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Forkortelser 

ALL = akutt lymfatisk leukemi 

AML = akutt myelogen leukemi 

aq. = vandig 

ATP = adenosintrifosfat 

C = cytosin 

ClogP = kalkulert logP 

CNS = sentralnervesystemet 

CTP = cytidintrifosfat 

DABCO = 1,4-diazabisyklo[2.2.2]oktan 

DMF = dimetylformamid 

DNA = deoksyribonukleinsyre 

EC50 = konsentrasjon nødvendig for 50 % av maksimal effekt 

ekv. = ekvivalenter 

et al. = med flere (forfattere) 

EtOAc = etylacetat 

EtOH = etanol 

G = guanin 

GTP = guanosintrifosfat 

HRMS = høyoppløselig massespektroskopi 

KLL = kronisk lymfatisk leukemi 

KML = kronisk myelogen leukemi 

mCPBA = meta-klorperbenzosyre 

mCBA = meta-klorbenzosyre 

MeOH = metanol 

NMR = nuclear magnetic resonance (engelsk) 

RNA = ribonukleinsyre 

Rf = retensjonsfaktor 

rt = romtemperatur 

SAR = struktur-aktivitetsforhold 

THF = tetrahydrofuran 

TLC = tynnsjiktskromatografi 

UTP = uridintrifosfat 

UV = ultrafiolett (lys) 

% (w/v) = % vekt/volum 

18-crown-6 = 1,4,7,10,13,16-heksaoksasyklooktadekan 
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Sammendrag 

Fenazin 5,10-dioksider har vist seg å være interessante som potensielle nye legemidler mot 

akutt myelogen leukemi (AML). Som del av et pågående struktur-aktivitetsarbeid (SAR-

arbeid) har det blitt syntetisert analoger av 1-hydroksy-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid, og 

deres biologiske egenskaper har blitt undersøkt i tre forskjellige cellelinjer under hypoksi og 

normoksi.   

Det har fra tidligere arbeid i forskningsgruppen blitt demonstrert at naturproduktet iodinin (4) 

kan derivatiseres på en, men ikke to, hydroksylgrupper uten tap av effekt mot AML-celler. 

Målsetningen for denne oppgaven har, i tillegg til å syntetisere derivater i ønskelig utbytte og 

med tilstrekkelig renhet, vært å undersøke om den uderivatiserte hydroksylgruppen kan 

fjernes uten tap av nevnte effekt, og om metylgrupper i 7- og 8-posisjon vil ha betydning for 

disse molekylenes biologiske egenskaper. I tillegg skulle det undersøkes hvorvidt 

forbindelsene er hypoksiselektive. 

Flere nye analoger ble syntetisert på en vellykket måte. Videre ble det vist at nye analoger der 

nevnte uderivatiserte hydroksylgruppe er fjernet, og som har metylgrupper i 7- og 8-posisjon, 

kan vise tilnærmet like potent effekt mot AML-celler som de mest aktive forbindelsene 

syntetisert hittil i dette SAR-arbeidet. Det har også blitt observert indikasjoner på at valg av 

sidekjede spiller en stor rolle for disse forbindelsenes aktivitet i AML-celler.     

Som et tilleggs-prosjekt har 2-ringssystemer med di-N-oksid-funksjonalitet blitt syntetisert og 

undersøkt biologisk i AML-celler. Disse forbindelsene viste ingen effekt mot disse cellene. 
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1 Innledning 

1.1 Leukemi 

Leukemi er en fellesbetegnelse på flere maligne blodsykdommer. Navnet «leukemi» 

stammer fra gammelgresk og betyr «hvitt blod».1 Sykdommen deles inn i fire 

hovedgrupper, akutt myelogen leukemi (AML), kronisk myelogen leukemi (KML), akutt 

lymfatisk leukemi (ALL) og kronisk lymfatisk leukemi (KLL).1 I de akutte leukemiene er 

leukemicellene umodne blodceller (blaster), mens i de kroniske er kreftcellene mer modne.2 

Begrepene myelogen og lymfatisk refererer til i hvilken cellerekke sykdommen oppstår.2  

1.1.1 Akutt myelogen leukemi (AML) 

Akutt myelogen leukemi klassifiseres i henhold til «the World Health Organization (WHO) 

Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues», som sist ble 

oppdatert i 2008.3,4 Denne klassifiseringen baserer seg på en kombinasjon av morfologiske, 

genetiske og immunologiske karakteristika, mens den tradisjonelt har vært basert på 

morfologiske karakteristika alene.4  

Under følger en diskusjon av de grunnleggende aspektene ved denne undergruppen av 

leukemi. 

1.1.1.1 Patofysiologi 

Akutt myelogen leukemi (AML) er en kreftform der unormalt differensierte og av og til lite 

differensierte celler fra det hematopoetiske system infiltrerer benmarg, blod og andre vev.3 

Vanligvis produserer benmargen blod-stamceller (også kalt hematopoetiske stamceller) 

som over tid blir (differensierer) til modne blodceller. En blod-stamcelle kan bli enten en 

myelogen stamcelle eller en lymfoid/lymfatisk stamcelle.5 Ved AML blir vanligvis de 

myelogene stamcellene til en type umoden hvit blodcelle, kalt myeloblast, som ikke 

modnes videre, men AML kan også foreligge når det dannes unormale røde blodceller eller 

blodplater.5 Transformasjonen til malignitet ser ut til å skje i en enkelt celle, vanligvis på 

pluripotent stamcellenivå, men det kan også skje nedstrøms med mer begrensede 

muligheter for differensiering.4 Etter hvert som antallet leukemiceller/blaster øker i 

benmargen vil det ofte utvikles hematopoetisk insuffisiens med eller uten leukocytose.6 
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Hematopoetisk insuffisiens kan vise seg i form av granulocytopeni, trombocytopeni eller 

anemi avhengig av om det er henholdsvis hvite blodceller, blodplater eller røde blodceller 

som er affisert.6 Leukemicellene mangler evnen til å differensiere normalt og å respondere 

på normale proliferasjonsregulerende mekanismer, og uten behandling vil disse manglene 

føre til fatal infeksjon, blødning eller organinfiltrering typisk innen ett år fra 

diagnosetidspunktet.7 Leukemicellene hemmer også normale umodne cellers differensiering 

til modne celler.7 

1.1.1.2 Symptomatologi 

Symptomer på AML kan komme i løpet av få dager, men det er vanlig at de utvikler seg 

gradvis over tid.8 Typiske symptomer er tilbakevendende luftveisinfeksjoner, lavere 

hemoglobinnivå/blodprosent og dermed slapphet og blekhet, samt plutselige blåmerker uten 

klar årsak eller blødninger fra slimhinner. Skjelettsmerter og magesmerter kan også 

forekomme.8 Symptomene er de samme for voksne som for barn, og symptomene har 

sammenheng med henholdsvis lavt antall hvite og røde blodlegemer og blodplater.9 Det 

skal nevnes at disse symptomene ikke er spesifikke for AML og kan oppstå som følge av en 

rekke forskjellige tilstander, også som følge av legemiddelbivirkninger.  

Som tidligere nevnt kan leukemiceller infiltrere andre vev enn blod og benmarg, som lever, 

hud, lymfeknuter og CNS, og dette kan gi opphav til en rekke andre symptomer.6   

1.1.1.3 Historiske aspekter og epidemiologi 

Det er liten enighet omkring leukemiens oppdagelse og tidlige historie i litteraturen. Alfred 

Velpeau, Alfred Donné, John Bennett og Rudolf Virchow blir alle ofte omtalt som den 

personen som oppdaget leukemi.10 Navnet «leukemi» var det imidlertid Virchow som gav 

disse tilstandene i 1847.11 Den første publikasjonen som sannsynligvis omtaler en form for 

leukemi (antagelig en kronisk variant) kom i 1811, og ble skrevet av den skotske legen 

Peter Cullen.10 Cullen foretar, som beskrevet i publikasjonen, årelating på en pasient og 

oppdager at blodet har et «melkehvitt» utseende.12 Før 1950 ble det bare publisert 955 

artikler som omhandler leukemi, mens fra 1950 til 2000 kom det 157 204 publikasjoner.10 

Fra 2004 til 2014 har det også kommet mer enn 80 000 publikasjoner om temaet.11 

Når det gjelder akutt leukemi hos voksne, er det AML som er den vanligste formen.13,14 

Ifølge American Cancer Society er AML relativt uvanlig før 45 års alder, og 
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gjennomsnittsalder for en pasient med AML er rundt 67 år.15 I Sverige har medianalderen 

for diagnose av AML blitt rapportert å være 72 år.16 Hos barn og tenåringer er ALL den 

vanligste formen for leukemi, og omtrent 4% av AML-tilfellene forekommer hos barn og 

ungdom ifølge amerikanske data.17 American Cancer Society har for 2017 estimert at det i 

USA vil bli 21 380 nye tilfeller av AML, hvorav de fleste vil være hos voksne, samt 10 590 

dødsfall, hvorav nesten alle vil gjelde voksne.15 Ifølge Norsk Helseinformatikk (utgiver av 

Norsk Elektronisk Legehåndbok) er insidensen i Norge ca. 3 per 100 000 innbyggere.8 I 

perioden 2010-2014 var det i gjennomsnitt 134 nye tilfeller i Norge (72 menn og 62 

kvinner) per år, og 138 dødsfall (76 menn og 62 kvinner).18 Årlig endring i insidens siste 10 

år regnet fra 2016 er -0,8% for menn og -1,9% for kvinner.18 Data fra Storbritannia har vist 

høyere mortalitet blant AML-pasienter med lav sosioøkonomisk status.19  

1.1.1.4 Etiologi 

AML antas å oppstå som følge av en kombinasjon av faktorer som induserer genetiske 

mutasjoner,4 og disse faktorene inkluderer, som beskrevet i dette avsnittet, miljørelaterte 

faktorer, livsstil, og genetikk. Av miljørelaterte faktorer er eksponering for benzen et 

eksempel.20,21 Flere yrker har også blitt rapportert til å være assosiert med en økt risiko for 

å utvikle AML, f. eks. noen petroleumsrelaterte yrker, frisører og ansatte på renseri.22 Det 

har også blitt funnet en økt risiko for å utvikle leukemi, herunder AML, blant ansatte på 

kjernekraftverk.22,23 Bruk av enkelte legemidler har også blitt assosiert med økt risiko for å 

utvikle AML. Eksempler er topoisomerase II-inhibitorer,24 paclitaxel25 og alkylerende 

stoffer som karboplatin.25 Røyking er også funnet å gi en økt risiko for å utvikle AML.26,27 

Noen genetiske syndromer, som Downs syndrom4, Bloom-syndrom28 og Fanconi-anemi28, 

er også assosiert med økt risiko for å utvikle leukemi. AML som oppstår som følge av f. 

eks. Bloom-syndrom, Fanconi-anemi eller bruk av legemidler som øker risikoen for AML 

kalles sekundær AML, og er forbundet med en betydelig dårligere prognose enn ved 

primær AML.6 

1.1.1.5 Behandling 

I 1964 var langtidsoverlevelse for AML-pasienter på under 5%, og median for 

overlevelsestid var 2 måneder, mens i dag er tallene på henholdsvis 30-40% og 1-2 år.11  

Behandlingen av AML består av to faser. Den første tar sikte på å oppnå fullstendig 

remisjon, og den andre å opprettholde denne remisjonen.7 I den første, også kalt 
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induksjonsterapi, er det vanlig å bruke cytostatika (kjemoterapi). I den andre, også kalt 

postremisjonsterapi, er både konvensjonell kjemoterapi og hematopoetisk 

celletransplantasjon vanlig.3 Fullstendig remisjon har blitt definert til å være over 1000 

nøytrofile granulocytter per µL blod, over 100 000 blodplater per µL blod og mindre enn 5 

% blaster i benmargen.29  

Standard induksjonsbehandling har i flere tiår vært det såkalte «7+3-regimet».14,30 Dette 

består av tre dager med et antracyklin (ofte daunorubicin (1)) og syv dager med cytarabin 

(2).3,7,14,30,31 Med denne behandlingen vil 60-80% av yngre voksne (18-60 år) oppnå 

fullstendig remisjon etter 1-2 induksjonsbehandlinger.31,32 Hos eldre pasienter, derimot, vil 

omtrent 40-65% oppnå remisjon, men 85% vil få tilbakefall innen 2-3 år ifølge Burnett et 

al.32  

Antrasyklinenes antitumor-effekt medieres via interkalerende binding til DNA og 

topoisomerase-II inhibisjon, som vil påvirke DNA-strukturen og føre til kjedebrudd, samt 

at de genererer frie radikaler.33 Pyrimidinanalogen cytarabin er en antimetabolitt som etter 

intracellulær fosforylering inkorporeres i DNA, og på den måten hemmer den videre DNA-

syntese.34 Antrasykliner gir noen svært uheldige bivirkninger i form av doseavhengig 

kardiotoksisitet, og pasienter behandlet med antrasykliner kan utvikle kardiomyopati og 

hjertesvikt.35 Antrasykliner er blant de mest kjente kardiotoksiske midlene brukt i 

kreftbehandling.36 Ifølge Stapnes et al. er det, grunnet de toksiske effektene av legemidlene 

som brukes i dag, behov for nye terapeutiske strategier for behandling av AML.37  

Denne oppgaven tar for seg syntese og biologisk evaluering av forbindelser med potensiale 

for å gi en mer selektiv behandling av AML. De aktuelle forbindelsene er såkalte fenazin-

N-N-5,10-dioksider, som er en interessant undergruppe av fenaziner. I det følgende vil 

denne stoffgruppen bli diskutert. 
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1.2 Fenaziner 

Fenaziner er en gruppe trisykliske nitrogenholdige forbindelser som innehar et vidt spekter 

av biologisk aktivitet, som antiinfektiv og anticancer-effekter, og som biosyntetiseres av 

flere typer bakterier, deriblant Pseudomonas og Streptomyces.38 Den generelle fenazin-

strukturen (figur 1) består av en pyrazinring med to kondenserte benzenringer. Over 180 

naturprodukter innen denne gruppen har blitt beskrevet i litteraturen.39 I løpet av det 20. 

århundret har det blitt rapportert mer enn 6000 forbindelser inneholdende fenazin-

strukturelementet når man også tar med syntetisk fremstilte forbindelser, og flere hundre av 

dem har vist biologisk aktivitet.38 To av de mer omfattende oversiktsartiklene omhandlende 

fenaziner publisert i dette århundret er Laursen et al.38 i 2004 og Guttenberger et al.39 i 

2017.  

 

Figur 1: Generell fenazin-struktur (nummerert). 

P. aeruginosa er den første fenazinproduserende mikroorganismen rapportert i litteraturen, 

og pyocyanin (5-metylfenazin-1-on) (3), som denne organismen produserer, ble i 1859 

antageligvis det første beskrevne fenazinet.40 Fenazinenes fysiologiske rolle for de 

produserende mikroorganismene har vært usikker i lang tid, selv om det tidlig var visshet 

om at de hadde antibiotisk effekt mot andre mikroorganismer.41 Når en cellekultur med 

Pseudomonas fluorescens ble dyrket i et jernfattig medium og i nærvær av Be2+, ble 

produksjonen av enkelte fenaziner økt, og organismene overlevde ved svært høye Be2+-

konsentrasjoner.42 Opplagte metabolske funksjoner for fenaziner mangler, men 

fenazinproduserende organismer har vist seg å overleve lengre i sitt naturlige miljø enn 

organismer som ikke produserer disse forbindelsene.38 
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En rekke fenaziner, både med og uten N-oksid funksjonalitet, har blitt undersøkt som 

potensielle anticanceragens, og flere har vist effekt mot kreftcellelinjer, og dette har blitt 

oppsummert av Cimmino et al.43 

Som beskrevet senere har fenazinene flere foreslåtte virkningsmekanismer mot celler. I 

tillegg har heterosykliske aromatiske N-oksider, blant dem fenazin 5,10-dioksider, en svært 

interessant egenskap som kan øke deres selektivitet mot maligne celler. I det videre vil 

heterosykliske aromatiske N-oksider, især fenazin 5,10-dioksider, bli nærmere beskrevet. 

1.2.1 Fenazin 5,10-dioksider 

Heterosykliske aromatiske N-oksider er sjeldne i naturen. De innehar ofte biologisk 

aktivitet.44 Eksempler på noen slike naturprodukter beskrevet i litteraturen er iodinin (4) og 

myxin (5).45 Et eksempel på et syntetisk heterosyklisk aromatisk N-oksid med interessante 

egenskaper er tirapazamin (6), som vil bli beskrevet senere. 

1.2.1.1 Virkningsmekanismer 

Hollstein og Van Gemert studerte i 1971 interaksjonen mellom flere fenaziner og DNA, 

deriblant pyocyanin, iodinin og myxin.46 Det ble observert at fenaziner interagerer direkte 

med DNA, blant annet ved interkalering, og at alle fenazinene hemmer, dog i varierende 

grad, RNA-syntese fra DNA-templat.46 Året etter ble det funnet at myxin hemmer 

inkorporeringen av CTP og GTP i RNA, men ikke ATP og UTP.47 Det ble også vist at 

RNA-syntese fra DNA-templat i større grad blir hemmet jo høyere innhold det er av C og G 

i templatet.47 Hemmet RNA-syntese fra DNA-templat har også blitt observert uten 

interkalering.38  

Fenaziner har også i studier vist seg både å hemme topoisomerase I og II.48,49,50 

Topoisomeraser er viktige enzymer i forbindelse med f. eks. DNA-replikasjon og 

transkripsjon.51 

I tillegg har heterosykliske aromatiske N-oksider, som belyst i avsnitt 1.2.2, en evne til å 

generere frie radikaler. Siden mange gjør dette selektivt under hypoksiske forhold er de 

særdeles interessante med tanke på kreftbehandling da de kan fungere som 

hypoksiselektive prodrugs.43  
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1.2.2 Fenaziner og kreft 

Når det gjelder behandling av kreft med fenaziner er det ifølge Cimmino et al.43 fenazin 

5,10-dioksider som er ansett å ha det største potensialet. Disse kan via bioreduksjon danne 

cytotoksiske produkter selektivt under hypoksiske betingelser.52-54 Noen har også vist effekt 

mot kreftceller in vitro under normoksiske forhold.53 I studier utført av Lavaggi et al. ble 

det vist at fenazin 5,10-dioksider under hypoksiske forhold, i tillegg til å generere 

hydroksylradikal (·OH), også kunne redusere tumorvolum in vivo.55 Det har lenge vært 

kjent at faste tumorer inneholder hypoksiske områder.56,57 I 1972 ble det foreslått at det ved 

å utnytte hypoksiske cellers økte kapasitet for reduktiv metabolisme (sammenlignet med 

normoksiske celler) kunne oppnås en selektiv cytotoksisitet mot hypoksiske celler.58 Med 

hensyn til potensielle nye legemidler, ville molekyler inneholdende N-oksid-funksjonalitet 

og med interkalerende egenskaper være en ny generasjon bioreduktive forbindelser, da 

disse kan skade hypoksiske celler ved å generere ·OH slik som tirapazamin (se neste 

avsnitt) og også interagere med DNA før eller etter bioreduksjon.52,53,56 Fordelen med å 

utnytte det reduktive miljøet i hypoksiske kreftceller til å redusere N-oksider av strukturer 

med affinitet for DNA er ifølge Patterson59 at forbindelsene som dannes vil forbli aktive om 

de diffunderer bort fra de hypoksiske kreftcellene i f. eks. en tumor eller om de blir aktivert 

av en forbigående hypoksi, noe som ikke er tilfellet for konvensjonelle bioreduktive 

forbindelser som tirapazamin, som mangler affinitet for DNA.59 Dette kan være knyttet til 

at bisykliske forbindelser som tirapazamin, ikke har like gode interkalerende egenskaper 

som de trisykliske, plane fenazinene. 

Videre vil det bli diskutert to eksempler på heterosykliske aromatiske N-oksider i 

forbindelse med kreft: iodinin (4) og tirapazamin (6). 

1.2.2.1 Tirapazamin 

Den første publikasjonen angående selektiv hypoksisk cytotoksisitet for tirapazamin kom i 

1986.60 Her ble det vist at tirapazamin ga selektiv hypoksisk cytotoksisitet i syv forskjellige 

cellelinjer fra hamster, mus og menneske, og det ble funnet en hypoksisk ratio på opptil 200 

for hamster- og museceller, og opptil 50 for humane celler i in vitro-forsøk.58 Tirapazamin 

har vært undersøkt i flere fase I-, II- og III-kliniske studier for behandling av flere typer 

kreft.61 Under hypoksiske betingelser metaboliseres tirapazamin via en ett-elektrons 

enzymatisk reduksjon (aktivering) og dette fører blant annet til både enkelttrådbrudd og 
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dobbelttrådbrudd på DNA og dermed skadede kromosomer.62,63 Prosessen (figur 2) vil 

blant annet føre til dannelse av hydroksylradikalet ·OH,57,63 som er et kjent DNA-skadelig 

agens.64 Under normoksiske forhold reagerer radikalet som dannes via ett-elektrons 

reduksjon (Tirapazamin· i figur 3) med O2, og tirapazamin blir gjendannet sammen med en 

ekvivalent superoksid-radikal.65 Dette kan forklare den hypoksiske selektiviteten. 

 

Figur 2: Bioreduksjon av tirapazamin.57 

1.2.2.2 Iodinin 

I 1938 ble det fiolette pigmentet iodinin (4), produsert av Chromobacterium iodinum, 

isolert og karakterisert av Clemo og McIlwain.45,66 Som beskrevet av Mavrodi et al. finnes 

det flere typer bakterier som syntetiserer iodinin.40 Iodinin har vist seg å hemme vekst av 

streptokokker,67 og har siden også demonstrert antifungal og cytotoksisk effekt.68 Resultater 

publisert av Myhren et al. i 201369 og Sletta et al. i 201468 har vist at iodinin induserer 

apoptose med selektivitet for AML-celler sammenlignet med normale celler. Det har i disse 

studiene blitt observert at EC50-verdier for celledød er flere titalls ganger lavere for AML-

celler enn for normale celler.68,69 Iodinin har blitt syntetisert, testet biologisk samt blitt 

brukt som utgangspunkt for SAR-studier av SYNFAS-gruppen (Pål Rongved) ved UiO (se 

seksjon 3.2).  

 

1.2.3 Fenaziner og antibakteriell effekt 

Som tidligere nevnt og godt oppsummert i oversiktsartikler av Laursen et al,38 Mavrodi et 

al40 og Turner et al.41 har mange forskjellige fenaziner vist effekt mot flere typer bakterier. 

Et interessant eksempel på et fenazin 5,10-dioksid med antibakteriell effekt som er 

beskrevet i litteraturen er myxin (5). 
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1.2.3.1 Myxin 

Myxin ble først isolert fra bakterier av typen Sorangium av Peterson et al. i 1966.61,70 Den 

skiller seg fra iodinin ved at den har, i tillegg til en hydroksylgruppe i 1-posisjon, en 

metoksygruppe i 6-posisjon. Iodinin har hydroksylgrupper i både 1- og 6-posisjon. Myxin 

har vist potent og bredspektret antibakteriell effekt mot både gram-positive og gram-

negative bakterier, samt antifungal effekt.45,61,70,71 Myxin har også vist effekt mot en human 

kolorektalkreft-cellelinje under både aerobe og anaerobe forhold.61 Under aerobe forhold 

genererer myxin ·OH via en ett-elektrons reduksjon analogt med den anaerobe 

metabolismen av tirapazamin og andre hypoksiselektive N-oksider, og mellomproduktet i 

prosessen (se figur 3) har vist seg å være stabilt i nærvær av molekylært oksygen.61 Som 

kobberchelat har Myxin vært brukt som et antibiotisk legemiddel for behandling av 

hudinfeksjoner hos dyr (Unitrop®, Hoffmann-La Roche).72 Myxin har også blitt syntetisert, 

testet biologisk og blitt brukt som utgangspunkt for SAR-studier av SYNFAS-gruppen (se 

seksjon 3.2). 

 

Figur 3: Bioreduksjon av myxin.61 

 

 

1.2.4 Syntese av fenaziner 

Siden tidlig i det 21. århundre har det blitt skjedd mye innen feltet syntese av fenaziner, 

som blant annet økt bruk av kobber- og palladium-katalyse. Dette er godt oppsummert av 

Guttenberger et al.39 I den herværende oppgaven har kun klassiske/etablerte metoder blitt 

benyttet, og det er derfor disse som vil bli diskutert. 

De klassiske metodene har flere ulemper. Noen krever tøffe betingelser, utbytter er ofte 

dårlige og noen synteser krever flere trinn.38,45  
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En metode ble rapportert av Wohl og Aue i 1901, og går ut på å reagere nitro-benzener med 

aniliner ved høye temperaturer og sterkt basiske betingelser for å danne fenazin-

strukturelementet.73,74 I 1911 ble det av Bamberger og Ham beskrevet at man ved å reagere 

to para-substituerte nitroso-benzener under sure betingelser kunne danne 2,7-disubstituerte 

fenaziner.75 Beirut-reaksjonen er en tredje metode å syntetisere fenaziner på. Her reageres 

benzofurazan-oksider med f. eks. enaminer, fenoler eller 1,2-diketoner for å danne fenazin 

5,10-dioksider direkte eller eventuelt fenaziner via en påfølgende reduksjon.76-78 Fenaziner 

kan også dannes ved å reagere 1,2-benzokinoner med 1,2-diaminobenzener i en 

kondensasjonsreaksjon.48,79 En figur som oppsummerer disse etablerte metodene samt noen 

andre er gitt nedenfor (figur 4). I denne oppgaven benyttes kondensasjon av 1,2-benzokinon 

med 1,2-diaminobenzen og Beirut-reaksjonen for å syntetisere fenazin-strukturelementet. 

 

Figur 4: En oversikt over klassiske metoder for å syntetisere fenaziner.38 
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2 Oppgavens målsetning 

 

Denne oppgaven bygger på tidligere arbeid med 5,10-dioksider av fenazin-derivater.80 I 

dette tidligere arbeidet ble det fokusert på forbindelser der både 1- og 6-posisjonen var 

koblet til oksygen, enten som hydroksylgrupper eller derivater av disse. Det ble demonstrert 

at det ikke var nødvendig at begge gruppene forelå som hydroksyl, men at en av dem kunne 

derivatiseres uten tap av cytotoksisk effekt. I den herværende oppgaven ligger fokuset på 

derivater av 7,8-dimetylfenazin-1-ol 5,10-dioksid. Det vil da kun være hydroksylgruppe og 

derivater av denne i 1-posisjon, og oppgavens målsetning var å undersøke om cytotoksisk 

effekt vil opprettholdes for disse nye derivatene. 

Første målsetning var å syntetisere derivater av 7,8-dimetylfenazin-1-ol 5,10-dioksid i 

mengder tilstrekkelige for biologiske forsøk. Deretter skulle forbindelsene testes biologisk 

som del av et pågående struktur-aktivitets-arbeid. Høye utbytter i syntesene var derfor ikke 

kritiske i denne sammenhengen. Det vil være mer hensiktsmessig å optimalisere prosesser 

på et senere stadium siden fokuset da kan bli rettet mot de forbindelsene som har gitt de 

mest lovende biologiske resultatene.   

Derivatene skulle, etter hvert som de ble syntetisert, sendes til biologisk testing. Det skulle 

da undersøkes hvilke effekter de har på AML-celler og friske celler under normoksi og 

hypoksi. Hovedmålsetningen var å undersøke om derivatene har selektiv cytotoksisitet for 

AML-celler, og om de hadde selektivitet for hypoksiske områder. Sistnevnte egenskap gir 

muligheter for målstyring av legemidlet til hypoksiske vev.43 

Som et tilleggs-prosjekt skulle det også syntetiseres utvalgte kinoksalin-derivater for 

biologisk testing. Dette for å undersøke om 2-rings-systemer viser redusert effekt i forhold 

til molekyler med 3 ringer.  
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3 Resultater og diskusjon 

3.1 Synteser 

 

 

Figur 5: Oversikt over benyttede synteser av IM66. 

Valg av målmolekyler ble gjort basert på hva som var blitt syntetisert og testet i det 

forgående arbeidet oppgaven bygger på. Forbindelsen IM66 er forløper til fenazin-

målmolekylene i oppgaven, men har også blitt testet biologisk. Som nevnt tidligere er det 

benyttet to av de klassiske strategiene for å danne fenazin-strukturelementet, 

kondensasjonsmetoden og Beirut-metoden.  

3.1.1 Kondensasjon 

Den første metoden som ble benyttet var kondensasjonsmetoden (fra 7-8 i figur 5). Det ble 

benyttet samme strategi som tidligere hadde blitt benyttet av Conda-Sheridan et al.81 og 

Garrison et al.82 for syntese av fenaziner. Første steg i denne prosedyren er å danne 3-

metoksysykloheksa-3,5-dien-1,2-dion in situ via oksidasjon fra 3-metoksybenzen-1,2-diol 

ved hjelp av oksidasjonsmidlet o-kloranil (3,4,5,6-tetraklorsykloheksa-3,5-dien-1,2-dion). 

Bruk av o-kloranil for å oksidere katekoler er en av de mildeste metodene i slike 
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oksidasjonsreaksjoner, og er avhengig av at kinonet man danner har lavere 

oksidasjonspotensial enn o-kloranil.83 3-metoksybenzen-1,2-diol ble reagert med o-kloranil 

i dietyleter i 4 timer ved -78 oC under inert atmosfære. Deretter ble blandingen filtrert og et 

brunt, fast stoff ble isolert uten videre opparbeidelse. På grunn av at o-benzokinoner 

vanligvis er ustabile,84 ble det faste stoffet umiddelbart tilsatt en løsning av 4,5-

dimetylbenzen-1,2-diamin i 1:1 iseddik:toluen. Under sure betingelser er det ventet at de 

aromatiske aminene i 4,5-dimetylbenzen-1,2-diamin skal reagere med ketogruppene i 3-

metoksysykloheksa-3,5-dien-1,2-dion i en kondensasjonsreaksjon og danne 1-metoksy-7,8-

dimetylfenazin (8). Denne blandingen ble rørt ved romtemperatur i 22 timer, før det 

ønskede produktet ble isolert vha. filtrering, ekstraksjon, pluggfiltrering med silika og 

flash-kromatografi. Disse 2 trinnene ga et samlet utbytte på 19 %. Conda-Sheridan et al.81 

rapporterer et utbytte på 39,9 %. Reaksjonen ble kun kjørt én gang, og da målet med 

oppgaven var å syntetisere flest mulige molekyler i mengder tilstrekkelige for biologisk 

testing ble det besluttet å fortsette med syntesen fremfor å optimalisere den. Årsakene til 

denne forskjellen mellom utbytter kan være flere. For eksempel kunne det vært nødvendig å 

benytte mer NaHCO3 for å nøytralisere blandingen før ekstraksjon, og at noen 

målmolekyler på ladet form kan ha blitt tapt i vannfasen. Conda-Sheridan et al.81 bruker en 

noe annerledes opprensningsmetodologi. For eksempel fjerner de løsningsmiddel direkte 

fra reaksjonsblandingen in vacuo. Dette fører naturligvis til et mindre tap av produkt enn en 

vakuumfiltrering, der noe stoff alltid vil kunne gå gjennom filteret i løst form. 243 mg ble 

uansett ansett tilstrekkelig til å gå videre med.  

3.1.2 Demetylering 

Neste steg på synteseveien mot IM66 var demetylering av metoksygruppen i 1-posisjon hos 

8. En lignende transformasjon har tidligere blitt gjort av Viktorsson et al.80 på bakgrunn av 

en prosedyre publisert av Alonso et al.85, og det ble da gjort for å syntetisere 1,6-

dihydroksyfenazin fra 1,6-dimetoksyfenazin. Prosedyren går ut på å reagere 8 med et stort 

overskudd av BBr3 («neat») under refluks og inert atmosfære. Reaksjonen fikk stå i 5 ½ 

time før den ble quenchet med vann og nøytralisert. Opprensing bestod i filtrering og flash-

kromatografi med silika. I de nevnte tilfellene med demetylering av 1,6-dimetoksyfenazin 

ble det oppnådd et kvantitativt utbytte i begge tilfeller. Det ble i dette forsøket med 

demetylering av 8 isolert 140 mg (61 %). Et søk i SciFinder® gir ingen resultater på denne 

transformasjonen, og dermed ingen utbytter å sammenligne med. Forskjellen på 
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utgangsstoffet i denne reaksjonen sammenlignet med forsøket publisert av Viktorsson et 

al.80 var metylgruppene i 7- og 8-posisjon, og at reaksjonen gjøres på to metoksygrupper i 

stedet for en. Det ses ingen åpenbar årsak til at det oppnås et så lavt utbytte i dette tilfellet 

på bakgrunn av disse forskjellene. TLC viste imidlertid i dette tilfellet et biprodukt, og 

ekstraksjon etterfulgt av flash-kromatografi ble benyttet for å oppnå rent produkt. 

Viktorsson et al.80 og Alonso et al.85 bruker kun filtrering. En annen mulighet kan være at 

systemet ikke har vært tilstrekkelig tørt, da BBr3 vil kunne dekomponere dersom det får 

reagert med eventuelt vann i systemet.86 Demetylering har tidligere blitt gjort på 7,8-diklor-

1-metoksyfenazin ved -78 oC og med fortynnet BBr3 (1 M i diklormetan) etterfulgt av 

ekstraksjon og flash-kromatografi.81 Utbyttet var da 75 %. Dette kunne eventuelt blitt 

forsøkt på 8. Igjen var utbyttet tilstrekkelig til å kunne brukes videre i neste syntesetrinn, og 

det ble ikke gjort noen flere forsøk for å optimalisere prosedyren på dette tidspunktet. 

3.1.3 N-oksidering 

N-oksidering av 1,6-dihydroksyfenazin til iodinin har tidligere blitt utført av blant annet 

Viktorsson et al.80 Flere oksidasjonsmidler ble da forsøkt, men bare mCPBA viste seg å 

være effektivt. Ved bruk av mCPBA viste det seg også at valg av løsningsmiddel var av 

stor betydning for utbyttet av reaksjonen.80 Eksempelvis ga bruk av dikloretan et utbytte av 

iodinin på 21 %, mens bruk av toluen ga et utbytte av iodinin på 76 %, og begge forsøk 

foregikk ved 80 oC.80 Oksidasjonen til iodinin ble utført ved å tilsette mCPBA porsjonsvis 

til 1,6-dihydroksyfenazin hver time under de 6 timene som ble brukt på reaksjonen.80 

Samme fremgangsmåte ble valgt for å oksidere 7,8-dimetylfenazin-1-ol (9), og toluen ble 

brukt som løsningsmiddel. Først ble det tilsatt 2 ekv. mCPBA, og over de neste tre timene 

ble det tilsatt hhv. 1, 1 og 2 ekv. Total reaksjonstid var 3 ½ time. Rent produkt ble isolert 

vha. filtrering etterfulgt av flash-kromatografi. Det ble av Viktorsson et al.80 foreslått en 

mekanisme for oksidering med mCPBA, og denne er gjengitt i figur 6. 
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Figur 6: Foreslått mekanisme for oksidering med mCPBA.80 

Utbyttet av IM66 var på 56 %. Dette er lavere enn det som ble rapportert for iodinin. Ved å 

se på den foreslåtte reaksjonsmekanismen gitt i figur 6, peker det seg ut en mulig årsak til 

dette. Hydroksylgruppen i 1-posisjon har, vha. en hydrogenbinding, en koordinerende 

effekt når mCPBA nærmer seg fenazin-nitrogenets alenepar. Hos 1,6-dihydroksyfenazin 

finnes det en slik koordinerende hydroksylgruppe ved begge nitrogenatomene som skal 

oksideres, i motsetning til hos 9. Det er da mulig at dette fører til et dårligere utbytte av 

5,10-dioksid og samtidig en større andel monoksidforbindelser i sistnevnte tilfelle, men 

dette ble ikke videre undersøkt. Ved forsøk på å oksidere 1-hydroksy-6-metoksyfenazin til 

myxin observerer Viktorsson et al.80 at det kun dannes mono-oksidert produkt. I tillegg til 

den mekanismebaserte forklaringen ovenfor, foreslår de også at mangel på intramolekylær 

stabilisering via hydrogenbinding mellom en hydroksylgruppe i 6-posisjon og N-oksidet i 

5-posisjon fører til at molekylet blir ustabilt ved høye temperaturer. Når det befinner seg en 

metoksygruppe i 6-posisjon, vil dette gi en større grad av sterisk hindring enn dersom 

posisjonen er usubstituert. Dette kan være en forklaring på hvorfor vi i vårt tilfelle får 

dannet en betydelig andel di-oksidert produkt. Det kan også nevnes at reaksjonen ble gjort i 

luft, mens f. eks. Viktorsson et al.80 brukte inert atmosfære, selv om det ikke finnes sterke 

argumenter for at dette er av stor betydning i dette tilfellet. Dette er fordi mCPBA brukt i 

reaksjonen foreligger som opptil 77 % mCPBA, mens den resterende andelen utgjøres av 

vann og mCBA. Utbyttet var også her tilstrekkelig til å kunne brukes videre.  

Den neste prosedyren som ble tatt i bruk for å syntetisere IM66 var den såkalte Beirut-

prosedyren.  
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3.1.4 Syntese av 5,6-dimetylbenzo[c][1,2,5]oksadiazol 1-oksid 

 

Figur 7: Dannelse av 5,6-dimetylbenzofurazan oksid. 

Første steg i Beirut-fremgangsmåten var å syntetisere 5,6-dimetylbenzo[c][1,2,5]oksadiazol 

1-oksid, også kalt 5,6-dimetylbenzofurazan oksid. Dette ble utført ved å følge en noe 

modifisert prosedyre av Shoker et al.87 De bruker bl. a. kommersiell Clorox®, tilsvarende 

Klorin i Norge. Det ble først forsøkt med «husholdnings-hypokloritt». TLC-analyse viste 

da imidlertid lite dannelse av produkt, og det ble besluttet å bruke en hypokloritt-løsning 

(Sodium hypochlorite solution 6-14 % active chlorine basis, Fluka) i stedet. 4,5-dimetyl-2-

nitroanilin løst i 7,5 % (w/v) KOH i EtOH ble kjølt ned til 0 oC før hypokloritt-løsning 

dråpevis ble satt til under omrøring. Etter hvert som det ble tilsatt hypokloritt kunne en 

tydelig fargeendring observeres i blandingen ved at gult, fast stoff felte ut. Hypokloritt ble 

tilsatt helt til TLC indikerte at alt utgangsstoff var omsatt. TLC viste kun ett produkt. Det 

gule, krystallinske bunnfallet ble så filtrert fra og vasket med kaldt vann, og ble ikke videre 

renset. Ifølge prosedyren skulle dette gule stoffet være 5,6-dimetylbenzofurazan oksid.   

3.1.5 Syntese av IM66 (Beirut-prosedyre) 

Fremgangsmåten som ble brukt videre ble basert på en publikasjon av Issidorides et al.78 

De hadde oppnådd relativt gode utbytter ved å reagere diverse benzofurazan-oksider med 

1,2-diketoner etterfulgt av oksidasjon med mCPBA. Det gule, faste stoffet fra forrige 

avsnitt ble løst i dietylamin og dryppet til sykloheksan-1,2-dion under omrøring. 

Blandingen ble deretter rørt i 2 t 45 min ved romtemperatur. Etter dette ble den fortynnet 

med is, nøytralisert med AcOH og et rødt, fast stoff ble isolert vha. filtrering. Issidorides et 

al.78 foreslår at benzofurazan-oksider reagerer med sykloheksan-1,2-dion slik som med 

enolat-anioner og gir intermediat 1 (se figur 9), og at dette etterfølges av dehydrogenering 

til 1-hydroksyfenazin 5,10 dioksid. Basert på publikasjoner av Abu El-Haj et al.77 og 

Issidorides et al.,78,88 er en foreslått mekanisme for reaksjonen mellom benzofurazan-

oksidet og sykloheksan-1,2-dion gitt i figur 8.  
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Figur 8: Foreslått mekanisme for Beirut-reaksjonen.77,78,88 

Issidorides et al.78 observerer at det også blir dannet monoksider, og for å maksimere 

utbyttet gjennomfører de en oksidasjon med mCPBA på blandingen av mono- og dioksider. 

En mekanisme de foreslår for dannelse av monoksider etter intermediat 1 er gitt i figur 9. 

Det tenkes at et baseindusert tautomerisk skift i intermediat 1 etterfølges av dehydrering. 

 

Figur 9: Foreslått mekanisme for dannelse av monoksider fra intermediat 1.78 

På samme måte som Issidorides et al.78 behandlet råmaterialet med mCPBA for å 

maksimere utbyttet, ble det også utført i dette tilfellet. Deres fremgangsmåte skiller seg 

imidlertid fra den brukt av Viktorsson et al.80 mCPBA blir ikke tilsatt porsjonsvis underveis 

i reaksjonsforløpet, men kun én gang i starten av prosedyren. I tillegg får 

reaksjonsblandingen stå i betylelig lengre tid. Det ble i vårt forsøk brukt ~20 mmol 

mCPBA, noe som er et overskudd i forhold til eventuelle mengder monoksid i blandingen 

(~2 ekv. dersom alt skulle være monoksid). Issidorides et al.78 angir ikke noen bestemt 

temperatur, men blandingen fikk refluksere i 24 timer. Det ble da brukt benzen som 

løsningsmiddel, så antageligvis lå temperaturen på rundt 80 oC. I vårt forsøk ble toluen 

brukt, og blandingen ble refluksert i 20 ½ time ved 60 oC. Opprensing ble deretter gjort 

vha. ekstraksjon, tilsats av base etterfulgt av utfelling vha. syre og til slutt flash-

kromatografi. Disse tre trinnene ga et utbytte på 208 mg (6 %). For dannelsen av 
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benzofurazan-oksider rapporteres det av Shoker et al.87 utbytter mellom 80 og 92 %. Renhet 

av produkt etter vårt forsøk ble ikke undersøkt med annet enn TLC, og det ble ikke 

beregnet utbytte. TLC viste allikevel kun ett produkt, så det lave utbyttet etter tre trinn 

antas ikke å stamme fra dette første trinnet. Issidorides et al.78 rapporterer for de 2 neste 

reaksjonstrinnene (5,6-dimetylbenzofurazan oksid med sykloheksan-1,2-dion etterfulgt av 

oksidasjon med mCPBA) et utbytte på 59 %. Issidorides et al.78 rapporter at deres TLC-

analyse viste røde og olivengrønne produkter under reaksjonen mellom 5,6-

dimetylbenzofurazan oksid og sykloheksan-1,2-dion (trinn 2). Vår TLC-analyse viste i 

tillegg til rødt produkt også produkter av brun, fiolett og gul farge, men ingen olivengrønne 

produkter. Det har altså ikke lyktes å reprodusere deres resultater nøyaktig. Det ble under 

opprensing på siste trinn i vårt forsøk brukt 1450 ml 10 % (w/v) aq. NaOH for å løse 

råmaterialet. Volum ble ikke angitt i litteraturreferansen, men antageligvis er dette et mye 

større volum enn det som er tilstrekkelig for å løse stoffet. Dette kan da ha medført at en del 

stoff har gått gjennom filteret i løst form og at dette da har bidratt til det lave utbyttet. For å 

forsøke å forbedre utbyttet kunne også f. eks. porsjonsvis tilsats av mCPBA, 80 oC i stedet 

for 60 oC under oksidasjonen, eller mer grundig opprensning mellom reaksjonstrinnene 

vært forsøkt.  

3.1.6 Kobling av sidekjeder til hydroksylgruppe i 1-posisjon 

Figur 10 (neste side) angir hvilke derivater som ble syntetisert fra IM66. Dette er nye 

forbindelser i følge SciFinder®, så syntesene ble basert på tidligere erfaringer hos 

SYNFAS-gruppen (Pål Rongved) ved UiO.  
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Figur 10: Oversikt over derivatisering av IM66. 

3.1.7 Syntese av IM69 og IM88 (karbamater) 

Basen DABCO (1,4-diazabisyklo[2.2.2]oktan) er en vanlig katalysator i syntese av 

polyuretaner/polykarbamater.89 De viktigste parameterne som påvirker katalysatorers 

reaktivitet med hensyn på dannelse av karbamatbindinger er basisitet og sterisk hindring 

rundt det basiske nitrogenatomet, samt muligheter for hydrogenbindinger.89 DABCO har 

pga. sin ringstruktur liten sterisk hindring rundt de basiske nitrogenatomene,90 og dette vil 

kunne øke den katalytiske aktiviteten i dannelse av karbamatbindinger da elektronparene 

vil stikke ut fra den rigide strukturen i DABCO og således øke molekylets nukleofile 

egenskaper. Vanligvis vil en deprotonering påvirkes lite av en slik sterisk faktor på grunn 

av protonets størrelse.90 I IM66 deltar imidlertid protonet i hydroksylgruppen, som indikert 

tidligere, i en hydrogenbinding med N-oksidet ved siden av, og vil således ligge i en 

posisjon mindre gunstig for en base å komme til, og da kan denne steriske faktoren tenkes å 

være av større betydning. Silva et al.89 foreslår at for fenoler vil første steg i mekanismen 
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være deprotonering av hydroksylgruppen etterfulgt av et nukleofilt angrep på elektrofilen 

(acylklorid i tilfellene med IM69 og IM88). Når IM66 blandes med DABCO observeres 

imidlertid ingen deprotonering slik som med K2CO3 (fargeforandring, se senere), og dette 

betyr at denne mekanismen antageligvis ikke er gyldig. En annen mulighet er at DABCO 

først angriper acylkloridet og får positiv ladning, noe som medfører den resulterende 

forbindelsen får bedre elektrofile egenskaper. Dette kan så føre til at IM66 angriper denne 

nye elektrofilen, og at deprotonering av ett annet DABCO-molekyl (som er i stort 

overskudd) skjer etter det nukleofile angrepet. DABCO vil i så fall fungere som både en 

nukleofil katalysator og en base i denne reaksjonen. En foreslått mekanisme er gitt i figur 

11. Et annet eksempel på nukleofil katalyse er bruk av KI, som blir benyttet i syntesen av 

IM89. 

     

Figur 11: Foreslått mekanisme for dannelse av karbamatbinding. 

Syntesene av IM69 og IM88 ble begge gjort med samme generelle fremgangsmåte. Begge 

ble utført under inert atmosfære med tørr THF og ved romtemperatur. Det ble for IM69 

brukt totalt ~10 ekv. DABCO og ~6 ekv. acylklorid. For IM88 ble det brukt totalt ~4,7 ekv. 

DABCO og ~6 ekv. acylklorid. Reaksjonen til IM69 fikk stå i 2 ½ time, mens reaksjonen 

til IM88 fikk stå i 3 ½ time. Begge ble renset vha. samme prosedyre: ekstraksjon med 

diklormetan etterfulgt av flash-kromatografi med samme diklormetan-metanol-

eluentsystem. Det var imidlertid én viktig forskjell. Ved flash-kromatografi av IM69 ble 

det oppnådd en tilnærmet fullstendig separasjon av ønsket produkt fra små mengder 

monoksid som var tilstede i blandingen. Monoksidene ble identifisert på TLC ut ifra 

tidligere erfaring ved at de hadde en karakteristisk glød under langbølget UV-lys som klart 

skilte seg fra dioksidene. Ved kromatografi av IM88 var flere av fraksjonene urene, og 

disse ble renset vha. omkrystallisering fra EtOH, noe som gir tap av stoff. Utbytte for IM69 
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var på 84 %, mens det for IM88 var på 37 %. Det ble brukt mer enn dobbelt så mange 

ekvivalenter DABCO totalt i syntesen av IM69 som i syntesen av IM88, mens antall 

ekvivalenter acylklorid var tilnærmet lik i begge tilfeller. Grunnen til at det ble brukt mer 

DABCO i førstnevnte tilfelle er at acylkloridet som ble brukt i det forsøket forelå som HCl-

salt. Renhet og mengde stoff var tilstrekkelig i begge tilfeller for å kunne brukes i 

biologiske forsøk. 

3.1.8 Syntese av IM68 (etylester) og IM89 (tertiært amid) 

De samme generelle fremgangsmåtene ble brukt for å syntetisere både IM68 og IM89. Det 

er allikevel noen forskjeller som skal vies oppmerksomhet. Totalt ble det brukt 3 ekv. 

alkylhalid for å lage IM68, mens det ble brukt 4 ekv. for å lage IM89. K2CO3 og 18-crown-

6 ble brukt i omtrent like mengder (ekvivalentsmessig), men det ble brukt ~0,5 ekv. KI 

under syntesen av IM89, mens KI ikke ble brukt under syntesen av IM68. Dette fordi det i 

syntesen av IM68 ble brukt alkylbromid, som antageligvis er mer reaktivt enn alkylklorid, 

som ble brukt i syntesen av IM89. Begge reaksjonene ble gjort under inert atmosfære ved 

romtemperatur, men IM68 fikk stå i 5 timer og IM89 i ~20 timer. Deprotonering ble utført 

først med 18-crown-6 og K2CO3. 18-crown-6 binder K+-ioner og vil på den måten 

potensere basen. Deprotoneringen ga en meget klar fargeforandring i løsningen (fra rød til 

grønn). Deretter ble alkylklorid tilsatt. KI ble brukt i syntesen av IM89 da jodid vil kunne 

byttes ut med klorid i alkylkloridet og således gjøre sistnevnte til en bedre elektrofil, såkalt 

nukleofil katalyse. Opprensing bestod i begge tilfeller av ekstraksjon etterfulgt av flash-

kromatografi. Utbyttet for IM68 var på 34 %, mens det for IM89 var på 51 %. Å isolere 

IM68 vha. flash-kromatografi viste seg å være utfordrende, og flere forsøk måtte til. TLC-

analyse viste i alle tilfeller etter flash-kromatografering kun ett produkt og et klart fravær av 

monoksid (glød under langbølget UV-lys), men 1H-NMR viste at stoffet ikke var av 

akseptabel renhet for biologiske forsøk. Dette kan bety at stoffet brytes ned mens det er i 

løsning i NMR-rør, altså at stoffet er ustabilt. Det ble til slutt forsøkt å vakuumfiltrere med 

kald MeOH etter kromatografering, og dette ga produkt med akseptabel renhet. Videre 

undersøkelse av produktets stabilitet ble ikke gjort. Urene fraksjoner ved første flash-

kromatografering av IM89 ble renset vha. omkrystallisering fra EtOH. Den antatt viktigeste 

forklaringen på det lave utbyttet av IM68 i forhold til IM89 er at en del stoff har blitt tapt 

under de mange flash-kromatograferingene. Også disse to forbindelsene ble isolert i 

tilstrekkelig utbytte og med tilstrekkelig renhet for biologiske forsøk. 
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3.1.9 Syntese av kinoksalinforbindelser 

Som del av det pågående SAR-prosjektet ble det også besluttet å lage N-oksiderte derivater 

av kinoksaliner. Dette ville kunne vise om (evt. hvor mye) fravær av en benzenring i 

fenazin-strukturelementet vil påvirke den biologiske aktiviteten. Figur 12 viser 

totalsyntesen av IM87, det eneste kinoksalin-derivatet syntetisert i forbindelse med denne 

oppgaven.   

 

Figur 12: Oversikt over syntesen av IM87. 

Som vi ser av figuren, ble det brukt samme generelle strategi som tidligere var brukt for å 

syntetisere fenaziner, med kondensasjon etterfulgt av oksidasjon og derivatisering av 

hydroksylgruppen. Utbyttene var generelt høyere for disse forbindelsene enn for 

fenazinene. Conda-Sheridan et al.,81 rapporterer også generelt høyere utbytter for 

kinoksalinforbindelsene enn for fenazinforbindelsene når det gjelder 

kondensasjonsreaksjonen (11-12 i figur 12 vs. 7-8 i figur 5). En interessant observasjon er 

at metoksyekvivalenten av 12 vanskelig lot seg oksidere, mens 13 ble oppnådd i godt 

utbytte fra 12. Det heller lave utbyttet i siste trinn skyldes til dels opprensingen. Etter flash-

kromatografi var flere av fraksjonene urene, men disse ble ikke videre renset da det ble 

isolert nok stoff til biologisk testing fra de rene fraksjonene.   
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3.2 Biologisk evaluering 

Etter hvert som forbindelsene ble syntetisert i akseptabelt utbytte og tilstrekkelig renhet (≥ 

95 %), ble de sendt til biologisk evaluering. Som nevnt i avsnitt 1.2.2.2 og 1.2.3.1 har 

Viktorsson et al.80 tidligere syntetisert iodinin, myxin og analoger av disse og testet dem 

mot MOLM-13-celler under normoksiske og hypoksiske forhold. Dette var ifølge 

forfatterne antageligvis første gang det ble demonstrert at iodinin er hypoksiselektivt. Den 

herværende oppgaven er en videreføring av dette arbeidet, og sammenligninger vil derfor 

bli gjort mellom forbindelsene syntetisert i det herværende arbeidet og de som er omtalt 

tidligere.80    

Hypoksi har vist seg å være en faktor det kan være verdt å vie oppmerksomhet til i 

utviklingen av legemidler mot kreft. Som nevnt i innledningen vil noen legemidler 

aktiveres selektivt under hypoksiske forhold (f. eks. for tirapazamin62,63). I faste tumorer 

kan det finnes områder med svært lave oksygennivåer.57 Reduserte oksygennivåer i 

tumorvev er assosiert med en aggressiv tumor-fenotype.91 Når det gjelder benmarg har også 

denne vist seg å være hypoksisk,92,93 men det har blitt demonstrert at det ikke er noen 

forskjell mellom oksygennivå i frisk benmarg og benmarg infiltrert med AML-celler.94 

Hypoksi har imidlertid vist seg å være en faktor i utviklingen av kjemoresistens 

(behandlingsresistente celler) hos ALL-celler og er således assosiert med dårligere 

prognoser.95 Cytotoksiske legemidler som viser en selektivitet for hypoksiske celler, vil i 

mindre grad skade celler i normoksiske vev, som f. eks. hjertet. Denne selektiviteten vil 

kunne gi en målstyring til hypoksiske vev som benmarg og faste tumorer, og minimere 

bivirkninger som følge av utilsiktet skade på normoksiske celler. 

Figur 14 (neste side) viser preliminære in vitro-screeningdata for cytotoksisitet av IM66, 

IM68 og IM69 ved normoksi. Cellelinjen forbindelsene er testet mot er MOLM-13, som er 

en human AML-cellelinje. Y-aksen representerer andel levende behandlede celler i forhold 

til andel levende ubehandlede celler, mens x-aksen representerer konsentrasjonen av agens 

cellene blir behandlet med.   



26 

 

 

Figur 13: Preliminære in vitro-screeningdata for cytotoksisitet av IM66, IM68 og IM69 

ved normoksi. 

Som vi ser av figuren er IM69 den mest potente forbindelsen, da det er tilstrekkelig med en 

lavere konsentrasjon av denne enn av de to andre for å gi en gitt grad av celledød. Disse 

dataene er kun screeningdata, og mer grundige forsøk på forskjellige cellelinjer under både 

normoksi og hypoksi var nødvendige for å besvare viktige spørsmål i det pågående 

struktur-aktivitetsarbeidet. 

Tabell 1 viser foreløpige resultater fra de biologiske undersøkelsene av målmolekylene på 

forskjellige cellelinjer under normoksiske og hypoksiske forhold in vitro. MOLM-13 er en 

AML-cellelinje. NRK-celler er nyreepitelceller fra rotte (Rattus norvegicus) og brukes her 

som en modell for friske celler. H9c2 er kardiomyoblaster fra rotte (Rattus norvegicus) og 

brukes her som en modell for friske hjerteceller. Som nevnt i innledningen er det risiko for 

kardiotoksisitet ved dagens standardbehandling av AML, som inkluderer antrasyklinet 

daunorubicin. Undersøkelse av cytotoksisitet mot kardiomyoblaster er derfor utført for flere 

av stoffene i tabell 1. 
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Struktur Navn MOLM-

13 

normoksi 

EC50 

(µM) 

MOLM-

13 

hypoksi 

EC50 

(µM) 

NRK 

normoksi 

EC50 

(µM) 

NRK 

hypoksi 

EC50 

(µM) 

H9c2 

normoksi 

EC50 

(µM) 

(n=2) 

 

IM66 2.8 ± 0.3 

(n=6) 

2.3 ± 0.1 

(n=4) 

>50 (n=2) >50 

(n=2) 

>50 

 

IM68 8.3 ± 0.8 

(n=6) 

6.3 ± 0.3 

(n=4) 

140 ± 2 

(n=2) 

>200 

(n=2) 

194 

 

IM69 0.63 ± 

0.05 

(n=6) 

0.54 ± 

0.06 

(n=4) 

12.5 ± 0.6 

(n=2) 

13.9 ± 

0.5 (n=2) 

10 

 

IM88 2.03 ± 

0.30 

(n=4) 

2.01 ± 

0.61 

(n=4) 

6.63 ± 

0.04 

(n=2) 

8.89 ± 

0.06 

(n=2) 

- 

 

IM89 1.88 ± 

0.37 

(n=4) 

3.39 ± 

0.78 

(n=4) 

20.6 ± 0.3 

(n=2) 

51.5 ± 

1.2 (n=2) 

- 

 

13 >200 

(n=4) 

>200 

(n=4) 

- - - 

 

IM87 >200 

(n=4) 

>200 

(n=4) 

- - - 

 

Tabell 1 

Som vi ser varierer både effekt på AML-celler (MOLM-13) og selektivitet for de relativt 

like molekylene. Vi ser at IM69 er mer potent enn IM66, som igjen er mer potent enn 
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IM68, og dette er i samsvar med de preliminære dataene presentert ovenfor. Viktorsson et 

al.80 har demonstrert at én, men ikke to, av de fenoliske hydroksylgruppene i iodinin kan bli 

modifisert syntetisk uten å redusere den cytotoksiske aktiviteten. I tillegg fant de at to N-

oksider er nødvendig for maksimal cytotoksisk effekt, og at monoksider og fenaziner uten 

N-oksid-funksjonalitet har betydelig lavere aktivitet. Den analogen som i deres SAR-studie 

ga best aktivitet mot MOLM-13-celler var 1-(2-etoksy-2-oksoetoksy)-6-hydroksyfenazin 

5,10-dioksid (14 (struktur nr. 15 i publikasjonen)), som hadde EC50-verdi 0,57 ± 0,06 µM 

ved normoksi og 0,49 ± 0,12 µM ved hypoksi. Dette betyr at under hypoksiske betingelser 

vil forbindelsen være mer potent enn iodinin og over 30 ganger så potent som tirapazamin i 

MOLM-13-celler.80 Det foreligger imidlertid ikke data for 14 i NRK-celler eller i H9c2-

celler på det nåværende tidspunkt. Da forskjellen mellom 14 og IM68 er at IM68 har H i 6-

posisjon i stedet for en hydroksylgruppe og metylgrupper i 7- og 8-posisjon, var IM68 et 

naturlig molekyl å syntetisere for å undersøke om biologisk aktivitet ville forbli uendret ved 

å innsette de to metylgruppene og fjerne hydroksylgruppa. Data fra tabell 1 viser imidlertid 

at disse endringene i struktur i beste fall gir en forbindelse med ~1/12 av aktiviteten til 14 

ved normoksi og ~1/10 ved hypoksi i MOLM-13-celler. På den annen side viser IM68 en 

nærmest neglisjerbar effekt på NRK-celler og H9c2-celler, og i tillegg en høyere aktivitet 

ved hypoksi enn ved normoksi.  

Karbamater er et strukturelement i mange godkjente legemidler og prodrugs. De er bl. a. 

interessante som prodrugfunksjonaliteter da de er mer stabile enn estere mot hydrolyse in 

vivo, dog mindre stabile enn amider.96 Det ble i denne oppgaven syntetisert to 

karbamatderivater av fenazinene. Når det gjelder IM69 ser vi at denne forbindelsen nesten 

er like potent i MOLM-13-celler som 14 og har omtrent samme forhold mellom EC50-

verdier ved normoksi og hypoksi for denne cellelinjen,80 altså tilnærmet lik 

hypoksiselektivitet. IM69 er den mest potente forbindelsen mot MOLM-13-celler 

syntetisert i forbindelse med den herværende oppgaven. Forbindelsen viser også en mye 

lavere toksisitet i NRK-celler enn i MOLM-13-celler. Når det gjelder effekt mot H9c2, som 

skal representere kardiotoksisitet, har vi kun data for IM66, IM68 og IM69. Som vi ser er 

IM69 også betydelig mer toksisk i MOLM-13-celler sammenlignet med i H9c2-celler. 

Dataene fra tabell 1 viser altså at av forbindelsene syntetisert i forbindelse med den 

herværende oppgaven er IM69, i tillegg til å være den mest potente forbindelsen mot 

AML-celler, også er den forbindelsen som har den beste profilen totalt sett med hensyn på 

effekt i kreftceller og toksisitet i friske celler basert på tilgjengelige data. Myhren et al.69 
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rapporterer for iodinin til sammenligning EC50-verdier 1,0 ± 0,12 µM for MOLM-13-

celler, >5,0 µM for H9c2-celler og >10 µM for NRK-celler under normoksiske forhold. 

IM69 er dermed den mest interessante forbindelsen å gå videre med av de forbindelsene 

som er syntetisert i forbindelse med denne oppgaven. De to metylgruppene i 7- og 8-

posisjon kan potensielt gi dimetylforbindelsene gunstige egenskaper med tanke på 

farmakokinetikk, og dette vil bli omtalt senere. Den andre karbamatforbindelsen, IM88, er 

som vi ser både mindre potent mot MOLM-13-celler og mer potent mot NRK-celler enn 

IM69, og er derfor en mindre lovende kandidat sett ut ifra disse dataene. 

IM89, som er et amid, viser en høyere EC50-verdi mot MOLM-13-celler under hypoksiske 

betingelser sammenlignet med under normoksiske betingelser. Forbindelsen viser også 

høyere EC50-verdi mot NRK-celler under hypoksi enn ved normoksi, altså en selektivitet 

for normoksiske celler. Som nevnt tidligere er benmargen hypoksisk, hypoksi er assosiert 

med mer aggressive kreftcellefenotyper hos faste tumorer og har vist seg å øke 

kjemoresistens mot enkelte typer behandlinger hos ALL-celler. Med tanke på at majoriteten 

av kroppens celler befinner seg i normoksisk vev, vil også hypoksiselektivitet kunne gi en 

viss målstyring mot syke celler i f. eks. tumorer og benmarg og mindre toksisitet for friske 

celler. Disse argumentene svekker IM89 som en god kandidat, i tillegg til at den er 

betydelig mindre potent mot AML-celler enn IM69 under både normoksiske og hypoksiske 

forhold. 

Den aromatiske alkoholforbindelsen IM66 er som vi ser også betydelig mindre potent enn 

IM69. Samtidig er toksisitet mot NRK-celler og H9c2-celler neglisjerbar. Det er interessant 

at forbindelsen er mer potent enn f. eks. IM68, hvis sidekjede kunne tenkes å gi molekylet 

en større grad av lipofilisitet og øke penetrasjonen gjennom cellemembraner. Fenolen i 

IM66 deltar sannsynligvis, som nevnt tidligere, i en hydrogenbinding med N-oksidet i 10-

posisjon, og dette vil gjøre molekylet mer lipofilt ved at molekylet da ikke vil ha 

hydrogenbindinger til vann.  

Basert på det som foreligger av data per dags dato er det ikke mulig å gi en eksperimentelt 

forankret forklaring på forskjellene i EC50-verdier mellom de fem fenazin-derivatene i 

tabell 1. Det vil derfor bli foreslått mulige forklaringer basert på tilgjengelige data. En 

faktor det er essensielt å ta hensyn til hos legemidler som skal virke inne i en celle er 

legemidlets evne til å passere cellemembraner. Ved hjelp av ChemDraw ble det regnet ut 

ClogP-verdier for de fem fenazinene, og disse er presentert i tabell 2. 
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Struktur Navn ClogP 

 

IM66 0.96 

 

IM68 1.50 

 

IM69 1.20 

 

IM88 1.36 

 

IM89 1.61 

    

Tabell 2 

Disse logP-verdiene er kalkulerte, og de verdiene som blir presentert i tabell 2 kan avvike 

fra eksperimentelt målte data. De kan imidlertid brukes indikativt til å rangere 

forbindelsene da molekylene har en konstant fenazinkjerne og kun varierer med tanke på 

hva som er bundet til 1-posisjonen. Et 1H-NMR-spekter foreslått i ChemDraw angir at det 

fenoliske hydrogenet vil få en skiftverdi et sted mellom 9 og 10. Det faktiske NMR-

spekteret av forbindelsen viser at hydrogenet har en betydelig høyere skiftverdi enn dette. 

Det er derfor rimelig å anta at det i ChemDraws logP-beregning ikke er tatt hensyn til den 

intramolekylære hydrogenbindingen, og at logP-verdien i realiteten er høyere enn 0,96. 

Lipofilisitet, som kan kvantifiseres med logP-verdier, er viktig med tanke på hvor godt et 

molekyl passerer biologiske membraner ved hjelp av passiv diffusjon. Ut ifra tallene i tabell 

2, ses det ikke noen direkte sammenheng mellom logP-verdi og biologisk effekt. F. eks. er 
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IM89 er det mest lipofile molekylet, men er allikevel mer potent mot MOLM-13-celler enn 

IM68. For å gjøre mer detaljerte analyser av hvor mye lipofilisitet har å si for den 

biologiske aktiviteten til disse molekylene, trengs mer pålitelige eksperimentelle LogP-

verdier. ChemDraw foreslår også pKa for IM66 på 9,4 og for IM69 en pKa på 7,7. Det er 

derfor mulig at IM69 vil foreligge dels på ladet form ved fysiologisk pH (~7,4). Dette kan 

tenkes å kunne redusere penetrasjon av cellemembraner i forhold til de andre, uladede 

analogene. Dette taler også for at andre faktorer enn evne til å passere membraner ved hjelp 

av passiv diffusjon spiller inn på de relative potensene mellom forbindelsene.  

Det kan nevnes at karbamater vil spaltes av esteraser til alkohol/fenol og karbamidsyre,96 og 

at dersom dette hadde skjedd utenfor cellene, ville karbamat-derivatene vist samme 

biologiske effekt som IM66, hvilket ikke er tilfellet. Dette indikerer at karbamat-

forbindelsene går inn i cellene som karbamater. 

For å finne hvilke strukturelementer som er mest gunstige for cytotoksisk effekt, vil det 

være naturlig å sammenligne de analogene som har vist de hittil laveste EC50-verdiene i 

dette SAR-arbeidet. Strukturelementer ved den mest potente forbindelsen rapportert av 

Viktorsson et al.80 (14), IM66 og noen andre forbindelser syntetisert av andre ved 

SYNFAS-gruppen vil derfor bli diskutert. 

Viktorsson et al.80 foreslår at grunnen til at 14 er betydelig mer aktiv enn iodinin i deres 

assay, er at i tillegg til å lettere kunne passere membraner, mangler også førstnevnte en 

intramolekylær hydrogenbinding mellom hydroksylgruppen i 6-posisjon og N-oksidet i 5-

posisjon. Dette tenkes å kunne virke destabiliserende på N-oksidet, og potensielt gjøre det 

mer sannsynlig at en bioreduksjon kan finne sted. Med bioreduksjon menes den 

enzymatiske reduksjonen som fører til generering av hydroksylradikal som illustrert i figur 

3 og 4. Figur 4 illustrerer prosessen for myxin, og det antas at mekanismen kan være analog 

for andre fenazin 5,10-dioksider. Fenazinene syntetisert i forbindelse med den herværende 

oppgaven mangler i tillegg oksygen i 6-posisjon. Ser vi på intermediatet i bioreduksjonen 

av myxin som foreslått av Chowdhury et al. (figur 4),61 ser vi at når N-oksidet i 5-posisjon 

blir protonert kan det oppstå en intramolekylær hydrogenbinding mellom denne gruppen og 

oksygenet koblet til 6-posisjon (metoksygruppen). Det kan tenkes at denne stabiliserende 

effekten er en drivende faktor for bioreduksjonen og dermed generering av frie radikaler. 

Derfor kan oksygen i 6-posisjon tenkes å være gunstig for effekt sammenlignet med en 

usubstituert 6-posisjon. Det er også grunner som taler for at kun en av posisjonene bør være 
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substituert, hvilket er tilfellet for fenazin-forbindelsene i tabell 1. Akridinanaloger er kjente 

interkalatorer.97 Akridiner skiller seg fra fenaziner ved at de istedenfor å ha nitrogen i både 

5- og 10-posisjon, kun har nitrogen i en av posisjonene. Disse interkalatorene har generelt 

få substituenter på de aromatiske ringene,97 og det kan derfor tenkes at hydroksylgruppen i 

6-posisjon i 14 reduserer dette molekylets interkalerende egenskaper sammenlignet med 

fenaziner som er usubstituerte i denne posisjonen. Dette kan kanskje forklares med at 

interkalering er gunstigere jo mer upolare forbindelser er, da de vil ha lavere preferanse for 

det vandige miljøet.97 IM68 er en analog av 14 der forskjellen er at IM68 mangler 

hydroksylgruppe i 6-posisjon og har metylgrupper i 7- og 8-posisjon. Ser man kun på disse 

to forbindelsene antyder dataene at metylgruppene reduserer aktiviteten mot MOLM-13-

celler, og at OH-gruppen i 6-posisjon hos 14 øker den. IM69 har en annen sidekjede enn 

IM68, men, i likhet med sistnevnte, ingen hydroksylgruppe i 6-posisjon. Metylgruppene i 

7- og 8-posisjon er tilstede i både IM68 og IM69. IM69 er imidlertid nesten like potent 

som 14 i MOLM-13-celler. Dette kan indikere at valg av sidekjede kan spille en sentral 

rolle for valg av substans med økt aktivitet i AML-celler.  

Ved å se på noen andre forbindelser syntetisert av SYNFAS-gruppen, ser det ut til at 

halogener generelt sett øker den cytotoksiske effekten til forbindelsene i MOLM-13-celler. 

Når man bytter ut begge metylgruppene i IM68 med klor, går forbindelsen fra å ha EC50 

på 8,3 µM til å ha EC50 på 0,6 µM i MOLM-13-celler ved normoksiske forhold. IM69 der 

begge metylgruppene er byttet ut med brom har en EC50 på 0,2 µM for MOLM-13-celler 

ved hypoksiske forhold. Dette er den laveste EC50-verdien funnet så langt i dette SAR-

arbeidet i SYNFAS-gruppen. Når disse bromatomene var byttet ut med klor har det blitt 

observert en EC50-verdi på linje med IM69. Charge-transfer-interaksjoner er en av de 

viktigste drivkreftene for interkalering.97 Det er mulig at de elektronegative halogenene 

trekker elektroner ut av det aromatiske systemet, og når dette relativt elektronfattige 

systemet kommer i kontakt med de mer elektronrike systemene i DNA-baseparene, vil det 

kunne oppstå slike charge-transfer-interaksjoner. Dette er en mulig forklaring på hvorfor de 

halogenerte analogene generelt viser bedre effekt mot MOLM-13-celler. En annen 

forklaring kan være at det mer elektronfattige aromatiske systemet er mer utsatt for 

bioreduksjon og at det dermed lettere dannes skadelige frie radikaler. Det skal nevnes at det 

er knyttet noe usikkerhet til tallene for de halogenerte forbindelsene, og at flere forsøk må 

gjøres for å bekrefte de dataene som foreligger på det nåværende tidspunkt. Den høyeste 

EC50-verdien i MOLM-13-celler som hittil er observert av SYNFAS-gruppen på et fenazin 
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5,10-dioksid med karbamat-piperazin-sidekjeden brukt i IM69 er 1,26 µM og ble observert 

ved normoksiske forhold. Disse funnene styrker IM69 og analoger av denne som de mest 

lovende forbindelsene. Det er interessant at den eneste sidekjeden med et basisk nitrogen 

som er benyttet på de hittil syntetiserte forbindelsene er denne nevnte karbamat-piperazin-

sidekjeden. Dette kan tale for at et slikt basisk nitrogen, som delvis vil være protonert ved 

fysiologisk pH, er gunstig for cytotoksisk effekt. Dette kan tenkes å øke interaksjonen med 

et biologisk makromolekyl, som f. eks. DNA eller topoisomeraser gjennom ioniske 

interaksjoner, ion-dipol-interaksjoner osv. Sukker-fosfat-kjeden i DNA er negativt ladet og 

vil således trekke til seg positivt ladede molekyler. Karbamater vil, på grunn av 

delokalisering av frie elektroner fra nitrogenet inn i karbonylgruppen, ha en viss hindret 

rotasjon om bindingen mellom nitrogenet og karbonylgruppen.96 Dette kan holde 

sidekjeden i en mer rigid posisjon, og det kan tenkes at dette er av betydning for 

interaksjoner med biologisk target.  

Selv om IM69, basert på de foreliggende dataene, ser ut til å ha noe lavere effekt i MOLM-

13-celler enn sine halogenanaloger, vil den potensielt kunne ha fordeler som vil gjøre seg 

gjeldende på et senere stadium i utviklingen av et legemiddel. Metylgrupper er kjent for å 

være såkalte metabolske «soft spots», i motsetning til halogener.98 Metylgrupper kan 

oksideres in vivo til primære alkoholer, videre via aldehyd til karboksylsyre, og dette vil 

kunne føre til at legemidlet elimineres raskere fra kroppen. Dibrom- eller dikloranalogene 

av IM69 vil kunne oppføre seg som såkalte «hard drugs», som er forbindelser som 

vanskelig lar seg metabolisere til mer vannløselige forbindelser og som en konsekvens kan 

akkumuleres i kroppen. Det foreligger på det nåværende tidspunkt kun data fra MOLM-13-

celler for de halogenerte analogene. Hvordan halogener påvirker toksisiteten til disse 

forbindelsene i friske celler må undersøkes eksperimentelt, men det anses som rimelig å 

anta at IM69 vil gi bedre resultater med tanke på toksisitetsproblematikk enn de 

halogenerte analogene. 

Dataene som er presentert i den forgående diskusjonen har demonstrert at det er mulig å 

lage analoger vel så aktive som 14 uten substituent i 6-posisjon. Halogener ser, basert på 

foreliggende data, ut til å kunne øke den biologiske effekten, i enkelte tilfeller ganske 

dramatisk. En annen observasjon som kan trekkes ut av dataene diskutert over er at 

sidekjeden som brukes er av stor betydning for den endelige aktiviteten. Alle fenazin-

derivatene syntetisert i forbindelse med denne oppgaven har kun hatt variasjoner på 
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sidekjeden. Den beste sidekjeden fra disse forbindelsene, karbamat-piperazin-sidekjeden, er 

et strukturelement i flere av de mest potente forbindelsene SYNFAS-gruppen har 

syntetisert, og ingen av forbindelsene med denne sidekjeden undersøkt så langt har vist 

høyere EC50-verdi enn 1,26 µM. Av de forbindelsene syntetisert i forbindelse med denne 

oppgaven er IM69, på grunn av dens høypotente effekt mot AML-celler, og de til 

sammenligning høye EC50-verdiene i NRK-celler og H9c2-celler den klart mest lovende 

analogen som et potensielt legemiddel mot AML.  

Når det gjelder kinoksalinderivatene ser vi at disse har EC50-verdier over 200 µM for 

MOLM-13-celler under både normoksi og hypoksi. ChemDraw gir 13 og IM87 ClogP-

verdier på henholdsvis -0,6 og -1,0. En forklaring på at disse forbindelsene ikke er 

cytotoksiske er derfor at de kanskje ikke passerer den lipofile cellemembranen. Dersom de 

passerer membranen, kan forklaringen være at de ikke interagerer med det biologiske target 

eller av en eller annen grunn ikke blir bioredusert. Det er i SYNFAS-gruppen syntetisert 

ytterligere en kinoksalin-forbindelse, og denne viser de samme EC50-verdiene for MOLM-

13-celler. Disse dataene demonstrerer dermed at man ikke kan fjerne en av de aromatiske 

ringene i fenazinene og samtidig opprettholde den biologiske aktiviteten. 
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4 Konklusjon 

Det har i det herværende arbeidet blitt syntetisert nye analoger av tidligere rapporterte fenazin 

5,10-dioksider med effekt mot AML-celler, og syntesene baserer seg på tidligere utprøvde 

metoder. De ønskede analogene ble syntetisert i akseptabelt utbytte og med akseptabel renhet 

for å kunne undersøkes biologisk.  

Det tidligere arbeidet den herværende oppgaven er basert på, har demonstrert at iodinin, som 

har hydroksylgrupper i 1- og 6-posisjon, kan derivatiseres på én av disse, men ikke begge, for 

å opprettholde cytotoksisk effekt. Det herværende arbeidet har demonstrert at det kun er 

nødvendig med en hydroksylgruppe i 1-posisjon for fenazin 5,10-dioksider med metylgrupper 

i 7- og 8-posisjon, og at denne kan derivatiseres uten tap av biologisk effekt. Det har vært 

ønskelig å undersøke hvorvidt metylgrupper i 7- og 8-posisjon påvirker aktiviteten da disse 

tenkes å være forbundet med redusert toksisitet for friske celler samt forbedrede 

farmakokinetiske egenskaper. Det herværende arbeidet viser at analoger med metylgrupper i 

7- og 8-posisjon kan ha meget gode egenskaper både med tanke på effekt i AML-celler og 

toksisitet mot friske celler, og IM69 er et godt eksempel på dette.  

Det har også vært ønskelig å undersøke hvorvidt 2-ringssystemer med di-N-oksid-

funksjonalitet (IM87) vil gi lignende biologiske resultater som fenazin-forbindelsene. Dette 

har blitt vist å ikke være tilfellet, da disse forbindelsene viser neglisjerbar effekt mot AML-

celler. 

Oppsummert har dette arbeidet demonstrert at det for fenazin 5,10-dioksider med 

metylgrupper i 7- og 8-posisjon kun er nødvendig med en hydroksylgruppe i 1-posisjon for 

effekt mot AML-celler, og at denne med fordel kan derivatiseres. Videre ser det ikke ut til at 

metylgrupper i 7- og 8-posisjon reduserer effekten i AML-celler nevneverdig, men tenkes å 

kunne være gunstig med tanke på forbindelsenes toksisitet. I tillegg indikerer de foreliggende 

dataene at valg av sidekjede spiller en helt sentral rolle for forbindelsenes biologiske aktivitet. 

2-ringssystemer har foreløpig ikke vist seg å være aktive mot AML-celler. 

Basert på det herværende arbeidet vil det være interessant å videre undersøke analoger med 

metylgrupper i 7- og 8-posisjon, usubstituert 6-posisjon og varierende sidekjeder. Da 

sidekjeder med karbamatfuksjonalitet og et basisk nitrogenatom ser ut til å gi interessante 
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egenskaper, er syntese og biologisk undersøkelse av analoger med disse strukturelementene et 

mulig neste steg på veien mot bedre legemidler mot akutt myelogen leukemi. 
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5 Eksperimentelt 

Generelt 

Alle innkjøpte reagenser og løsningsmidler ble brukt som de ble mottatt, uten videre 

opprensning. Alle reagenser ble kjøpt fra Sigma Aldrich, løsningsmidler fra Sigma Aldrich og 

VWR. De rapporterte utbyttene er basert på isolert materiale. Tynnsjiktskromatografi (TLC) 

ble utført på silikagel 60 F254-plater (aluminiumbasert) produsert av Merck. Til 

kolonnekromatografi ble det brukt Merck silika 60 mesh (35-70 µm). TLC-plater ble 

visualisert vha. UV-lys med bølgelengder 254 eller 366 nm. 1H-NMR ble tatt opp på Bruker 

DPX-300 MHz, Bruker AVII 400 og Bruker AVII 600 ved henholdsvis 300 MHz, 400 MHz 

og 600 MHz. 13C-NMR ble tatt opp på Bruker AVII 400 og Bruker AVII 600 ved henholdsvis 

101 MHz og 151 MHz. Alle eksperimenter ble målt ved 25 oC i CDCl3. Kjemiske skift (δ) er 

rapportert som parts per million (ppm) og koblingskonstanter (J) er rapportert i Hz. Kjemiske 

skift er rapportert i forhold til rester av protio-løsning i spektrene: 7.26 ppm/77.16 ppm for 

1H-/13C-NMR i CDCl3. Massespektrometri ble tatt opp ved 70 eV på Micromass Prospec Q- 

eller Micromass QTOF 2W-spektrometer ved bruk av ESI som ioniseringsmetode. HRMS ble 

utført ved bruk av perfluorkerosen som referanseforbindelse.  

MOLM-13-celler og NRK-celler ble utsatt for ulike konsentrasjoner av analogene under både 

normoksi og hypoksi (1.5 % O2). H9c2-celler ble utsatt for ulike konsentrasjoner av 

analogene under normoksi. Detaljer vedrørende prosedyrer for den biologiske testingen av 

disse substansene vil bli publisert av Reidun Æsøy og Lars Herfindal på et senere tidspunkt. 
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1-metoksy-7,8-dimetylfenazin (8) 

 

 

3-metoksybenzen-1,2-diol (1.581 g, 11.3 mmol, 1 ekv.) ble løst i dietyleter (30 ml) under 

argon, og løsningen ble kjølt ned til -78 oC. 3,4,5,6-tetraklorsykloheksa-3,5-dien-1,2-dion 

(3.463 g, 14.1 mmol, 1,3 ekv.) ble tilsatt. Blandingen ble rørt ved -78 oC i 4 timer. 

Blandingen ble vakuumfiltrert 2 ganger og fast, brunsort stoff ble tilsatt en løsning av 4,5-

dimetylbenzen-1,2-diamin (730 mg, 5.36 mmol, 0,5 ekv.) i 70 ml 1:1 iseddik:toluen. 

Blandingen ble rørt ved romtemperatur i 22 timer. Blandingen ble nøytralisert med mettet 

aq. NaHCO3 og vakuumfiltrert. Filtratet ble ekstrahert med diklormetan (3 x 400 ml), og 

deretter vasket med mettet aq. NaHCO3 (2 x 400 ml) og mettet aq. NaCl (400 ml). Organisk 

fase ble tørket over MgSO4, filtrert gjennom en plugg med silika og konsentrert in vacuo. 

Produktet ble renset vha. flash-kromatografi med silika (100 % DKM – 1:7 EtOAc:DKM).  

Utbytte over 2 trinn: 243 mg (19 %) 

Rf : 0.13 (1:7 EtOAc:DKM, UV) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.12 (s, 1H), 7.95 (s, 1H), 7.79 (dd, J = 8.9, 1.1 Hz, 1H), 

7.68 (dd, J = 8.8, 7.5 Hz, 1H), 7.01 (dd, J = 7.5, 1.1 Hz, 1H), 4.15 (s, 3H), 2.53 (m, 6H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 155.3, 143.8, 142.9, 142.4, 141.8, 141.6, 136.5, 129.9, 

128.7, 127.7, 121.4, 106.1, 77.5, 77.4, 77.2, 76.8, 56.5, 20.8, 20.8. 

Forbindelsen er tidligere syntetisert og fullkarakterisert ved SYNFAS-gruppen, og 1H- og 

13C-NMR-data stemmer overens med tidligere data for forbindelsen. 
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7,8-dimetylfenazin-1-ol (9) 

 

 

BBr3 (2.50 ml/6.50 g, 26,0 mmol, 25.5 ekv.) ble satt til 1-metoksy-7,8-dimetylfenazin (8) 

(243 mg, 1.02 mmol, 1 ekv.) under argon. Blandingen ble satt til røring ved 93 oC under 

refluks i 5 ½ time. Blandingen ble plassert på isbad, og dråpevis quenchet forsiktig med 

kaldt vann. Etter å ha blitt kjølt ned til romtemperatur ble den nøytralisert vha. 1 M NaOH. 

Blandingen ble vakuumfiltrert og fast materiale ble deretter løst i aceton og konsentrert in 

vacuo. Produktet ble renset vha. flash-kromatografi med silika (100 % DKM – 1:7 

EtOAc:DKM). 

Utbytte: 140 mg (61 %) 

Rf : 0.60 (1:7 EtOAc:DKM, UV) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.19 (s, 1H), 8.03 (s, 1H), 7.97 (s, 1H), 7.81 – 7.67 (m, 2H), 

7.20 (dd, J = 7.1, 1.4 Hz, 1H), 2.57 (s, 6H). 

Det ble ikke tatt opp 13C-spekter for denne forbindelsen. Forbindelsen er tidligere 

syntetisert og fullkarakterisert ved SYNFAS-gruppen, og 1H-NMR-data stemmer overens 

med tidligere data for forbindelsen. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

1-hydroksy-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid (IM66) 

 

 

7,8-dimetylfenazin-1-ol (9) (140 mg, 0.62 mmol, 1 ekv.) ble løst i toluen (15 ml). mCPBA 

(≤ 77 %) (282 mg, 1.26 mmol, 2.0 ekv.) ble satt til. Blandingen ble gradvis varmet opp til 

80 oC under omrøring. Etter 60 min ble mCPBA (138 mg, 0.616 mmol, 1.0 ekv.) tilsatt. 

Etter 120 min ble mCPBA (139 mg, 0.620 mmol, 1.0 ekv.) tilsatt. Etter 180 min ble 

mCPBA (281 mg, 1.25 mmol, 2.0 ekv.) tilsatt. Etter ytterligere 30 min ble varmen fjernet 

og blandingen avkjølt på isbad. Blandingen ble konsentrert forsiktig ned til en «slurry» in 

vacuo. Råmaterialet ble tilsatt kald metanol og vakuumfiltrert. Det ble skylt med mettet aq. 

NaHCO3. Produktet ble løst i aceton og konsentrert in vacuo. Produktet ble renset vha. 

flash-kromatografi med silika (0-1 % MeOH/DKM). 

Utbytte: 90 mg (56 %) 

Rf : 0.56 (1 % MeOH/DKM, UV) 

1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 14.56 (s, 1H), 8.40 (s, 1H) 8.38 (s, 1H), 8.06 (dd, J = 9.0, 

1.1 Hz, 1H), 7.65 (dd, J = 9.0, 7.9 Hz, 1H), 7.11 (dd, J = 7.9, 1.1 Hz, 1H), 2.55 (m, 6H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 154.0, 143.9, 143.7, 137.0, 134.7, 132.4, 132.4, 125.9, 

118.7, 117.8, 114.2, 108.6, 77.5, 77.2, 76.8, 20.8, 20.7. 

Forbindelsen er tidligere syntetisert og fullkarakterisert ved SYNFAS-gruppen. 1H-NMR- 

og 13C-NMR-data stemmer overens med tidligere data for forbindelsen. 
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7,8-dimetyl-1-((4-metylpiperazin-1-karbonyl)oksy)fenazin 5,10-dioksid (IM69) 

 

 

1-hydroksy-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid (IM66) (45 mg, 0.18 mmol, 1.0 ekv.), 

DABCO (119 mg, 1.06 mmol, 6.0 ekv.) og 4-metylpiperazin-1-karbonylklorid hydroklorid 

(141 mg, 0.71 mmol, 4.0 ekv.) ble plassert i en rundkolbe under argon. THF (5 ml) ble 

tilsatt, og blandingen ble satt til røring ved romtemperatur. Etter 1 time ble det tilsatt 

DABCO (40 mg, 0.36 mmol, 2.0 ekv.) og 4-metylpiperazin-1-karbonylklorid hydroklorid 

(36 mg, 0.18 mmol, 1.0 ekv.). Etter ytterligere 1 time ble dette gjentatt. Etter 30 min ble 

blandingen quenchet med mettet aq. NaHCO3-løsning (70 ml). Det ble ekstrahert med 

diklormetan (4 x 15 ml) og vasket med mettet aq. NaHCO3-løsning (15 ml). Organisk fase 

ble tørket over MgSO4, filtrert og konsentrert in vacuo. Produktet ble renset vha. flash-

kromatografi med silika (0-5 % MeOH/DKM). 

Utbytte: 57 mg (84 %) 

Rf : 0.26 (5 % MeOH/DKM, UV) 

1H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 8.59 (dd, J = 9.2, 1.3 Hz, 1H), 8.37 (s, 1H), 8.34 (s, 1H) 7.64 

(dd, J = 9.0, 7.5 Hz, 1H), 7.32 (dd, J = 7.5, 1.3 Hz, 1H), 3.84 (d, J = 5.4 Hz, 2H), 3.65 (m, 

2H), 2.61 (m, 2H), 2.54 (m, 2H), 2.49 (s, 3H), 2.48 (s, 3H), 2.39 (s, 3H). 

13C NMR (151 MHz, CDCl3) δ 153.5, 144.0, 143.5, 142.9, 137.5, 135.9, 134.4, 131.0, 

129.9, 124.1, 119.2, 118.9, 118.1, 77.4, 77.2, 77.0, 54.8, 54.7, 46.3, 45.0, 44.3, 20.6. 

Forbindelsen er tidligere syntetisert og fullkarakterisert ved SYNFAS-gruppen. 1H-NMR- 

og 13C-NMR-data stemmer overens med tidligere data for forbindelsen. 
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1-(2-etoksy-2-oksoetoksy)-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid (IM68) 

 

 

1-hydroksy-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid (IM66) (45 mg, 0.18 mmol, 1 ekv.), K2CO3 

(38 mg, 0.28 mmol, 1.6 ekv.) og 18-crown-6 (71 mg, 0.27 mmol, 1.5 ekv.) ble blandet og 

flushet med argon i 10 min. Deretter ble DMF (3 ml) tilsatt, og blandingen ble rørt ved 

romtemperatur i 30 min. Løsningen ble grønn. Deretter ble etyl 2-bromacetat (39 µl, 0.35 

mmol, 2.0 ekv.) tilsatt. Løsningen ble rødoransje. Etter 3 ½ time ble etyl 2-bromacetat 

tilsatt igjen (19 µl, 0.17 mmol, 1.0 ekv.), og blandingen ble rørt i 30 min. Deretter ble 

blandingen quenchet med vann (50 ml), og det ble ekstrahert med diklormetan (3 x 30 ml) 

og vasket med brine (30 ml). Organisk fase ble konsentrert in vacuo. Produktet ble renset 

vha. flash-kromatografi med silika (0-3 % MeOH/DKM). Renset produkt ble 

vakuumfiltrert med kald MeOH. 

Utbytte: 20 mg (34 %) 

Rf : 0.24 (50:50 EtOAc:DKM, UV) 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.50 – 8.39 (m, 3H), 7.61 (dd, J = 9.1, 7.8 Hz, 1H), 7.15 (dd, 

J = 7.8, 1.2 Hz, 1H), 4.88 (s, 2H), 4.31 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 2.53 (m, 6H), 1.31 (t, J = 7.1 

Hz, 3H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 168.3, 151.8, 143.7, 142.9, 138.0, 136.3, 134.4, 130.4, 

130.4, 119.5, 119.0, 115.3, 114.5, 77.5, 77.2, 76.8, 68.9, 61.7, 20.7, 20.6, 14.3. 

Forbindelsen er tidligere syntetisert og fullkarakterisert ved SYNFAS-gruppen. 1H-NMR- 

og 13C-NMR-data stemmer overens med tidligere data for forbindelsen. 
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1-hydroksy-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid (IM66) (via Beirut-prosedyre) 

 

 

4,5-dimetyl-2-nitroanilin (5.002 g, 30.1 mmol, 1 ekv.) ble løst i 173 ml 7,5 % (w/v) KOH i 

EtOH. Dette ga en dyp rød løsning. Løsningen ble kjølt ned til 0 oC under omrøring. 

NaOCl-løsning (6-14 % active chlorine basis) (170 ml) ble tilsatt dråpevis til TLC indikerte 

at alt utgangsmaterialet var omsatt. Gult utfall ble vakuumfiltrert fra blandingen, og utfallet 

ble vasket med kaldt vann. Vekt utfall (crude): 6,950 g. Dette ble løst i 130 ml Et2NH og 

tilsatt dråpevis til sykloheksan-1,2-dion (2.383 g, 21.3 mmol) under omrøring. Blandingen 

ble rørt ved romtemperatur i 2 t 45 min. Den ble så fortynnet med is, plassert i isbad og 

nøytralisert dråpevis med AcOH. Rødt utfall ble vakuumfiltrert fra og vasket med kaldt 

vann. Utfall ble vasket av filterpapiret med aceton og konsentrert in vacuo. Crude (2.503 g) 

ble løst i toluen (150 ml). mCPBA (≤ 77 %) (4.507 g, 20.1 mmol) ble tilsatt og blandingen 

ble varmet opp til 60 oC under omrøring og reflukskjøling. Blandingen ble rørt i 20 ½ time 

ved denne temperaturen, før den ble ekstrahert med aq. Na2SO3 (10 % (w/v)) (3 x 120 ml). 

Deretter ble blandingen vasket med 1:1 H2O:mettet aq. NaHCO3 (2 x 120 ml) og 1:3 

H2O:mettet aq. NaHCO3 (120 ml). Organisk fase ble tørket over MgSO4, filtrert og 

konsentrert in vacuo. Tørt stoff ble løst i 1450 ml 10 % (w/v) aq. NaOH. Dette ga en gul 

løsning med innslag av blått. Løsningen ble så nøytralisert med AcOH. Rødt fast stoff ble 

vakuumfiltrert fra. Fast stoff ble renset vha. flash-kromatografi med silika (0-1 % 

MeOH/DKM). 

Utbytte over 3 trinn: 208 mg (6 %) 

NMR er identisk sammenlignet med den andre metoden for å lage forbindelsen rapportert 

ovenfor. 
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7,8-dimetyl-1-((pyrrolidin-1-karbonyl)oksy)fenazin 5,10-dioksid (IM88) 

 

 

1-hydroksy-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid (IM66) (69 mg, 0.27 mmol, 1.0 ekv.), 

DABCO (91 mg, 0.81 mmol, 3.0 ekv.) og pyrrolidin-1-karbonylklorid (145 mg, 1.09 mmol, 

4.0 ekv.) ble plassert i en rundkolbe under argon. THF (5 ml) ble tilsatt. Blandingen ble rørt 

ved romtemperatur i 2 t 20 min før DABCO (52 mg, 0.46 mmol, 1.7 ekv.) og pyrrolidin-1-

karbonylklorid (73 mg, 0.55 mmol, 2.0 ekv.) ble tilsatt. Etter totalt 3 t 20 min ble 

reaksjonsblandingen quenchet med mettet aq. NaHCO3 (70 ml). Det ble ekstrahert med 

diklormetan (4 x 15 ml) og vasket med mettet aq. NaHCO3 (15 ml). Organisk fase ble 

tørket over MgSO4, filtrert og konsentrert in vacuo. Crude ble renset vha. flash-

kromatografi med silika (0-5 % MeOH/DKM). Urene fraksjoner ble renset vha. 

omkrystallisering fra EtOH.  

Utbytte: 35 mg (37 %) 

Rf : 0.52 (5 % MeOH/DKM, UV) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.63 (dd, J = 9.0, 1.3 Hz, 1H), 8.42 (s, 1H), 8.39 (s, 1H), 

7.67 (dd, J = 9.1, 7.5 Hz, 1H), 7.36 (dd, J = 7.5, 1.3 Hz, 1H), 3.78 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 3.57 

(t, J = 6.7 Hz, 2H), 2.51 (dd, J = 9.2, 1.2 Hz, 6H), 2.14 – 1.92 (m, 4H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 153.0, 144.0, 143.3, 142.7, 137.5, 136.0, 134.4, 131.2, 

129.9, 124.2, 119.2, 118.9, 117.9, 77.3, 77.2, 77.0, 76.7, 46.7, 25.9, 25.1, 20.4, 20.4. 

HRMS (TOF ES+): Eksakt masse kalkulert for C19H19N3O4Na [M + Na]+: 376.1268, fant 

376.1267 (0.1 ppm) 
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1-(2-(dietylamino)-2-oksoetoksy)-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid (IM89) 

 

 

1-hydroksy-7,8-dimetylfenazin 5,10-dioksid (IM66) (69 mg, 0.27 mmol, 1.0 ekv.), 18-

crown-6 (126 mg, 0.48 mmol, 1.8 ekv.), KI (24 mg, 0.15 mmol, 0.5 ekv.) og K2CO3 (61 

mg, 0.44 mmol, 1.6 ekv.) ble blandet og flushet med argon i 10 min. DMF (5 ml) ble tilsatt 

og den grønne løsningen ble rørt i 30 min ved romtemperatur før 2-klor-N,N-dietylacetamid 

(81 mg, 0.54 mmol, 2.0 ekv.) ble tilsatt. Etter 45 min ble dette gjentatt. Etter totalt 19 t 45 

min ble reaksjonsblandingen quenchet med vann (50 ml) og 1M HCl (20 dråper) ble tilsatt. 

Det ble ekstrahert med diklormetan (4 x 30 ml) og vasket med brine (30 ml). Organisk fase 

ble tørket over MgSO4, filtrert og konsentrert in vacuo. Produktet ble renset vha. flash-

kromatografi med silika (0-5 % MeOH/DKM). Urene fraksjoner ble omkrystallisert fra 

EtOH.  

Utbytte: 51 mg (51 %) 

Rf : 0.30 (5 % MeOH/DKM, UV) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.45 – 8.41 (m, 2H), 8.39 (dd, J = 9.1, 1.2 Hz, 1H) 7.61 (dd, 

J = 9.0, 7.9 Hz, 1H), 7.32 (dd, J = 7.9, 1.2 Hz, 1H), 4.97 (s, 2H), 3.56 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 

3.42 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 2.52 (d, J = 3.7 Hz, 6H), 1.22 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.13 (t, J = 7.1 

Hz, 3H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 166.4, 152.3, 143.6, 142.8, 138.0, 136.2, 134.4, 130.8, 

130.1, 119.4, 119.0, 114.6, 113.7, 77.5, 77.4, 77.2, 76.8, 70.8, 41.7, 40.5, 20.7, 20.6, 14.5, 

13.0. 

HRMS (TOF ES+): Eksakt masse kalkulert for C20H23N3O4Na [M + Na]+: 392.1581, fant 

392.1581 (-0.2 ppm) 
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2,3-dimetylkinoksalin-5-ol (12) 

 

 

3-amino-2-nitrofenol (1.511 g, 9.80 mmol, 1.0 ekv.) ble blandet med mettet aq. Na2S2O4 

(30 ml), MeOH (25 ml) og Na2CO3 (5.007 g, 47.2 mmol, 4.8 ekv.). Blandingen ble gradvis 

varmet opp til 100 oC og rørt ved denne temperaturen i 2 timer. Det ble underveis satt til 

mer mettet aq. Na2S2O4 basert på blandingens farge. Blandingen ble deretter konsentrert in 

vacuo. AcOH (40 ml), toluen (30 ml) og biacetyl (1.084 g, 12.6 mmol, 1.3 ekv.) ble satt til 

inndampingsresten under argon. Blandingen ble rørt ved romtemperatur i 18 timer før den 

ble konsentrert in vacuo, nøytralisert med mettet aq. NaHCO3 og ekstrahert med 

diklormetan (3 x 300 ml). Mettet aq. NaHCO3 (2 x 300 ml) og brine (300 ml) ble brukt til 

vasking. Organisk fase ble konsentrert in vacuo. 

Utbytte: 1.301 g (76 %) 

Rf : 0.73 (100 % EtOAc, UV) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.80 (s, 1H), 7.61 – 7.47 (m, 2H), 7.13 (dd, J = 7.5, 1.4 Hz, 

1H), 2.75 (s, 3H), 2.73 (s, 3H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 154.4, 151.6, 151.4, 141.4, 131.0, 130.0, 118.8, 110.1, 77.5, 

77.4, 77.2, 76.8, 23.2, 23.0. 

Forbindelsen er tidligere syntetisert og fullkarakterisert ved SYNFAS-gruppen. 1H-NMR- 

og 13C-NMR-data stemmer overens med tidligere data for forbindelsen. 
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5-hydroksy-2,3-dimetylkinoksalin 1,4-dioksid (13) 

 

 

2,3-dimetylkinoksalin-5-ol (12) (1.301 g, 7.47 mmol, 1.0 ekv.) ble løst i toluen (50 ml). 

mCPBA (≤ 77 %) (2.178 g, 9.72 mmol, 1.3 ekv.) ble tilsatt, og blandingen ble langsomt 

varmet opp til 80 oC under omrøring. Etter 60 min ble mCPBA (1,088 g, 4.85 mmol, 0.7 

ekv.) tilsatt. Etter 120 min ble mCPBA (1,090 g, 4.86 mmol, 0.7 ekv.) tilsatt. Etter 180 min 

ble mCPBA (1,635 g, 7.30 mmol, 0.98 ekv.) tilsatt. Etter ytterligere 60 min ble blandingen 

avkjølt på isbad og tilsatt mettet aq. NaHCO3 (300 ml). Det ble ekstrahert med toluen (5 x 

40 ml) og vasket med mettet aq. NaHCO3 (3 x 100 ml). Organisk fase ble tørket over 

MgSO4, filtrert og konsentrert in vacuo. Produktet ble renset vha. flash-kromatografi med 

silika (20 % EtOAc/heptan – 100 % EtOAc). 

Utbytte: 1.166 g (76 %) 

Rf : 0.18 (50 % EtOAc/heptan, UV) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 14.49 (s, 1H), 7.90 (dd, J = 8.8, 1.2 Hz, 1H), 7.61 

(tilsynelatende t, J = 8.4 Hz, 1H), 7.11 (dd, J = 8.1, 1.2 Hz, 1H), 2.69 (s, 3H), 2.67 (s, 3H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 154.1, 141.3, 139.6, 138.1, 132.7, 124.9, 116.4, 108.6, 77.5, 

77.2, 76.8, 14.9, 14.2. 

Forbindelsen er tidligere syntetisert og fullkarakterisert ved SYNFAS-gruppen. 1H-NMR- 

og 13C-NMR-data stemmer overens med tidligere data for forbindelsen. 
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2,3-dimetyl-5-((morfolin-4-karbonyl)oksy)kinoksalin 1,4-dioksid (IM87) 

 

 

5-hydroksy-2,3-dimetylkinoksalin 1,4-dioksid (13) (152 mg, 0.74 mmol, 1.0 ekv.) ble løst i 

THF (7 ml) under argon. DABCO (492 mg, 4.39 mmol, 6.0 ekv.) ble tilsatt, etterfulgt av 

morfolin-4-karbonylklorid (436 mg, 2.92 mmol, 4.0 ekv.). Blandingen ble satt til røring ved 

romtemperatur. Etter 2 t 30 min ble blandingen quenchet med mettet aq. NaHCO3 (100 ml) 

og ekstrahert med diklormetan (4 x 40 ml). Det ble vasket med mettet aq. NaHCO3 (40 ml). 

Organisk fase ble tørket over MgSO4, filtrert og konsentrert in vacuo. Renset vha. flash-

kromatografi med silika (0-3 % MeOH/DKM).  

Utbytte: 79 mg (34 %)  

Rf : 0.30 (5 % MeOH/DKM, UV) 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.56 (dd, J = 8.8, 1.4 Hz, 1H), 7.71 (dd, J = 8.8, 7.8 Hz, 1H), 

7.40 (dd, J = 7.8, 1.4 Hz, 1H), 3.91 – 3.77 (m, 6H), 3.63 – 3.56 (m, 2H), 2.69 (s, 3H), 2.62 

(s, 3H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 153.6, 143.8, 142.9, 141.5, 138.7, 131.3, 130.6, 125.4, 

118.1, 77.5, 77.4, 77.2, 76.8, 66.6, 45.6, 44.7, 14.9, 14.9. 

HRMS (TOF ES+): Eksakt masse kalkulert for C15H17N3O5Na [M + Na]+: 342.1060, fant 

342.1062 (-0.3 ppm) 
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