter hydrolysen.
Karbonene i de to metylgruppene i α-posisjon kommer som ett signal ved 25,5 ppm.
Karbon 19 gir signal ved 15,8 ppm. MS: m/z 480,5 [M-1]. Dette bekrefter
forbindelsen.

O

2-(2-isopropyl-4-((metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksi)-2metylpropansyre, Mm = 509,6 g/mol

O
HO
R'

Etter hydrolyse av etylesteren av dette produktet ses nå se

en bred singlett ved 5,3 ppm i 1H-NMR spekteret som kan være hydroksylgruppen i
karboksylsyren. Signalene fra etylgruppen er fraværende, så det indikerer at
hydrolysen gikk som forventet. Shiftverdiene er nå redusert igjen i forhold til de man
så for esteren. De seks protonenen fra dimetylsubstituert α-posisjon gir en singlett ved
1,38 ppm. En bred singlett ved 3.34 viser at det har vært rester av H2O i produktet51.
Denne toppen overlapper så vidt med heptett fra protonet på karbon 19.

13

C-NMR

spekteret gir også signaler som forventet, og tidligere beskrevet. Igjen er signalene for
etylesteren ved 61,4 og 14,0 ppm fraværende og bekrefter hydrolyse av forbindelsen.
Karbon 19 gir signal ved 26,3 ppm, og de to andre karbonatomene i isopropylgruppen
gir nå som forventet kun ett signal ved 22,1 ppm. Karbonatomene i α-posisjon gir ett
signal ved 25.0 ppm. MS: m/z 508,2 [M-1]. Dette bekrefter forbindelsen.

51

Syntese av intermediat 6
O

Br

O

O

Cs2CO3

HO

CH3CN

S

S

O
O

CF3

S

N

S
CF3
N

Skjema 8
Dette er enda en SN2-reaksjon, igjen med fenolen sitt anion som nukleofil.
Elektrofilen er denne gang ikke like sterisk hindret som de andre elektrofilene brukt
for å koble med den generelle delen. Reaksjon stod i romtemp over natten og det ble
dagen etter ikke observert noen biprodukter i TLC analysen. Likevel ble produktet
kromatografert og deretter dampet inn. Produktet forlå da som en blank olje.
Denne reaksjon ble kun gjort med isopropylforbindelsen av den generelle delen.
Metylsubstituert generell del ville ført til syntese av GW501516.

O
O
O

Etyl-2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)acetat, Mm = 509,6 g/mol

7

2
5

R'

Den generelle delen av molekylet R’ og aryl gir

signaler med splitting og koblingsmønster som tidligere beskrevet for 1H-NMR
spektre av liknende forbindelser. Også i dette spekteret kommer protonet på karbon 5
som en dobbel dublett med høyere shiftverdi enn protonet på karbon 7. De to
protonene på karbon 2 mellom ester og eter gir en singlett ved 7.78 ppm. Signalene
fra etylesteren kommer også som tidligere beskrevet.
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Syntese av produkt 5
O

O

KOH
O

H2O, THF

O
S

O
HO

S

S

CF 3

S
CF3
N

N

Skjema 9
Hydrolysen av denne esterforbindelsen gikk raskest av alle hydrolysene. Det ble brukt
KOH som base og reaksjon trengte kun 1,5 timer på seg før den var fullstendig. Syren
ga etter kromatografering og inndamping et hvitt pulver. Dette ga forventet produkt i
61 % utbytte etter hydrolyse, og med totalt utbytte på 12 % over 5 trinn.

O

2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)eddiksyre, Mm = 481,6 g/mol

O
HO
R'

Den hydrolyserte forbindelsen har i 1H-NMR spekteret de

samme signalene som esteren, med unntak av signalene fra etylgruppen. Igjen ses en
bred singlett ved 3,34 som intregrerer for mer enn ett proton. Det antas at det stammer
fra H2O i prøveløsningen. I tillegg til det observeres også et signal ved 3,16 ppm som
antas å stamme fra metanol brukt i kromatograferingen.51 Det observeres ingen
signaler for karboksylsyreprotonet. Når det gjelder

13

C-NMR spekteret av denne

forbindelsen er det ikke et tilsvarende spekter for esteren av denne forbindelsen å
sammenlikne med. Siden forbindelsen er såpass lik de andre produktene kan det antas
at etylesteren i dette tilfellet ville gitt de samme signalene som for de andre
forbindelsene. På grunnlag av det kan det konkluderes med at hydrolysen har gått som
forventet og gitt ønsket produkt. Det ses ingen signaler rundt 61 ppm, og rundt 14
ppm ses kun ett signal og det er fra karbon 20. Det er et lite signal ved 66.8, men det
kan komme fra THF som ble brukt i opparbeidelse av produkt. Signalene for øvrig
stemmer overens med P3 og P4 som begge er isopropylsubstituerte på fenol. LC-MS
data: Retensjonstid – 6,85 minutter. M/z – 480,8 [M-1]. Dette til sammen bekrefter
forbindelsen.

53
4.1.3 Forsøk på syntese av andre GW501516-derivater

Syntese av etyl 3-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluormetyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propanat og etyl 3-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluormetyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenoksi)propanat
Retrosyntetisk analyse er skissert i figur 4.2:
R
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O

S

S

O

CF3
N

Synton 1

Synton 2
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+

O

S

O

S
CF3
N

Reagens f or synton 1
O

Br

O

O

O

O

Gir syren direkte
O

Figur 4.2 En kort retrosyntetisk analyse viser tre potensielle reagenter for syntonet, og gir dermed
opphav til flere mulige reaksjoner som kan gi det ønskede produktet. Skjema 10-12 oppsummerer de
som ble forsøkt.
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Skjema 10
Reaksjonen som er beskrevet i skjema 10 ble forsøkt både med R = Me og R = i-Pr.
Dette er en SN2-reaksjon, og i det første forsøket ble det brukt acetonitrill, mens i
forsøk nummer to ble det brukt DMF. Dette fordi reaksjonsraten til en SN2 reaksjon
økes ved bruk av polare aprotiske løsningsmidler, og DMF er mer polar enn
acetonitrill. Reaksjon ble stående i romtemperatur over natt, så refluksert i flere timer
før tilsetting av ytterligere Cs2CO3 uten dannelse av produkt. Reaksjon ble derfor
avsluttet uten prøveopparbeidelse.
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Skjema 11
Michaeladdisjon som skissert i skjema 11, ble utført uten dannelse av forventet
produkt. TLC-analyse viste etter 2 timer ikke tegn til produkt, og reaksjon ble satt på
refluks over natten.Temperaturen ble deretter økt fra 80 til 125˚C over 6 timer og
igjen satt over natten. Det ble tatt LC-MS av produktblanding og det viste seg at det
fortsatt ikke var dannet produkt, så reaksjon ble avsluttet.
Det er i reaksjon brukt metylakrylat i stedet for etylakrylat som strukturen under
reagenter i retroanalysen viser på grunn av tilgjengelighet av reagenset. Dette burde
ikke ha noen betydning for reaksjon som sådan, og esteren skal uansett hydrolyseres
for å gi endelig produkt som karboksylsyre.
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Skjema 12
Ved å bruke propianolakton for synton 1 dannes produktet direkte som syren.
Reaksjonsblandingen ble stående i romtemperatur over natten, og det ble observert
produkt i TLC-analyser. Reaksjon stoppes dagen etter ved tilsetning av 10 ml vann,
og ble surgjort til pH 1 med HCL. Blandingen ble ekstrahert med diklormetan og de
organiske fasene ble samlet, vasket med brine, tørket med MgSO4, og dampet inn på
rotavapor. LC-MS viste spor av produkt, så det ble gjort flashkromatografi i
silikakolonne med diklormetan/metanol i forholdet 5:1 som elueringsmiddel. Det ble
tatt LC-MS av to ulike produkter fra flashfraksjonene. Det viste seg at ingen av de to
var rene og at de inneholdt utgangsstoff med spormengder av produktet. Arbeidet
med denne reaksjon ble avsluttet.

Syntese av etyl 4-(trifluormetyl)-2-(4-(trifluormetyl)fenyl)tiazol-5karboksylat
O
O

F3C

H2N

S

O

O
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O
Cl

DMF

CF3

CF3

Skjema 13
Det ble forsøkt å introdusere en CF3-gruppe på tiazolen, i den posisjon som
GW501516 har en metylgruppe i. Metoden brukt var den samme som gruppen ved
GSK benyttet seg av i syntesen av metyl-tiazolen.17 Reaksjon ble ikke utført under
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tørre betingelser. Den ble refluksert ved 180˚C i ca. 4 timer uten dannelse av ønsket
produkt. TLC analyser viste flere urenheter, dette kan antas å være polymert
materiale. Flekkene på TLC-platene for disse forbindelsene ble sterkere etter som
reaksjon gikk og reaksjon ble avsluttet uten opparbeidelse av den.

4.2 Biologiske data
Totalt er det syntetisert 5 forbindelser oppsummert i figur 4.3. Strukturen av disse er
oppsummert under. Ut fra biologisk testing av disse GW501516-derivatene, kan man
si noe om effektene av kjedeforgreining og aktivitet på PPARδ-reseptoren.
Kjedehomologering, som nevnt i innledningen, blir det ikke sett noen effekter av fordi
syntesen av de forbindelsene der dette var aktuelt, ikke var vellykket.

Figur 4.3 Struktur av de syntetiserte forbindelsene som ble testet for fettsyreoksidasjon og
selektivitet. Benevningen P1-P5 samsvarer med den brukt i opptegning av grafer i de neste
avsnittene.
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Ut fra strukturen av forbindelsene kan man dele de 5 forbindelsene inn i to grupper:
 P1-P2 som er ortho-metyl-fenolderivater
 P3-P5 som er ortho-isopropyl-fenolderivater
Denne inndelingen er fulgt ved illustrering av resultater fra biologiske forsøk, som
presenteres i de neste avsnittene. GW501516 er inkludert som positiv kontroll i
grafiske fremstillinger av respons av P1-P5. Det er brukt en cellebasert 96-brønners
metode for deteksjon av substratakkumulering og -oksidasjon i humane
skjelettmuskelceller. Se beskrivelse av detaljene rundt forsøkene i metodedelen.
Resultatene fra dette beskrives i avsnitt 4.2.1-4.2.3. Det er også utført en
transfeksjonsstudie av forbindelsene for å undersøke direkte aktivering av PPARisoformene. Dette er gjort av professor Hilde I. Nebb ved Det medisinske fakultet,
Universitetet i Oslo, og gjennomsnittlig resultat fra 2 forsøk rapporteres i avsnitt
4.2.4. Resultatene fra studiene er diskutert felles i avsnitt 4.2.5.

4.2.1 GW501516 derivater har effekt på fettsyreoksidasjonen.
De biologiske studiene utført på de 5 forbindelsene P1-P5, er in vitro studier av
fettsyremetabolismen i humane skjelettmuskelceller. Resultatene fra forsøkene viser
effekt av forbindelsene P1-P5 på oksidasjon av

14

C-oljesyre i disse cellene.

Mekanismen bak en eventuell effekt eller i hvilke grad forbindelsene virker selektivt
på PPARδ-reseptoren, kan ikke konkluderes ut fra de samme resultatene. Likevel kan
man anta at det er PPARδ som er involvert i de effektene man ser på
fettsyreoksidasjon, dette på grunn av at PPARγ og til en viss grad PPARα, omtrent er
fraværende i skjelettmuskulatur.9 Cellene er inkubert med forbindelsene de siste 4
dagene av cellenes differensieringsperiode (dag 3-7).
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Figur 4.4 a og b. Grafene viser prosentvis effekt av henholdsvis P1-P2 og P3-P5 på oksidasjon av
14

C-oljesyre (CO2 produksjon) i forhold til positiv kontroll GW501516. Kontroll er satt til 100 %

(DMSO, 0,1%), som tilsvarer en verdi 3,95 (±1,55) nmol/mg celleprotein. Dataene representerer
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Figur 4.5 a og b. Grafene gir et bilde på opptaket av 14C-oljesyre i cellene inkubert med henholdsvis
forbindelsene P1-P2 og P3-P5. Opptaket er regnet om til prosent av opptaket i kontroll, som er satt
til 100 % (DMSO 0,1%) og har en verdi på 71 (±23) nmol/mg celleprotein. Dataene representerer
gjennomsnitt ± SEM (n = 3, med unntak for 10-7M GW501516 der n = 2)
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Figur 4.6 a og b. Grafen viser fraksjonell oksidasjon av 14C-oljesyre i respons til henholdsvis P1-P2
og P3-P5. Dataene representerer gjennomsnitt ± SEM (n = 3, med unntak for 10-7M GW501516 der
n = 2).

Figur 4.4 a og b viser dose-respons av GW501516 og forbindelsene P1-P5 i ulike
konsentrasjoner. Effekt er målt som økning i 14CO2 produsert fra β-oksidasjon av 14Coljesyre. Det observeres av resultatene at alle forbindelsene gir en betraktelig økning i
14

CO2-produksjon sammenliknet med kontroll. Konsentrasjon av GW501516 på 100

nM ble kun tatt med i 2 av de 3 forsøkene som ble utført. Standardavviket på respons
av denne målingen er dermed veldig stort, som illustrert i grafen, og gir en usikkerhet
rundt målingen. Ut fra resultatet av de 2 målingene, kan det se ut som GW501516 i
høyere konsentrasjoner enn målt, gir en ytterligere økning i fettsyreoksidasjon. Dette
avkreftes av en rekke studier som viser at GW501516 når maksimum effekt, i
underkant av 200 % ved 1 nM, og ikke øker ved høyere konsentrasjon.47 De tre
isopropylsubstituerte forbindelsene P3-P5 ser ut til å gi høyere maksimal effekt enn
metylsubstituert P1 og P2. P4 er den eneste forbindelsen som ikke viser tegn til å ha
nådd maksimum effekt ved 10-6 M. Det presiseres at standardavviket for respons av
P4 ved 1000 nM er stort, og usikkerheten rundt denne målingen er tilsvarende høy.
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For å kunne si noe mer spesifikt om effekten av forbindelsene P1-P5, må
fettsyreoksidasjon som respons på forbindelsene ses i sammenheng med
tilgjengeligheten av substrat. I denne oppgaven brukes CA + CO2 som et mål på totalt
opptak av radioaktiv oljesyre i cellene. Graf 4.5 a og b viser at celler inkubert med
forbindelsene P1-P5 og GW501516 ikke viser noen store endringer i fettsyreopptaket
i forhold til kontrollcellene. Dette tyder på at forbindelsene verken øker eller inhiberer
opptaket i nevneverdig grad. Det kan likevel påpekes at P2 ga et opptak på 116 % ved
en konsentrasjon på 1 nM, mot 108 % for GW501516 ved samme konsentrasjon. P1,
P2 og GW501516, og i størst grad P2, gir et generelt inntrykk av å øke opptaket av
fettsyrer i cellen i høyere grad enn P3-P5, og forskjellen er størst frem til de høyeste
konsentrasjonene av forbindelsene hvor det ser ut til å bli jevnere. Graden av
fettsyreoksidasjon avhenger altså av mengde tilgjengelige fettsyrer i cellen
(fettsyreopptaket). For å korrigere for det er resultatene av fettsyreoksidasjon også
illustrert som fraksjonell oksidasjon, det vil si CO2/(CA+CO2), i figur 4.6 a og b.
Figur 4.6 b over fraksjonell oksidasjon viser nå at P3-P5 er like effektive som
GW501516, men at GW501516 utvilsomt er den mest potente av forbindelsene, og
kommer opp i tilnærmet maks effekt allerede ved en konsentrasjon på 0,1 nM. I
høyere konsentrasjon av derivatene ser det ut til at den fraksjonelle mengden fettsyrer
som oksideres i respons til P1-P2 økes med ca. 160 %, mens P3-P5 gir en økning på
180 %, som nærmer seg maksimal effekt av GW501516 på 200 %. Av de fem
forbindelsene

gir

de

isopropylsubstituerte

fortsatt

høyere

effekt

enn

de

metylsubstituerte, men det er ikke like lett å trekke noen felles slutning for
potentheten av forbindelsene ut fra de to ”gruppene”. Grafene 4.6 a og b er imidlertid
ganske like grafene 4.4 a og b over oksidasjon av oljesyre til CO2 som absolutte tall i
% av kontroll. Dette bekrefter at opptaket av 14C-oljesyre var forholdsvis jevnt i alle
cellene, noe som grafene 4.5 a og b over CA + CO2 også viste. Den tydeligste
forskjellen gjelder P4 som nå etter å ha blitt korrigert for tilgjengeligheten av fettsyrer
i cellen, ikke lenger viser tegn til å overgå effekten av GW501516 på
fettsyreoksidasjon. Som for P3 og P5 nås maksimum effekt ved konsentrasjon på 10
nM. I tillegg kan det nevnes at graf 4.4 a av absolutt CO2-oksidasjon ga et inntrykk av
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at P2 var mer potent enn P1. Når mengde oksidert CO2 korrigeres for mengde
tilgjengelig fettsyrer i cellen endres det inntrykket.
Av grafene over fraksjonell oksidasjon kan man lese av omtrentlige EC50-verdier.
GW501516 har ut fra målinger av konsentrasjoner fra 0,1-100 nM i disse forsøkene
en EC50-verdi på mellom 0-0.1 nM. Det betyr at GW501516 er den meste potente
forbindelsen, noe som også kommer tydelig fram fra grafen. I litteratur er denne
verdien oppgitt til ca 1 nM.17, 53 P1 og P2 har en EC50-verdi mellom 0.1-1 nM. P3 har
en EC50-verdi på ca 1 nM, mens P4 og P5 er de minst potente og har en ganske lik
EC50-verdi på mellom 1-10 nM.

4.2.2 GW501516-derivater
reseptorene

har

ulik

selektivitet

for

PPAR-

De 5 produktene ble i en tranfeksjonsstudie testet for aktivitet og binding til hver av
de tre PPAR reseptorene; α, γ og δ i en transfeksjonsstudie. Studien ble utført av
Professor Hilde I. Nebb ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Det ble
utført to separate forsøk. Det presiseres at forbindelsene i transaktiveringsstudiet ble
testet i konsentrasjon på 10 µM. Dette tilsvarer 10000 nM og er 10 ganger høyere enn
den høyeste testkonsentrasjonen av forbindelsene brukt i studiet av oljesyreoksidasjon
i muskelceller. I hver av testene er forbindelsene sammenliknet med en positiv
kontroll. De positive kontrollene er selektive agonister for PPAR isoformene. For αreseptoren er XXX2FA brukt, for δ-reseptoren er GW501516 brukt, og for γreseptoren er rosiglitazon (BRL) brukt. Negativ kontroll er DMSO 0,1 %.
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Resultater
PPAR delta

Figur 4.7 Stolpediagrammet viser gjennomsnittlig prosent luciferaseaktivitet som respons på
aktivering av PPAR-δ-reseptoren i forhold til positiv kontroll GW501516. Aktiviteten av GW501516
er satt til 100 %. Lengst til venstre ses negativ kontroll, og til høyre for den GW501516. Stolpene
representerer gjennomsnittlig verdi ± SEM (n = 2) som prosent av positiv kontroll.

Av diagrammet observeres det at alle de fem derivatene av GW501516 har effekt på
PPARδ-reseptoren. På grunn av stor spredning i resultatene fra de to forsøkene som er
gjort, kan det kun sies at forbindelsene P1-P5 gir tilnærmet samme effekt som
GW601516 på PPARδ-reseptoren. De modifikasjonene gjort pε karboksylsyredelen
og fenolen har ikke hatt negativ innvirkning pε aktiveringen av δ-reseptoren. Dette
kunne forventes ut fra resultatene av studiet av oljesyreoksidasjon, der det er
observert tydelig respons av forbindelsene, men i en lavere grad enn for positiv
kontroll.
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PPAR alfa

Figur 4.8 Stolpediagrammet viser prosent luciferaseaktivitet som respons på PPARα-reseptoren i
forhold til positiv kontroll XXX2FA. Aktiviteten av XXX2FA er satt til 100 %. De ytterste stolpene på
hver side er negative kontroller. Stolpene representerer gjennomsnittlig verdi ± SEM (n = 2) som
prosent av positiv kontroll.

Av stolpene i figur 4.8 observeres det at P1-P4 alle gir en høyere aktivitet av αreseptoren enn positiv kontroll, mens P5 gir en noe lavere aktivitet enn positiv
kontroll. Felles for forbindelsene P1-P4 er at de alle er metyl- eller dimetylsubstituert
i α-posisjon til syregruppen, og det ser ut til å ha en stor betydning for aktivering av
PPARα. Derimot ses ingen store forskjeller mellom metyl- og isopropylforbindelsene
gitt at α-posisjon er metyl- eller dimetylsubstituert.
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PPAR gamma

Graf 4.9 Stolpediagrammet viser prosent luciferaseaktivitet som respons på aktivering av PPAR-γreseptoren i forhold til positiv kontroll BRL. Aktivitet av BRL er satt til 100 %. Lengst til venstre ses
en negativ kontroll, og ved siden av rosiglitazon BRL som er positiv kontroll. Stolpene representerer
gjennomsnittlig verdi ± SEM (n = 2) som prosent av positiv kontroll.

Gjennomsnittlig aktivitet av PPARγ som respons til de 5 testsubstansene viser at
ingen av forbindelsene overgår positiv kontroll BRL for γ-reseptoren. I forhold til
aktivitet av forbindelsene P1-P5 på α og δ reseptoren, gir de lavest aktivering av γreseptoren. Særlig gjelder dette isopropylsubstituerte forbindelser P3-P5.

4.2.3 Diskusjon
Når det gjelder dose-respons kurver av P1-P5 målt som oksidasjon av 14C-oljesyre, er
tendensen at de metylsubstituerte forbindelsene P1 og P2 utviser høyere potens, men
lavere effektivitet, enn isopropylforbindelsene P3-P5. Isopropylforbindelsene utviser
altså lavere potens, men høyere effektivitet. I forhold til GW501516 har alle
forbindelsene både lavere potens og effektivitet. Resultatene viser at de
modifikasjonene som er gjort på GW501516 rundt karboksylsyredelen og fenolen, har
hatt negativ innvirkning særlig på potens, men også på effektiviteten. Ved å
sammenlikne de 5 testsubstansene finner man at substitusjon kun i α-posisjon ikke
reduserer potens i like stor grad som effekt. Ved å substituere både α-posisjon og
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fenol med større grupper ses en litt større reduksjon i potens, men en mindre
reduksjon i effekt. Substitusjon av kun fenol med større grupper enn metyl reduserer
potens ytterligere, men gir omtrent samme effekt som de forbindelsene som er
modifisert i begge posisjoner. Dette kan tyde på at α-substitusjon påvirker effekt mer
enn potens, og at substitusjon på fenol påvirker potens mer enn effekt. Med tanke på
effekt viser gjennomsnittlig aktivering av reseptorene i transaktiveringsstudiet noe
annet. Resultatene derfra viser ingen klar forskjell i effekt på aktivering av PPARδreseptoren

mellom

metyl-

og

isopropylforbindelsene.

Forbindelsene

er

i

transfeksjonsstudiet testet i en konsentrasjon 10 ganger høyere enn den høyeste
konsentrasjon oksidasjonsstudiet har tatt for seg. Det at alle forbindelsene P1-P5
utviste omtrent samme effekt som GW501516 på PPARδ kan antyde at forbindelsene
i en såpass høy konsentrasjon på et vis aktiverer reseptorene maksimalt, og at man
derfor ser tilnærmet lik effekt av dem. Dette kan likevel stemme overens med
resultatene fra oksidasjonsstudiet, gitt at effekten medieres via PPARδ-reseptoren, der
det ikke observeres noen helt tydelig utflatning i effekt for noen av forbindelsene opp
mot konsentrasjonen 1000 nM. Et unntak fra dette er responsen av P1 som ser ut til å
ha flatet ut allerede ved 1 nM. For å kunne bekrefte dette burde det vært gjort en
dose-respons studie av transaktiveringen.
Som nevnt observeres en reduksjon i potens som følge av en α-substitusjon. Ved å gå
nærmere inn på SAR for de forbindelsene dette gjelder, er det vanskelig å si noe mer
spesifikt utfra om α-posisjon er metyl- eller dimetylsubstituert. Ut fra dose-respons på
fettsyreoksidasjon kan tendensen peke i retning av at forbindelsene P1 og P3 med
metylsubstituert α-posisjon er mer potente enn forbindelsene P2 og P4 som er
dimetylsubstituert i α-posisjon. Dette viser også andre studier, som i tillegg har vist at
metylsubstituert α-posisjon gir 14 ganger lavere EC50-verdi enn usubstituert αposisjon.25 Det skal nevnes at dette ikke er vist for GW501516, men en forbindelse
med store strukturelle likhetstrekk med den. Uansett vil substituenten ha negativ
innvirkning sammenliknet med GW501516. Hva angår isopropylsubstituenten vil den
bidra til ytterligere reduksjon i potens uavhengig av metyl- eller dimetylsubstituert αposisjon. Effekten er også blitt redusert som følge av en modifikasjon i α-posisjon,
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men

i

større

grad

for

metyl-

enn

isopropylsubstituerte

forbindelser.

I

transfeksjonsstudiet der konsentrasjonen er såpass høy at det kan antas at maksimal
effekt er oppnådd, er tendensene ikke like klare. Det er ingen sammenheng mellom
effekt og metyl- eller dimetylsubstiuert α-posisjon, og heller ikke mellom effekt og
metyl- eller isopropylsubstituert fenol. Det man derimot muligens kan antyde ut fra
gjennomsnittlig aktivitet av transaktiveringen er at P5, som er usubstituert i α-posisjon
og isopropylsubstituert på fenol, utviser litt høyere effekt enn P1-P4.
Ut fra dose-responskurven av fraksjonell fettsyreoksidasjon, der forbindelsene er
testet i lavere konsentrasjon enn i transaktiveringsstudiet, kan det se ut som
testsubstansene er partielle agonister av PPARδ. Det er vist at den polare syredelen av
partielle

agonister

ikke

danner

tilstrekkelige

hydrogenbindinger

aminosyresidekjeder i Arm 1 og AF-2 heliksen av PPARδ-reseptoren.43,
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med

Det kan

derfor tenkes at de modifikasjonene som er gjort rundt karboksylsyren og på fenol
påvirker nettopp denne interaksjon i negativ retning. Dette kan underbygges av
studier som viser at en dimetylgruppe i α-posisjon til syren binder til og aktiverer
PPARδ i mindre grad enn GW501516.43 I tillegg er det funnet at en syklopentylring
på fenol, som er en større gruppe enn metyl, forhindrer eller svekker interaksjoner
mellom karboksylsyren i molekylet og AF-2 heliks, og gir partielle, men selektive
PPARδ-agonister53. Dette stemmer helt overens med isopropylsubstituert P5, som har
en større gruppe enn metyl på fenolen. P5 har ut fra effekt på fraksjonell
fettsyreoksidasjon opp mot konsentrasjon på 1000 nM vist seg å være en partiell
agonist for PPARδ. I transfeksjonsstudiet viste den i de to forsøkene både lavere og
høyere aktivering av δ-reseptoren. Når det gjelder selektiviteten stemmer studien med
resultatet av transaktiveringen. P5 er den av testforbindelsene som ser ut til å utvise
høyest selektivitet overfor PPARδ-reseptoren sammenliknet med α- og γ-reseptorene.
Dette stemmer videre overens med studier som viser at derivater som mangler
substituenter i α posisjon til syregruppen, gir en signifikant økning i PPARδ
agonistaktivitet på bekostning av aktivitet overfor enten PPARα eller –γ.54 I og med at
GW501516 har 1100 ganger så høy selektivitet på δ-reseptoren fremfor -α og 800
ganger høyere enn –γ,17 kan det på bakgrunn av observert effekt av P5, konkluderes
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med at selektivitet for δ-reseptoren fremfor α og γ likevel ikke økte ytterligere med en
isopropylsubstituert ortho-posisjon. Likevel hadde det vært interessant og sett effekt
av GW501516 på -α og –γ reseptorene i det samme studiet som testet transaktivering
av P1-P5. Det som derimot kan påpekes er at alle de tre isopropylsubstituerte
forbindelsene hadde en lavere grad av aktivitet på γ-reseptoren i forhold til α og δ,
enn de to metylsubstituerte forbindelsene hadde. Dette stemmer overens med litteratur
som viser at store grupper i ortho-posisjon til fenol ikke er gunstig for verken
aktivering eller selektivitet overfor γ-reseptoren.53 P3 og P4 aktiverte likevel både α
og δ-reseptorene i stor grad, og kan dermed betegnes som PPARα/δ dual agonister.
Dette stemmer også overens med at små substituenter i α-posisjon gir særlig god
aktivitet av α-reseptoren.25, 53 Det ble funnet at de to metylsubstituerte forbindelsene
P1 og P2 aktiverte de tre PPAR-isoformene i tilnærmet samme grad som positiv
kontroll for hver av reseptorene, og kan betegnes som pan-PPAR agonister.
Interessen for en pan-agonist som aktiverer PPARα, -γ og –δ har særlig økt den siste
tiden etter at fysiologien rundt δ-reseptoren ble bedre kjent. Frie fettsyrer er endogene
pan-agonister fordi de som tidligere beskrevet er ligand for alle tre PPARreseptorene.55 En pan-PPAR agonist har potensiale til å samtidig kunne behandle
insulinresistens og hyperglykemi, i tillegg til dyslipidemi, fedme og hypertensjon,54 se
figur 4.10. Det vil si at en slik forbindelse særlig vil være effektiv ved metabolsk
syndrom.56
Figur 4.10. De metabolske
forstyrrelsene som aktivering
av PPAR-reseptorene motvirker
opptrer ofte samtidig, og en
samtidig aktivering av to eller
tre PPAR isoformer kan være
en fornuftig strategi.23
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For flere pan-agonister har α-posisjon til syregruppen vært substituert med enten
dimetyl eller etyl.54,

57

De fleste modifikasjonene på PPAR pan-agonister er gjort

rundt den lipofile haledelen av molekylet, og det er konkludert med at PPAR-γreseptoren har størst plass i dette området, mens α-reseptoren har minst.57, 58 Det ble i
mars 2008 rapportert om Sodelglitazar som for tiden er i fase II av kliniske
utprøvninger som en pan-PPAR agonist.55 Denne forbindelsen har store strukturelle
likheter med P2, se figur 4.11, og det eneste som skiller disse to forbindelsene er at
fenyl-ringen er 2-substituert med et fluoratom. Dette støtter opp om de resultatene
som her er funnet for forbindelse P2.
O

O
O

O

HO

HO
S

S

S

CF3

Sodelglitazar

P2

N

S
CF3
N

F

Figur 4.11. Av forbindelsene P1-P5 viste P2 seg å være en pan-PPAR agonist. Sodelglitazar er for
tiden i kliniske utprøvninger som en pan-PPAR agonist, og av figuren kan det observeres at
strukturen av disse to forbindelsene er tilnærmed identisk. Sodelglitazor har til forskjell fra P2 et
fluoratom substituert i 2-posisjon på fenyl.

Det er lite litteratur på denne forbindelsen, så det er vanskelig å sammenlikne
sodelglitazar og P2 ut fra de resultatene som her er funnet for P2. Det hadde vært
veldig interessant å se i hvilken grad fluoratomet påvirket effekt, potens og
transaktivering.
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5. Konklusjon og videre studier
Det ble totalt syntetisert fem forbindelser med det formål å lage nye, potente og mulig
selektive PPARδ-agonister. Strukturen av forbindelsene bygger på GW501516 som
er en velkjent, potent og selektiv agonist av PPARδ-reseptoren. Det ble hovedsakelig
sett på effekter av substitusjon med metyl-, dimetyl- eller isopropylgrupper. Enkelte
av syntesene som ikke ga ønsket produkt ble, grunnet tidspress, avbrutt og ikke
arbeidet videre med.
De biologiske resultatene viste at alle derivatene ga en betraktelig økt grad av
oksidasjon av fettsyrer i humane skjelettmuskelceller, en effekt som kan tilskrives
aktivering av PPARδ-reseptoren. Graden av effektivitet varierte blant forbindelsene,
men i høy konsentrasjon (10 µM) aktiverte de PPARδ-reseptoren i samme grad som
GW501516. I lavere kosentrasjoner viste forbindelsene seg som partelle agonister. De
forbindelsene som var isopropylsubstituert i ortho-posisjon på fenol, ga alle en høyere
effekt enn tilsvarende forbindelser med metyl i samme posisjon, med unntak av
GW501516. Angående potens ble den redusert for alle de syntetiserte derivatene.
I selektivitetsstudier ble det gjort meget interessante funn. Kun én av forbindelsene
utviste selektivitet for PPARδ-reseptoren over –α og –γ reseptorene. Det var P5 som
kun var modifisert i ortho-posisjon på fenol, og var isopropylsubstituert i stedet for
metylsubstituert. Sammenliknet med GW501516 var ikke selektiviteten like høy. Det
viste seg at modifikasjonen i ortho-posisjon til fenol gir en større effekt på
selektiviteten av forbindelsene for de ulike PPAR-isoformene, enn modifikasjon i αposisjon. Forbindelser med isopropylsubstituert fenol utviste en betraktelig lavere
grad av aktivering av γ-reseptoren i forhold til α- og δ-reseptorene. En slik forskjell i
selektivitet ble ikke observert for forbindelser med metylsubstituert fenol. Av de
resterende forbindelsene ble P3 og P4 funnet å være PPARα/δ-dual agonister, og de
var substituert både ved syregruppen og på fenol. P1 og P2 var kun substituert ved
syregruppen, og de to forbindelsene aktiverte alle tre isoformene og kan kalles panPPAR agonister. Dette stemmer helt overens med en forbindelse kalt sodelglitazar,
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som i mars 2008 ble rapportert å være i tidlige faser av kliniske utprøvninger, som en
mulig pan-PPAR agonist. Denne forbindelsen er helt lik P2, med unntak av et
fluoratom på fenylring C.
Det betyr at enkelte av forbindelsene har vist seg som mer interessante i
videreutvikling av en dual- eller pan-PPAR agonist, enn en selektiv δ-agonist. Slike
duale og pan-PPAR agonister er det for tiden stor interesse for. Dette på grunn av
positive effekter på flere indikasjoner enn hva en selektiv agonist for hver av
reseptorene utviser. Det hadde derfor vært interessant å studere disse forbindelsene
videre med tanke på struktur-aktivitetsforhold mellom forbindelsene og de tre ulike
isoformene av PPAR-reseptorene. Det er rapportert om kliniske utprøvninger av flere
slike forbindelser den siste tiden, blant annet cevoglitazar, som er dual α/δ-agonist, og
sodelglitazar, som beskrevet. Det som også ville vært interessant, er å gjøre en doserespons studie av transaktiveringen av forbindelsene P1-P5. Dette skal gjøres i nær
fremtid. Det er mulig at forbindelsene ville utvist høyere selektivitet ved lavere
konsentrasjoner enn 10 µM som benyttet i dette studiet. For å få en ytterligere
indikasjon på hvilke effekter de modifikasjonene gjort på GW501516 har på
selektivitet, skal det utføres molekylmodellering av P2 og P5 mot PPAR-reseptorene.
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6. Eksperimentelt og metoder

6.1 Synteser
Alle reaksjoner ble utført under tørre betingelser (N2) med mindre det ikke er opplyst
om annet.
Ferdige reaksjoner ble stoppet ved tilsetning av vann og ekstrahert med et organisk
løsemiddel 3 ganger. De organiske fasene ble samlet, vasket med brine og tørket med
MgSO4 før de ble dampet inn. Videre ble produktene flashkromatografert i
silikakolonner med varierende størrelse ut fra produktmengde og ΔRf-verdi.
Elueringsmiddel er nærmere beskrevet under det spesifikke trinn. Ytterligere detaljer
finnes under hver av reaksjonene.

6.1.1 Apparatur
Forbindelsene er analysert ved hjelp av TLC, 1H-NMR og 13C-NMR og smeltepunkt.
LC-MS analyser ble gjort for de endelige produktene.

Smeltepunkt
Det ble målt smeltepunkt for de forbindelsene som var i pulverform. Dette ble gjort
på Barnstead Electrothermal 9200 med kapillærer på størrelsen 100 mm x 2 mm fra
Electrothermal. Det ble gjort minst 2 parallelle målinger.

NMR
1

H-NMR og

13

C-NMR spektre ble tatt opp på Bruker Advance DPX med BACS

automatiske ”samplechanger”. Eksperimentene ble kjørt ved 25 ˚C. Spektrene ble
prossessert i MestreC og enten CDCl3 eller DMSO ble brukt som referanse. Kjemisk
shiftverdi for CDCl3 i 1H-NMR analyser er δ 7,26 ppm (s) og i 13C-NMR analyser er δ
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77,0 ppm (t), og for DMSO er kjemisk shiftverdi i 1H-NMR analyser δ 2,5 ppm (q)
og i 13C-NMR analyser er δ 39,43 ppm (h). Shiftverdiene oppgis i ppm.

LC-MS
LC-MS prøvene ble analyser på Agilent technologies Liquid Chromatograph 1200
series som var koblet til en Agilent Technologies Iontrap Mass Spectrometer 3610
series. Instrumentet var utstyrt med en Agilent Technologies autosampler. For å
prosessere data ble det brukt Agilent LC/MS Trap Software 5,3. Mobilfase brukt var
en gradient av acetonitrill og H2O med HCOOH (pH 3). Se tabell for detaljert
gradienteluering.

2 minutter
4 minutter
6 minutter
8 minutter
10 minutter

CH3CN
0
60
80
60
0

H2O + HCOOH
100
40
20
40
100

Tabell 6.1 Tabellen viser hvilken gradienteluering som ble brukt i LC-MS analysene.

Det ble brukt autosampler til å injisere prøvene. Kolonnen het Zorbax RX-SIL og var
en C-18 kolonne pakket med partikler på 5 µm og var 4,6 x 150 mm. Forbindelsene
ble detektert i MS ved TIC (Total ion currence) og EIC (extracted ion currence). Det
ble injisert en prøvemengde på 1 eller 2 µL, flowrate satt til 0,8 ml/min og en total
kromatografitid på 10,5 minutter. Maks trykk ble satt til 400 bar. Kolonnen holdt en
temperatur på 25 ˚C og UV absorpsjon satt til en bølgelengde på 254 nm.
Forstøvergassen holdt et trykk på 70 psi. Strømmen av tørkegass holdt en hastighet på
12 L/min, og temperaturen av denne gassen var på 365 ˚C.
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6.1.2 Metylsubstituerte produkter
2-metyl-4-tiocyanatofenol
HO

HO

NaSCN, NaBr, Br 2
MeOH
SCN

(2)

(1)

Til en rørt løsning av o-cresol (1) (1.55ml, 15 mmol) og natriumtiocyanat (3.89 g, 48
mmol) i 15 ml metanol ved 0˚C ble det tilsatt en løsning av natriumbromid (1.55g,
15mmol) og brom (Br2) (0.75 ml, 15 mmol) i 15 ml metanol. Reaksjonsblandingen
ble farget lilla. Reaksjonen ble satt til røring i 4 timer og deretter fortynnet med mettet
NaHCO3-løsning. Blandingen ble ekstrahert med 3 x 20 ml CH2Cl2 før de organiske
fasene ble samlet, vasket med brine, tørket med MgSO4 og dampet inn vha. rotavapor.
Produktblandingen ble så flashkromatografert i silikakolonne med heksan:etylacetat, i
forholdet 4:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.23. Gul olje med utbytte: 1,76 g
(71%)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.34 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.27 (dd, J = 8.1, 2.4 Hz,

1H), 6.8 (d, J = 8.4, 1H), 5.50 (bs, 1H), 2.24 (s, 3H)
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 156.0, 135.0, 131.5, 126.8, 116.6, 113.1, 112.2, 15.7

4-merkapto-2-metylfenol
HO

HO

LiAlH4
THF
SH

SCN

(2)

(3)

Litiumaluminiumhydrid blandet i 50 ml tørr THF ble satt til røring ved 0˚C. Dette ga
en gråklumpete blanding. Til dette ble 2-metyl-4-tiocyanatfenol (2) (1.56 g, 9.5
mmol), løst i 25ml tørr THF, forsiktig tilsatt. Reaksjon ble satt til røring i
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romtemperatur i 4 timer. Ureagert LiAlH4 ble ødelagt ved tildrypping av våt THF,
vann og 2M HCl. Reaksjonsblandingen ble ekstrahert med 3 x 25 ml etylacetat,
deretter ble de organiske fasene samlet, vasket med brine, tørket med MgSO4 og
dampet inn vha. rotavapor. Produktblandingen ble flashkromatografert i silikakolonne
med heksan:etylacetat, i forholdet 4:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.35. Lysegul
olje med utbytte: 0.72g (54 %)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.11 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 7.05 (dd, J = 8.1, 2.4 Hz,

1H), 6.66 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 5.14 (bs, 1H), 3.33 (s, 1H), 2.19(s, 3H)
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 152.8, 133.8, 129.8, 125.0, 119.4, 115.6, 15.6

2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5-yl)metyltio)fenol
Cl

S
CF3
N

HO

(4)

HO

CH3CN
SH

(3)

S

S
CF3

(5)
N

Tiolen 3 (0.56 g, 4 mmol) ble løst i 35 ml acetonitrill. Det ble så tilsatt Cs2CO3 (1.3 g,
4 mmol) som ga en svak gul suspensjon med hvite korn. Deretter ble klormetyl-tiazol
4 (1.17 g, 4 mmol) tilsatt og reaksjon ble satt til røring. Det ble utviklet en sterkere
gulfarge ettersom tiden gikk, og reaksjon ble avsluttet etter 3.5 timer. Reaksjon ble
opparbeidet ved tilsetning av vann og ekstrahert med 3 x 50 ml etylacetat. De
organiske fasene ble samlet, vasket med brine, tørket med MgSO4 og dampet inn på
rotavapor. Gulbrun produktblanding ble flashkromatografert i silikakolonne med
heksan:etylacetat, i forholdet 4:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.25. Hvitt og luftig
pulver med utbytte: 890mg (57%). Smeltepunkt: 127-129˚C
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7,97 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.65 (d, J = 8.4 Hz, 2H),

7.18 (d, J = 1.8Hz, 1H), 7.05 (dd, J = 8.1, 2.1 Hz, 1H), 6.65 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.08
(s, 2H), 2.19 (s, 3H), 2.15 (s, 3H)
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13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 163.5, 154.9, 151.2, 136.9, 136.4, 133.1, 131.2, 126.4,

125.9 (q, J = 3.8 Hz)125.2, 123.5, 122.0, 115.2, 32.8, 15.7, 14.4. Det er overlappende
signaler i spekteret.

Etyl-2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propanoat
O

Br

O

(6) O

HO

O
O

S

S

CH3CN
CF 3

(5)
N

S

S
CF3

(7)
N

Tiazol-alkoholen 5 (200 mg, 0.51 mmol) ble rørt i ca.40 ml acetonitrill til det ga en
klar løsning. Så ble Cs2CO3( 254 mg, 0.78 mmol) tilsatt, og deretter etyl-2bromopropionat (6)(0.88 ml, 0.68 mmol). Reaksjon ble satt til røring. Etter 3 timer ble
reaksjon satt på refluks i 1 time før den var da var ferdig. Det ble tilsatt vann og
ekstrahert med 3 x 50 ml etylacetat. De organiske fasene ble samlet, vasket med brine,
tørket med MgSO4 og dampet inn på rotavapor. Produktblandingen ble
flashkromatografert i silikakolonne med heksan/etylacetat i forholdet 5:1 som
elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.35. Gul olje med utbytte: 212 mg (82.4%)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.97 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.65 (d, J = 8.1 Hz, 2H),

7.11 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 7.09 (dd, J = 8.4, 1.8 Hz, 1), 6.57 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.70
(q, J = 6.6 Hz, 1H), 4.17 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 4.1 (s, 2H), 2.24 (s, 3H), 2.2 (s, 3H),
1.61 (J = 7.2 Hz, 3H), 1.22 (t, J = 1.22, 3H)
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 171.7, 162.8, 156.0, 151.1, 136.6, 135.9, 131.9, 130.5,

128.4, 126.1, 125.6 (q, J = 3.75 Hz), 124.7, 112.0, 97.8 (m), 72.6, 61.0, 32.3, 18.3,
15.9, 14.6, 13.8. Det er overlappende signaler i spekteret.
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2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoxy)propansyre
O
O

O
O

KOH
S

(7)

O
HO

S
C F3

THF, H2 O
S

N

(8)

S
CF3
N

Reaksjon ble ikke utført under tørre betingelser. Metylesteren 7 (212 mg, 0.42 mmol)
ble løst i 7ml THF og ga en lysegul klar løsning. Så ble 5ml vann tilsatt og løsningen
ble blakket. Reaksjon ble satt til røring ved 0˚C før 0.26ml 4M KOH ble tilsatt
forsiktig. Etter 1.5 timer ble reaksjonen satt på refluks over natten. Vann ble tilsatt
reaksjonen, og blandingen ekstrahert med 15 ml heksan. Heksan ble så ekstrahert med
2 x 15 ml vann. Vannfasene ble samlet, surgjort med 2M HCl til pH 2 og ekstrahert
med 3 x 50 ml dietyleter. LC-MS viste spor av urenheter og utgangsstoff i produktet,
så det ble flashkromatografert i silikakolonne med diklormetan:metanol, i forholdet
6:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.33. Gult pulver med utbytte: 110 mg (56 %).
Smeltepunkt: 76-79˚C. HPLC: Rf 7.02 min. MS: m/z 466 ([M-1] = 100%)
1

H-NMR (300 MHz, DMSO): δ 8.03 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.8 (d, 2H, J = 8.4 Hz),

7.16 (d, 1H, J = 1.5 Hz), 7.10 (dd, 1H, J = 8.4, 2.4 Hz), 6.66 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 4.49
(q, 1H, J = 6.9 Hz), 4.29 (s, 2H), 2.19 (s, 3H), 2.10 (s, 1H) 1.41 (d, 3H, J = 6Hz)
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 175.6, 163.5, 155.9, 151.3, 136.3, 132.2, 130.8, 128.6,

126.5, 125.9 (q, J=3.75 Hz), 125.1, 112.24, 100.53, 98.1 (m), 72.4, 32.4, 18.4, 16.1,
14.5. Det er overlappende signaler i spekteret.
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Etyl-2-metyl-2-(2metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propanoat
HO

(9) O
S

(5)

O

O

Br

S
CF3

O
O

CH3CN

N

S

(10)

S
CF 3
N

Tiazolalkohol 5 (200 mg, 0.52 mmol) ble løst i 20 ml Acetonitrill. Cs2CO3 (283 mg,
0.87 mmol) ble tilsatt og blandingen ble gul. Så ble esteren 9 (0.112 ml, 0.75 mmol)
tilsatt og reaksjon satt til røring. Etter 4 timer ble den satt på refluks over natten.
Reaksjon var fullstendig dagen etter og vann ble tilsatt. Løsningen ble ekstrahert med
3 x 50 ml etylacetat. De organiske fasene ble samlet, vasket med brine og tørket med
MgSO4. Produktet ble flashkromatografert i silikakolonne med heksan:etylacetat, i
forholdet 5:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.36. Dette ga etylesteren 10 som en
tykk gul olje med utbytte: 200 mg (75%)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.96 (d, J = 8.1, 2H), 7.65 (d, J = 8.1 Hz, 2H),

7.17(d, J = 1.8 Hz, 1H), 7.05 (dd, J = 8.6, 2.1 Hz, 1H), 6.55 (d, J = 8.7, 1H), 4.20 (q, J
= 6.9 Hz, 2H), 4.10 (s, 1H), 2.19 (s, 3H), 2.17 (s, 3H), 1.58 (s, 6H), 1.28 (t, J = 7.2
Hz, 3H)
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 174.2, 163.0, 154.2, 151.3, 136.0, 131.5, 130.7, 130.5,

126.3, 125.8 (q, J = 3.9 Hz), 125.4, 116.7, 98.4, 79.2, 61.5, 32.4, 25.4, 16.6, 14.8,
14.0. Det er overlappende signaler i spekteret.
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2-metyl-2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propansyre
O

O
O

O
S

(10)

S

LiOH, KOH, kt-BuO HO
THF, H2O

O

CF3

N

S

(11)

S
CF3
N

Reaksjonen ble ikke utført under tørre betingelser.
Etylesteren 10 (200 mg, 0.39 mmol) ble løst i 6 ml THF og 4 ml vann og satt til røring
ved 0˚C. 2 M LiOH x H2O (0.4 ml, 0.8 mmol) ble forsiktig tilsatt. Etter 2 timer ble
reaksjon satt på refluks og etter enda 3 timer ble det tilsatt ytterligere 0.7 ml 2 M
LiOH. Reaksjon ble fryst ned i 2 dager. Videre refluks i 3 timer, deretter ble det tilsatt
0.5 ml 4 M KOH. Etter 6 timer igjen ble det tilsatt 0.5 ml kalium tert-butoksid og
reaksjon ble refluksert over natten. Dagen etter var reaksjonen fullstendig og den ble
tilsatt vann. Reaksjon ble ekstrahert med heksan, og heksanfasene ble ekstrahert 3
ganger med vann. Vannfasene ble samlet, surgjort med 2 M HCL til pH 2 og
ekstrahert med 3 x 50 ml etylacetat før de ble vasket med brine, tørket med MgSO4 og
dampet inn på rotavapor. På grunn av urenheter i produktet bekreftet med LC-MS, ble
produktblandingen flashkromatografert i silikakolonne med diklormetan:metanol, i
forholdet 10:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.2. Utbytte: 64mg (34%).
Smeltepunkt: 125-126˚C. HPLC: Rf 7.07 minutter. MS: m/z 480.5 ([M-1] = 98%)
1

H-NMR (300 MHz, DMSO): δ 8.02 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.79 (d, J = 8.1 Hz, 2H),

7.16 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 7.02 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz 1H), 6.78 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.28
(s, 2H), 2.17 (s, 3H), 2.07 (s, 3H), 1.41 (s, 6H)
13

C-NMR (75MHz, DMSO): δ 161.5, 154.4, 150.9, 136.4, 134.2, 131.5, 128.6,

126.2, 126.0 (q, J = 3.98 Hz), 79.6, 30.6, 25.5, 16.2, 14.5. Det er overlappende
signaler og en del støy i spekteret.
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6.1.3 Isopropylsubstituerte forbindelser
2-isopropyl-4-tiocyanatfenol
HO

HO

NaSCN, NaBr, Br2
MeOH
SCN

(12)

(13)

Isopropylfenol (12) (2.72 g, 20 mmol) ble løst i 15 ml metanol, og NaSCN (5.18 g, 64
mmol) tilsatt og satt på isbad. NaBr (2.06 g, 20 mmol) og Br2 (1.03 ml, 20 mmol) ble
løst under omrøring i 20 ml metanol og tilsatt reaksjonsblandingen. Reaksjonen ble
satt til røring i 2 timer og ble da tilsatt mettet NaHCO3-løsning og ekstrahert med 3 x
50 ml diklormetan. De organiske fasene ble samlet, vasket med brine og tørket med
MgSO4 og dampet inn på rotavapor. Produktblandingen ble flashkromatografert med
heksan:etylacetat i forholdet 4:1 som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.39. Produkt: Gul
olje med utbytte: 2.86 g (74%)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.37 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.26 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz,

1H), 6.79 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 3.23 (h, J = 6.9 Hz, 1H), 1.23 (d, 6.9 Hz, 6H)
Det viste seg umulig å finne kloroform i 1H-NMR spekteret, da den må overlappe
perfekt med signaler fra proton i forbindelsen. Shiftverdiene er derfor predikert ut fra
dobbeldublett ved ppm 7.26 som oppgitt for metylforbindelsen av samme molekyl i
JOCNote.48
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 155.5, 137.5, 131.2, 131.0, 117.0, 112.7, 112.5, 27.0,

22.1, 14.0
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2-isopropyl-4-merkaptofenol
HO

HO

LiAlH4
THF
SH

SCN

(14)

(13)

LiAlH4 ble løst i 150ml tørr THF og satt til røring på isbad. Isopropyltiocyanatfenol
(13)(2.56 g, 13.7 mmol) ble løst i 45 ml tørr THF og forsiktig tilsatt LiAlH4blandingen. Reaksjon ble etter 4 timer tilsatt THF for å ødelegge ureagert LiAlH4, og
deretter 75 ml vann dråpevis. Reaksjonsblandingen ble surgjort til pH 1 med 2M HCl
og så ekstrahert med 3 x 70 ml etylacetat. De organiske fasene ble samlet, vasket med
brine, tørket med MgSO4 og dampet inn på rotavapor. Produktblandingen ble
flashkromatografert i silikakolonne med heksan:etylacetat, i forholdet 4:1, som
elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.46. Gul olje med utbytte: 1.66g (72%)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.19 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.05 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz,

1H), 6.64 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 4.88 (bs, 1H), 3.38 (s, 1H), 3.17 (h, J = 6.9 Hz, 1H),
1.24 (d, J = 6.9 Hz, 6H)
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 151.1, 135.3, 129.4, 129.3, 119.6, 115.8, 26.7, 22.1.

Det er overlappende signaler i spekteret.

2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluoromethyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenol
Cl

S
CF3
N

HO

(16)

HO

CH3CN
SH

(15)

S

S
CF 3

(17)
N

Isopropylthiolen 15 (1.66 g, 9.9 mmol) ble løst i 70 ml acetonitrill. Det ble så tilsatt
Cs2CO3 (3.25 g, 10 mmol) som ga en svak gulhvit suspensjon. Deretter ble klormetyltiazolen 16 (2.6 g, 8.9 mmol) tilsatt og reaksjon ble satt til røring. Reaksjon stod over
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natten og ble dagen etter opparbeidet ved tilsetning av vann og ekstrahert med 3 x 50
ml etylacetat. De organiske fasene ble samlet, vasket med brine, tørket med MgSO4
og dampet inn på rotavapor. Produktblanding ble flashkromatografert i silikakolonne
med heksan:etylacetat i forholdet 4:1 som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.32. Hvitt og
luftig pulver med utbytte: 1.55g (42%). Smeltepunkt: 135.5-136˚C
Retensjonstid: 7.04 minutter
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.96 (d, 2H, J = 8.1 Hz), 7.65 (d, 2H, J = 8.4 Hz),

7.17 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 7.03 (dd, 1H, J = 8.1, 2.1 Hz), 6.6 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 5.65
(bs, 1H), 4.06 (s, 2H), 3.15 (m, 1H, J = 6.9 Hz), 2.05 (s, 3H), 1.77(s, 3H), 1.54(s, 3H)
13

C-NMR (75 MHz, CDCl3): δ 153.8, 151.4, 135.6, 133.1, 133.0, 131.1, 126.4, 125.9

(q, J = 3.9 Hz), 123.8, 115.8, 32.9, 26.9, 22.4, 14.4. Det er overlappende signaler i
spekteret.

Etyl-2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propanoat
O

Br

O

(18) O

HO

O
O

S

CH3CN

S

CF 3

(17)
N

S

S
CF3

(19)
N

Isopropyl-tiazol-alkoholen 17 (400 mg, 0.95 mmol) ble løst i 50 ml acetonitrill. Så ble
Cs2CO3

(526.2 mg, 1.6 mmol), og deretter etyl-2-bromopropionat (18)(0.18ml,

1.4mmol) tilsatt. Reaksjon ble satt til røring over natten. Det ble dagen etter tilsatt
vann og ekstrahert med

3 x 50 ml etylacetat. De organiske fasene ble samlet, vasket

med brine, tørket med MgSO4 og dampet inn på rotavapor. Produktblandingen ble
flashkromatografert i silikakolonne med heksan:etylacetat, i forholdet 5:1, som
elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.36. Gul olje med utbytte: 390mg (78%)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 7.95 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.64 (d, J = 8.1 Hz, 2H),

7.17 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.12 (dd, J = 8.2, 2.1 Hz, 1H), 6.58 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.73
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(q, J = 6.6, 1H), 4.16 (q, J = 7.2, 2H), 4.07 (s, 2H), 3.33 (m, J = 6.9 Hz, 1H), 2.10 (s,
3H), 1.61 (d, J = 6.6 Hz, 3H), 1.18 (m, J = 7.2, 6.9, 1.2 Hz, 9H)
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 171.8, 162.9, 155.2, 151.4, 138.4, 136.8, 136.7, 132.5.

132.3, 131.3, 130.7, 126.3, 125.7 (q, J = 3.75 Hz), 124.7, 122.0, 112.0, 72.4, 61.1,
32.5, 26.8, 22.3, 22.2, 18.4, 14.6, 14.0. Det er overlappende signaler i spekteret.

2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)propansyre
O

O
O

KOH

O
S

(19)

S

THF, H2O
CF3

N

O
HO
S

(20)

S
CF3
N

Reaksjon ble ikke utført under tørre betingelser. Etylisopropylesteren 19 (390 mg,
0.75 mmol) ble løst i 12 ml THF og ga en lysegul klar løsning.Så ble 8 ml vann tilsatt
og løsningen ble blakket. Reaksjon ble satt til røring ved 0˚C før 0.5 ml 4M KOH ble
tilsatt forsiktig. Reaksjonen stod til røring i romtemperatur over natten. Vann ble så
tilsatt reaksjonen, og blandingen surgjort med 2M HCl. Reaksjon ble så ekstrahert
med EtOAc:THF i forholdet 3:1. Produktet(20) ble flashkromatografert i
silikakolonne med CH2CL2/MeOH, i forholdet 10:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi:
0.4. Hvitt krystallinsk pulver med utbytte: 200 mg (54%). Smeltepunkt: 166-171˚C.
HPLC: 6.86 min. MS: m/z 494 ([M-1] = 100 %)
1

H-NMR (300 MHz, DMSO): δ 8.02 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.79 (d, J = 7.8, 2H), 7.10

(d, J = 8.4Hz, 1H), 7.08 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 7.02 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 6.69 (d, J = 8.7
Hz, 1H), 4.43 (q, J = 6.6 Hz, 1H), 4.25 (s, 2H), 3.46 (bs, 1H), 3.2 (m, J = 6.9 Hz, 1H),
2.08 (s, 3H), 1.4 (d, J = 6.6, 3H), 1.06 (dd, J = 10.5, 6.9 Hz, 6H)
13

C-NMR (75MHz, DMSO): δ 175.48, 161.67, 155.51, 151.09, 136.86, 136.50,

131.66, 131.35, 130.66, 129.78, 129.35, 126.17, 126.96 (q, J = 3.6 Hz), 125.73,
123.01, 122.13, 112.62, 73.38, 31.11, 26.23, 22.13, 21.99, 18.61, 14.41
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Etyl-2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4-trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)-2-metylpropanat

(21)O
S

CF3
N

O
O

CH3CN

S

(17)

O

O

Br

HO

S

S
CF 3

(22)
N

Isopropyl-tiazol-alkoholen (17) (150mg, 0.35mmol) ble løst i 15 ml acetonitrill. Så
ble Cs2CO3 (173mg, 0.53mmol), og deretter 1-metylbromopropionat (21) (0.08ml,
0.51mmol) tilsatt. Reaksjon ble satt til røring over natten. Dagen etter ble det tilsatt
ytterligere 0.08 ml 2-metylbromopropionat og reaksjon satt på refluks over natten.
Dagen etter ble det tilsatt vann og ekstrahert med 3 x 20 ml etylacetat. De organiske
fasene ble samlet, vasket med brine, tørket med MgSO4 og dampet inn på rotavapor.
Produktblandingen ble flashkromatografert i silikakolonne med heksan:etylacetat, i
forholdet 5:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.48. Blank olje med utbytte: 150 mg
(80 %)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 11.13 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 10.83 (d, J = 8.4 Hz, 2H),

10.33 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 10.26 (dd, J = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 9.72 (d, J = 8.4 Hz, 1H),
7.37 (m, J = 6.9 Hz, 1H), 5.28 (s, 2H), 4.77 (s, 6H), 4.37 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 4.29 (d, J
= 6.9 Hz, 6H)
13

C-NMR (75MHz, CDCl3): δ 174.1, 162.9, 153.2, 151.4, 140.1, 136.8, 132.5, 131.7,

131.4, 130.9, 130.7, 126.3, 125.7 (q, J = 3.83), 125.1, 122.1, 116.2, 78.9, 61.4, 32.5,
26.8, 25.3, 22.4, 14.6, 13.9. Det er overlappende signaler i spekteret.
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2-(2-isopropyl-4-((metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)-2-metylpropansyre
O
O

O

kt-BuO

O
S
(22)

S
N

THF, H2O
CF3

HO

O
S

(23)

S
CF 3
N

Reaksjon ble ikke utført under tørre betingelser. Etylisopropylesteren 22 (150 mg,0.28
mmol) ble løst i 5 ml THF. Så ble 3 ml vann tilsatt og løsningen ble blakket. Reaksjon
ble satt til røring ved 0˚C før 2.4 ml 1 M kalium tert-butoksid ble tilsatt forsiktig.
Reaksjonen stod til røring ved 0˚C i 6 timer før den ble satt på refluks over natten.
Deretter ble det tilsatt ytterligere 2 ml 1 M kalium tert-butoksid. Etter refluks i
ytterligere 6 timer ble vann så tilsatt reaksjonen, og blandingen surgjort til pH 1 med
2M HCL. Reaksjon ble så ekstrahert med EtOAc/THF i forholdet 3:1. De organiske
fasene ble samlet, tørket med MgSO4 og dampet inn på rotavapor. Produktet ble
flashkromatografert i silikakolonne med CH2CL2:MeOH i forholdet 5:1 som
elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.66. Hvitt krystallinsk pulver med utbytte: 93 mg (65%).
Smeltepunkt: 121-123˚C. HPLC: 6.89 minutter. MS: m/z 508.2 ([M-1] = 100 %)
1

H-NMR (300 MHz, DMSO): δ 8.03 (d, J = 8.03 Hz, 2H), 7.8 (d, J = 8.4 Hz, 2H),

7.03 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 6.98 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.24 (s, 2H), 3.15 (m, J = 6.9
Hz, 1H), 2.05 (s, 3H), 1.38 (s, 6H), 1.03 (d, J = 6.9 Hz, 6H)
13

C-NMR (75MHz, DMSO): δ 178.1, 161.6, 153.8, 151.1, 138.4, 136.5, 131.6,

130.9, 129.7, 129.3, 126.1, 125.9 (q, J = 3.38 Hz), 125.7, 122.5, 117.3, 79.7, 31.2,
26.3, 25.5, 22.1, 14.3. Det er overlappende signaler i spekteret.
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Etyl-2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)acetat
O

Br

O

(24) O

HO

O
S

(17)

CH3CN

S

O

(25)

CF3

S

S

CF3

N

N

Isopropyl-tiazol-alkoholen 17 (200 mg, 0.47 mmol) ble løst i 25 ml acetonitrill. Så ble
Cs2CO3

(300mg, 0.92mmol), og deretter etyl-bromopropionat (21) (0.8 ml, 0.7

mmol) tilsatt. Reaksjon ble satt til røring over natten. Det ble tilsatt vann og ekstrahert
med 3 x 25 ml etylacetat. De organiske fasene ble samlet, vasket med brine, tørket
med MgSO4 og dampet inn på rotavapor. Produktblandingen ble flashkromatografert i
silikakolonne med heksan:etylacetat, i forholdet 4:1, som elueringsmiddel. Rf-verdi:
0.33. Blank olje med utbytte: 210 mg (87.6 %)
1

H-NMR (300 MHz, CDCl3): δ 11.13 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 10.82 (d, J = 8.1 Hz, 2H),

10.35 (dd, J = 4, 2.1 Hz, 1H), 10.31 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 9.77 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.78
(s, 2H), 7.4 (q, J = 7.2 Hz, 2H), 6.50 (m, J = 6.9 Hz, 1H), 5.29 (s, 3H), 4.43 (t, J = 7.2
Hz), 4.32 (d, J = 6.9 Hz, 6H)
2-(2-isopropyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluorometyl)fenyl)tiazol-5yl)metyltio)fenoksi)eddiksyre
O
O

O

KOH

O

HO
S
(25)

S
N

CF3

THF, H2O

O
S

(26)

S

CF3

N

Reaksjon ble ikke utført under tørre betingelser. CH2-isopropylesteren 25 (210
mg,0.41 mmol) ble løst i 7 ml THF. Så ble 4.5 ml vann tilsatt og løsningen ble
blakket. Reaksjon ble satt til røring ved 0˚C før 0.5 ml 4 M KOH ble tilsatt forsiktig.
Reaksjonen stod til røring ved 0˚C i 1.5 timer. Vann ble så tilsatt reaksjonen, og
blandingen surgjort med 2 M HCl. Reaksjon ble så ekstrahert med EtOAc:THF i
forholdet 3:1. Produktet (26) ble flashkromatografert i silikakolonne med
CH2CL2/MeOH i forholdet 5:1 som elueringsmiddel. Rf-verdi: 0.53. Hvitt krystallinsk
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pulver med utbytte: 120 mg (61 %). Smeltepunkt: 145-147˚C. HPLC: 6.85 min. MS:
m/z ([M-1] = 100 %).
1

H-NMR (300 MHz, DMSO): δ 8.01 (d, J = 8.1Hz, 2H), 7.78 (d, J = 8.4 Hz, 2H),

7.13 (dd, J = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 7.10 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 6.69 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.28
(s, 2H), 4.24 (s, 2H), 3.34 (bs, 1.5 H), 3.25 (m, J = 6.9 Hz, 1H), 3.16 (s, 0.43 ) 2.07 (s,
3H), 1.04 (d, J = 6.9 Hz, 6H)
13

C-NMR (75MHz, DMSO): δ 172.9, 161.6, 155.8, 150.9, 136.7, 136.4, 131.6,

131.2, 129.7, 129.2, 126.1, 125.9 (q, J = 3.68 Hz), 125.6, 122.9, 122.0, 112.2, 66.8,
31.0, 25.9, 22.1, 14.3. Det er overlappende signaler i spekteret.

6.2 Metoder.
6.2.1 Substrat-oksidasjonsforsøk i muskelceller ved bruk av 96brønners format.
Det er denne metoden som er brukt for å måle effekten av de syntetiserte GW501516derivatene på oksidasjon av radioaktiv oljesyre i humane skjelettmuskelceller.
Oksidasjon ble kvantifisert ved å måle mengden

14

CO2 produsert fra

14

C-merket

oljesyre (oleic acid, OA) via β-oksidasjon og TCA-syklus.28 Cellene ble dyrket på 96brønners

celleplater

og

preinkubert

med

substanser

tilsatt

direkte

i

differeniseringsmediet i 4 dager. En glassfiber-filterplate aktiveres for opptak av CO2
ved å tilsette 1M NaOH. Denne filterplaten legges oppå celleplaten med en
silikonpakning mellom, og ved hjelp av et spesiallaget apparat blir det lagt press på
hele systemet slik at det holdes tett. Se figur 6.1

87

Figur 6.1. Til venstre ses et tverrsnitt av én av de 96 brønnene og rekkefølgen fra bunn til topp er
følgende: Cellebrønn, silikonpakning, filterbrønn. Til høyre ses det spesiallagede apparatet som
sørger for et jevnt trykk slik at platene danner et lufttett kammer.

Dette inkuberes ved 37˚C, og oksidasjon pågår over en ønsket tidsperiode, vanligvis 4
timer. CO2 fanges opp kontinuerlig i filterplaten innsatt med NaOH. Mengden
radioaktivitet akkumulert i cellene kan måles etter lysering i NaOH ved hjelp av en
scintillasjonsteller.47
De 5 ulike potensielle PPARδ-agonistene, P1-P5, ble testet mot GW501516 som
positiv referanse. P1-P5 ble testet i konsentrasjonsområde fra 0,1-1000 nM i DMSO,
mens GW501516 ble testet fra 0,1-100 nM. Enkelte av brønnene fungerte som
kontroll og ble kun tilsatt DMSO (0,1 %), men utsatt for lik behandling ellers. I
forsøkene ble det brukt 4 brønner per behandling, og det ble gjort 3 separate forsøk.
Brønnene ble preinkubert med 100 µL av differensieringsmedium med forbindelsene
4 dager forut for forsøket, og etter 2 dager ble ytterligere 100 µL forut for forsøket.
Forsøksdagen ble cellene inkubert med radioaktivt medium, og det ble brukt
merket oljesyre.

14

C-
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Donorkarakteristika
Det ble brukt ulike donorer til hvert av de tre forsøkene som ble utført. Muskelcellene
kom fra friske frivillige forsøkspersoner (2 kvinner og 1 mann), alder 53 år (±13) , og
med BMI 26,5 kg/m2(±2,5).

Celledyrking og medier
Celler ble sådd ut på ferdigcoatede CellBind 3300 96 brønnersbrett. Celletetthet er ca.
6000 celler per brønn. Etter 24 timer ble utsåingsmedium skiftet til proliferasjonsmedium. Dette stod i 2 døgn. Mediet ble skiftet hver 2.-3.dag. Når cellene nådde 7080 % konfluens ble det skiftet til differensieringsmedium, og cellene differensierte til
flerkjernede muskelfibre kalt myotuber. Mediet ble deretter skiftet hver 2.dag. Forsøk
ble utført på dag 7 etter start av differensiering. De ulike testsubstansene ble tilsatt de
siste 4 døgn av differensieringsperioden.

Måling av fettsyreoksidasjon
En 96 brønners filterplate ble innsatt med 20 µL 1M NaOH. Deretter ble 50 µL
forsøksmedie med radioaktiv oljesyre [1-14C]oljesyre (100 µM, 1 µCi/ml) tilsatt
brønnene med celler. Filterplaten ble plassert oppå cellebrettet med en 96-hulls
silikonpakning mellom slik at det ble helt tett. Dette ble presset ytterligere sammen av
et apparat og inkubert ved 37 ˚C. Etter 4 timers inkubering ble filterplaten tatt av og
40 µl Optiphase Supermix tellevæske ble tilsatt i hver brønn. Radioaktivitet i
filterplatene ble talt ved hjelp av en β-scintillasjonsteller (1450 Microbeta PLUS) etter
henstand i 2 døgn.

Måling av celleassosiert fettsyre
Mengden celleassosiert fettsyre er ikke et direkte mål på opptak av fettsyrer i cellen,
men mengde radioaktivitet i cellene etter endt forsøk. I denne oppgaven ble
celleassosiert (CA) radioaktivitet (oljesyre + oljesyremerkede komplekse lipider)
addert til 14CO2 og brukt som et mål på totalt fettsyreopptak i cellene.
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Resten av forsøksmediet fra måling av fettsyreoksidasjon ble fjernet, og cellene
vasket 2 ganger med 150 µL PBS-buffer i hver brønn. Cellene ble deretter høstet med
200 µL 0,1M NaOH. Cellene ble så frosset ned. For videre analyser ble cellene tint
opp i inkubator ved 37˚C. Det ble rørt og blandet nedi brønnene med pipettespiss før
det ble tatt ut 50 µl til lysatmåling (celleassosiert radioaktivitet, CA). Til lysatbrettet
ble det i brønn A1-D1 tilsatt løsningen med radioaktiv oljesyre, som kontroll.
Brønnene ble tilsatt 100 µl Optiphase Supermix, og talt etter 2 timer i 1450 Microbeta
PLUS.

Måling av protein
Det ble overført 50 µL fra hver av cellebrønnene samt 2 x 50 µL av proteinstandarder
til 96-brønners mikrotiterplaten. Hver brønn ble tilsatt 200 µL standard
proteinfargingsreagens, fortynnet fra 1 del fargekonsentrat i 4 deler destillert vann.
Prøvene ble satt i romtemperatur i 5 minutter før UV absorbansen ved 595 nm ble
målt. Utregning av totalt proteininnhold i hver brønn ble gjort ved hjelp av en
standardkurve. Protein måles for å korrigere telletallene (CO2 og CA) for varierende
onnhold av celler i de ulike brønnene.

6.2.2 Transfeksjonsstudie
Prinsipp
Målet med transfeksjonsstudien var å se på effekter av P1-P5 på aktivering av PPARα, - γ og – δ sammenliknet med kjente selektive agonister for de samme reseptorene.
Prinsippet bak dette studiet er å måle aktivitet av enzymet luciferase, som spesifikt
uttrykkes når ligand bindes til de ulike isoformene av PPAR-reseptorer. DNAbindende domene i de tre reseptorene byttes ut med GAL4-DNA bindende domene.
Se figur 4.2, og figur 2.2 som er generell oppbygging av kjernereseptorer.
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Figur 6.2 Illustrasjon av den delen av reseptoren som endres. Til venstre ses standard DBDbindende domene i PPAR-reseptorene, mens til høyre ses GAL4 substituert DBD-bindende domene.
Det er det sistnevnet genet som tranfekteres inn i cellene.

Dette genet transfekteres inn i cellene sammen med et ekspresjonsplasmid. GAL-4
binding til dette ekspresjonsplasmidet stimuleres av ligandbinding til LBD, og
fremmer ekspresjon av enzymet luciferase. Luciferase er et enzym som katalyserer en
selvlysende reaksjon som sender ut tilnærmet konstant lys i flere minutter, se figur
4.3. Constructed LBD-PPAR gene to study binding
and activation of PPAR
PBR

PPAR LBD

GAL4
Gene responsive elements (UAS) for GAL4

Luciferase

NUCLEUS

COS_1 cells

LUC protein
measured by a
spectrophotometric technique

Figur 6.3 Dette er en forenklet illustrasjon av en celle som er transfektert med GAL4 substituert
DBD for PPARγ-reseptoren, og ekspresjonsplasmidet som koder for luciferase. PBR er i dette
tilfellet PPARγ-ligand som setter i gang kaskaden som fører til ekspresjon av luciferase.
Luciferaseaktivitet måles ved en spektroskopisk teknikk. Illustrasjon er hentet fra intern rapport,
Hilde I. Nebb, april 2008.

Praktisk
Det ble brukt COS-1 celler som er nyreceller fra afrikanske aper i studien. Disse ble
transfektert med GAL4substituert aktiveringsdomene for hhv. PPARα, -γ og –δ, og
ekspresjonsplasmid. Etter 5 timer ble 10 µM av forbindelsene P1-P5 i DMSO og
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positiv kontroll i DMSO, i tillegg til DMSO 0,1 % som negativ kontroll, tilsatt
mediet. Transfekterte celler ble etter 24 timer lysert og tilsatt luciferasesubstrat,
luciferin, løst i buffer. Lysutvikling ble målt med et luminometer og på bakgrunn av
dette ble luciferaseaktivitet kvatifisert.
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