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Sammendrag 

Basert på tidligere struktur-aktivitetsforholdstudier utført i forskningsgruppen LIPCHEM ble 

det fremstilt nye analoger av den endogene metabolitten 2-metoksyøstradiol. Dette ble utført 

ved hjelp av tre ulike syntesestrategier. 

Det ble fremstilt en rekke nye analoger med modifikasjoner på C-2 og C-3 posisjonene i 

tillegg til modifikasjonene på C-17. Det ble totalt syntetisert 15 nye 2-

metoksyøstradiolanaloger, det var 11 nye analoger med klorsubstituert-pyridin som 

substituent. Fire nye analoger med lik alylgruppe i C-17 posisjon men forskjellige grupper på 

C-2 og C-3 ble testet for affinitet til GPR30-reseptoren og cytotoksisitet på fire forskjellige 

kreftcellelinjer. Forbindelse 49a hadde en god og interessant hemningsaktivitet på 

lymfocyttceller (CEM) med IC50 = 39 nM, dette gjør til den mest potente analogen på 

lymfocyttceller i pyridinserien. 

Videre har 49a også vært gjennom dockingstudie på kolkisinbindingssete. Resultatene fra de 

biologiske studiene og dockingstudiene gir grunnlag for ytterligere struktur-

aktivitetsforholdstudier mot nye legemiddelkandidater innen kreftbehandling.  

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Grafisk sammendrag  

 



VIII 
 

Liste over forkortelser 

2-ME 

B-cl2   

CAM 

COMT 

DBMP 

DIPEA 

DMAP 

DMSO 

EGFR 

ER 

FDA 

FGF 

HIF 

HUVECs 

KHMDS 

MMP 

SAM 

SAR 

SOD 

2-Metoksyøstradiol 

β-cell lymphoma 

Cerium ammonium molybdat 

Katekol O-metyltransferase 

2,6-di-tert-butyl-4-metylpyridin 

Diisopropyletylamin 

4-dimetylaminopyridin 

Dimetylsulfoksid 

Østrogen-vekstfaktorreseptor 

Østrogenreseptor 

Food and Drug Administration 

Fibroblast-vekstfaktor 

Hipoxia-inducible factor 

Human umbilical vein endothelial cells 

Kaliumbis(trimetylsilyl)amid 

Matrisk metabolsk protein 

S-adenosyl metionin 

Struktur-aktivitetsforhold 

Superoksid dismutase 



IX 
 

TBAC 

TBS  

TBSCl 

TBAF 

TNF 

uPA 

VEGF 

VEGFR 

 

 

 

Tetra-n-butylammoniumklorid 

Tert-butyldimetylsilyl 

Tert-butyldimetylsilylklorid 

Tetra-n-butylammoniumfluorid 

Tumor nekrosefaktor 

Plasminogenaktivator 

Vaskulær endotel vekstfaktor 

Vaskulær endotel vekstfaktorreseptor 

 

 

 

  

  

  

  

  

 



X 
 

Innholdsfortegnelse 

Forord ........................................................................................................................................ V 

Sammendrag ............................................................................................................................. VI 

Grafisk sammendrag ............................................................................................................... VII 

Liste over forkortelser ........................................................................................................... VIII 

Innholdsfortegnelse ................................................................................................................... X 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

 Kreft ........................................................................................................................... 1 

 Etiologi ................................................................................................................... 1 

 Kreftterapi .............................................................................................................. 2 

1.1.2.1 Kirurgi .................................................................................................................... 2 

1.1.2.2 Stråleterapi ............................................................................................................. 3 

1.1.2.3 Kjemoterapi ............................................................................................................ 3 

1.1.2.4 Endokrin terapi ....................................................................................................... 4 

 Angiogenese ............................................................................................................... 5 

 Tubulin og mikrotubuli som anticancertarget ............................................................ 8 

 Steroider ................................................................................................................... 10 

 Metabolisme ......................................................................................................... 11 

 Den biologiske aktiviteten av 2-ME rettet mot kreft ............................................ 13 

1.4.2.1 Anti-proliferasjon ................................................................................................. 13 

1.4.2.2 Pro-apoptotisk effekt ........................................................................................ 13 

1.4.2.3 Anti-angiogenese .............................................................................................. 14 

1.4.2.4 Anti-tubulinaktivitet ............................................................................................. 15 

 Kliniske studier .................................................................................................... 15 

 Struktur-aktivitetsforhold (SAR) av 2-ME .......................................................... 16 

 SAR ved forskningsgruppen LIPCHEM .............................................................. 19 

 Syntesemetoder ........................................................................................................ 22 

 Reduktiv alkylering .............................................................................................. 22 

 Oppenauer oksidasjon .......................................................................................... 23 

 Suzuki-reaksjon .................................................................................................... 24 

 Vilsmeier-Haack-reaksjon .................................................................................... 25 

 Mål med studien ....................................................................................................... 27 



XI 
 

2 Resultat og diskusjon ....................................................................................................... 28 

 Syntese av nye 2-etyløstradiolanaloger .................................................................... 29 

 Syntese av 2-etyløstradiol (37) ............................................................................. 29 

 Syntese av 2-etyløstron (38) ................................................................................. 31 

 Syntese av TBS-beskyttet 2-etyløstron (39) ......................................................... 32 

 Syntese av enoltriflat 40 ....................................................................................... 33 

 Suzuki-reaksjoner ................................................................................................. 34 

2.1.5.1 Syntese av forbindelse 41a ............................................................................... 34 

2.1.5.2 Syntese av forbindelse 41b ............................................................................... 36 

2.1.6 Avbeskyttelse ....................................................................................................... 37 

2.1.6.1 Syntese av forbindelse 42a ............................................................................... 37 

2.1.6.2 Syntese av forbindelse 42b ............................................................................... 38 

2.1.7 Innføring av sulfamatgruppe i 3-posisjon på 2-etylanalogene ............................. 39 

 Syntese av 2-metoksyanaloger av 2-ME .................................................................. 41 

 TBS-beskyttelse av forbindelse 44 ....................................................................... 41 

 Syntese av 2-metoksy-enoltriflat (46) .................................................................. 42 

 Suzuki-reaksjoner ................................................................................................. 43 

2.2.3.1 Syntese av forbindelse 47a ............................................................................... 44 

2.2.3.2 Syntese av forbindelse 47b ............................................................................... 45 

 Avbeskyttelse av 2-ME-analogene ....................................................................... 46 

2.2.4.1 Syntese av forbindelse 48a ............................................................................... 46 

2.2.4.2 Syntese av forbindelse 48b ............................................................................... 48 

 Fremstilling av sulfamat- og fosfatesteranaloger av 2-ME .................................. 49 

2.2.5.1 Syntese av forbindelse 49a ............................................................................... 49 

2.2.5.2 Syntese av forbindelse 49b ............................................................................... 50 

2.2.5.3 Innføring av fosfatestergrupper på 2-metoksyanalogene ................................. 50 

 Syntese av nye ER-antagonister ............................................................................... 54 

 Syntese av forbindelse 52 ..................................................................................... 54 

 Forsøk på syntese av forbindelse 53a ................................................................... 55 

 Syntese av forbindelse 54 ..................................................................................... 56 

 Syntese av 2,3-dimetoksy-enoltriflat (55) ............................................................ 58 

 Suzuki-reaksjoner ................................................................................................. 59 

2.3.5.1 Syntese av forbindelse 56a ............................................................................... 59 



XII 
 

2.3.5.2 Syntese av forbindelse 56b ............................................................................... 60 

 Forsøk på fremstilling av nye imidazol- og benzimidazolanaloger av 2-etyløstradiol

 62 

 Biologisk evaluering ................................................................................................ 69 

 ER-agonisme ........................................................................................................ 69 

 Toksisitetdata ....................................................................................................... 72 

 Molekylærmodellering ......................................................................................... 73 

 ER-agonisme og -antagonisme ............................................................................. 75 

3 Videre arbeid .................................................................................................................... 79 

4 Konklusjon ....................................................................................................................... 81 

5 Eksperimentelt .................................................................................................................. 82 

 Materiale og apparatur ............................................................................................. 82 

 Eksperimentelle prosedyrer ...................................................................................... 83 

 Fremstilling av 2-etylanaloger av 2-ME .............................................................. 83 

 Fremstilling av forbindelse 37 .............................................................................. 83 

 Fremstilling av forbindelse 38 .............................................................................. 84 

 Fremstilling av forbindelse 39 .............................................................................. 85 

 Fremstilling av forbindelse 40 .............................................................................. 86 

 Fremstilling av forbindelse 41a ............................................................................ 87 

 Fremstilling av forbindelse 41b ............................................................................ 88 

 Fremstilling av forbindelse 42a ............................................................................ 89 

 Fremstilling av forbindelse 42b ............................................................................ 90 

 Fremstilling av forbindelse 43 .......................................................................... 90 

 Fremstilling av 2-metoksyanaloger av 2-ME ........................................................... 91 

 Fremstilling av forbindelse 45 .............................................................................. 91 

 Fremstilling av forbindelse 46 .............................................................................. 92 

 Fremstilling av forbindelse 47a ............................................................................ 93 

 Fremstilling av forbindelse 47b ............................................................................ 94 

 Fremstilling av forbindelse 48a ............................................................................ 95 

 Fremstilling av forbindelse 48b ............................................................................ 96 

 Fremstilling av forbindelse 49a ............................................................................ 97 

 Fremstilling av forbindelse 49b ............................................................................ 98 

 Fremstilling av forbindelse 50a ............................................................................ 99 



XIII 
 

 Fremstilling av forbindelse 50b ...................................................................... 100 

 Fremstilling av forbindelse 50c ...................................................................... 101 

 Fremstilling av 2,3-dimetoksyanaloger av 2-ME ................................................... 102 

 Fremstilling av forbindelse 52 ............................................................................ 102 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 53a .......................................................... 103 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 53b .......................................................... 103 

 Fremstilling av forbindelse 54 ............................................................................ 104 

 Fremstilling av forbindelse 55 ............................................................................ 104 

 Fremstilling av forbindelse 56a .......................................................................... 105 

 Fremstilling av forbindelse 56b .......................................................................... 106 

 Forsøk på fremstilling av imidazol- og benzimidazolanaloger av 2-ME ............... 107 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 57a .......................................................... 107 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 57b .......................................................... 107 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 57c .......................................................... 108 

 Fremstilling av forbindelse 58 ............................................................................ 109 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 59 ............................................................ 110 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 60 ............................................................ 110 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 61 ............................................................ 111 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 62a .......................................................... 112 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 62b .......................................................... 112 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 62c ...................................................... 113 

6 Litteraturliste .................................................................................................................. 114 

7 Vedlegg .......................................................................................................................... 119 

 NMR spektra .......................................................................................................... 119 

 Massespektroskopi ................................................................................................. 148 

 

 





1 
 

1 Innledning 

 Kreft 

I 2015 døde flere enn 8,7 millioner mennesker av kreft verden over, og 17,5 millioner fikk 

diagnosen.1 Kreft gikk fra å være den tredje hyppigste dødsårsaken i verden på 90-tallet til 

nummer to etter hjerte- og karsykdommer i 2013.2  

Kreft er en kronisk, ikke overførbar sykdom som kjennetegnes ved en rask, ukontrollert 

celledeling uavhengig av kroppens normale reguleringsmekanismer. Normale cellers deling, 

død og differensiering er godt regulert av kroppens kontrollsystem (intracellulært og 

ekstracellulært). En svikt i dette kontrollsystemet fører til at apoptose ikke inntrer (kontrollert 

celledød), noe som er en viktig årsak til dannelse av kreftceller.3 

Kreftceller vokser eksponentielt i en kort tidsperiode, og etter 30 celledelinger har det dannet 

seg en tumor eller svulst på omtrent 2 cm i diameter. Den eksponentielle celledelingen minker 

når tumoren blir større, grunnet redusert tilgang på næringsstoffer.3  

Tumorer deles inn i to grupper: Benign (godartet) og malign (ondartet).3 Benign tumor er en 

svulst som ligger dormant eller vokser minimalt over en lang periode og mangler evnen til 

metastase.4 En malign tumor vokser hurtig med egenskaper til å spre seg og kan invadere 

nærliggende vev. Kreftcellene kan spre seg via blod- og lymfesystemet til andre organer og 

danne metastaser eller sekundærtumorer. Utviklingen fra normal celle til en kreftcelle kan 

ramme alle vev eller organer og risikoen øker med alder. Kvinner har økt risiko for bryst og 

lungekreft mens menn har økt risiko for blant annet lunge og tarmkreft.2 

 Etiologi 

Kreft er hovedsakelig en genetisk sykdom som oppstår etter patologiske endringer eller 

mutasjoner i DNA forårsaket av fysiske, kjemiske eller biologiske påvirkninger. Mutasjoner 

øker med økt antall risikofaktorer som er relatert til miljø, arv og livsstil. Noen krefttyper er 

forbundet med spesifikke risikofaktorer som tobakksrøyk og papillomavirus, henholdsvis 

lungekreft og livmorhalskreft.3, 5 
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DNA-replikasjon er nøye regulert og kontrollert, men det kan oppstå feil. Statistisk sett vil en 

feil oppstå i hver 109 nukleotidreplikering. Disse feilene kan repareres av cellens 

reservesystem kalt «DNA mismatch repair».5 Det oppstår feil også i dette reservesystemet i 

hver 107 nukleotid. Dette fører til permanente skader i DNA. Denne skaden kan oppdages ved 

et senere tidspunkt, og fører til som regel aktivering av apoptosemekanismer. I motsatt fall, 

kan cellen utvikle seg videre og transformeres til en kreftcelle.6 

 Kreftterapi 

Kreftceller og normale celler har mange biokjemiske likheter, hvilket ofte utgjør en utfordring 

når det gjelder differensiering i behandlingsøyemed. I moderne medisin består behandlingen 

av spesialtilpasset, intensiv kombinasjonsterapi rettet mot cellulære mekanismer og utføres av 

spesialister innen området. For enkelte kreftformer og pasienter er målet en total helbredelse, 

mens målet for andre kreftformer er livsforlengelse, symptomlindring eller 

symptomforebygging. Dette forsøkes oppnådd avhengig av pasientens øvrige tilstand og 

alder.3, 7 

Kreftterapi består av flere angrepspunkter avhengig av type kreft og hvor langt i prosessen 

tumoren har kommet. Valg av behandlingsregime er et spesialistområde og er aldri opplagt, 

men må tilpasses hvert tilfelle og respons. Behandlingen er avhengig av pasientens alder, 

histologisk malignitet og krefttype.7 

I dag består kreftbehandlingen av fem hovedstrategier: kirurgi, stråleterapi, endokrin terapi, 

cytostatisk kjemoterapi og immunmodulerende terapi. Hver og en av disse strategiene har sin 

risikoprofil, sine bivirkninger og komplikasjoner, men fellesmålet for samtlige er naturlig nok 

tumorreduksjon. Behandlingsstrategiene kan gis i kombinasjon, hver for seg eller i forskjellig 

rekkefølge.8 

1.1.2.1 Kirurgi 

Kirurgi er den eldste og i mange tilfeller mest effektive behandlingsmetoden for fysisk 

fjerning av tumor og omkringliggende vev som kan være affisert. Det er en metode som i 

mange år var den eneste behandling tilgjengelig før utviklingen av effektive cytostatika. 

Morbiditet (sykelighet) og mortalitet (dødelighet) er avhengig av hvor krefttumoren er 
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lokalisert, hvor mye som må eller kan fjernes av friskt vev og hvor mye av friskt vev som 

normalt kan erstattes. Risikoen ved fjerning av tumor kirurgisk medfører mange av de samme 

risikoelementene som kirurgisk inngrep ellers.8 

1.1.2.2 Stråleterapi 

Stråleterapi er en av de mest brukte terapimetodene for behandling av kreft i dag. Maligne 

celler utsettes for ioniserende stråling, som ødelegger eller forstyrrer DNA eller DNA-

spesifikke prosesser og dermed medfører celledød.8 Ulempen med denne metoden er at den 

også kan ramme friskt vev med høy proliferasjon, som hårfollikler og testis. Hypoksi (liten 

oksygentilgang) og lav blodperfusjon hos tumoren er med på å redusere effekten. Stråleterapi 

må derfor ofte gis i kombinasjon med annen behandling.8, 9  

1.1.2.3 Kjemoterapi 

Anticancerlegemidler har et eget klassifikasjonssystem og deles inn i grupper avhengig av 

legemidlets virkemåte. Disse gruppene er: cytotoksiske legemidler (alkylerende, 

antimetabolitter, plantebaserte forbindelser), hormoner og monoklonale antistoff.3 

Cytotoksiske legemidler også kalt kjemoterapi påvirker proliferasjonen på forskjellige stadier 

i syklusen i celler med høy celledelingshastighet. I likhet med stråleterapi kan dette gi god 

effekt, men også virke toksisk da det gis høyeste tolererte effektive dose som kan skader 

normale celler. Dette er en behandlingsmetode som gis i kombinasjon med annen behandling 

for best mulig effekt og minst mulig resistensproblematikk.8 

Alkylerende legemidler som er en gruppe cytotoksiske legemidler er farmaka med 

funksjonelle grupper som bindes kovalent med nukleofile grupper i cellens DNA. De er blant 

de mest brukte legemidlene mot kreft etter at celleveksthemmingseffekten ble oppdaget under 

1. verdenskrig. Et eksempel på et alkylerende legemiddel er cyklofosfamid (1, Figur 1) som er 

inaktiv helt til den aktiveres av leverens CYP-enzymer.3 

Metotreksat (2) (folat-antagonist) er et antimetabolittlegemiddel som er annen type 

cytotoksiske legemidler og brukes hovedsakelig i behandling av revmatisme, men kan i 

enkelte tilfeller brukes i kreftbehandling. Folat omdannes enzymatisk til co-enzym 

tetrahydrofolat (FH4) og er essensiell for DNA-syntesen og celleproliferasjon.3 Metotreksat 
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hemmer DNA-syntesen ved at den har høyere affinitet til enzymene og hemmer 

konverteringen av folat. 5-Fluorouracil (3) er en annen antimetabolitt som hemmer DNA-

syntesen ved å hemme dannelsen av tymidin.8 

Naturprodukter er forbindelser som har opprinnelse fra organismer eller planter i naturen, og 

de har en viktig rolle i behandling av kreft. Disse betegnes også som cytotoksiske legemidler. 

Naturprodukter har vært i medisinsk bruk gjennom hele menneskehetens historie. Ofte er de 

karakterisert ved rigide strukturer med gode fysikalske kjemiske egenskaper for biologisk 

aktivitet som steroider.10 I 1967 rapporterte Hartwell om mer enn 3000 plantearter som har 

vært brukt, og fortsatt brukes som kreftlegemidler verden over.11 Senere publiserte Newman 

og Cragg at mer enn 60% av alle nyutviklede anticancerlegemidler mellom 1981-2006 var 

naturprodukter eller derivater av sådanne.12 

Eksempel på naturprodukter med anti-canceraktivitet er vinkristin (Vincristine) (4) som er 

et vinca-alkaloid og som ble isolert fra planten catharanthus roseus første gang sent på 1950-

tallet på Madagaskar. Den ble oppdaget ved en tilfeldighet av Robert Nobel og Charles Beer 

under søket etter nye forbindelser som kunne kontrollere blodglukosenivået.13, 14 I Norge har 

den en sentral rolle i kreftbehandling i kombinasjon med annen kjemoterapeutika.15  

Et annet naturprodukt som ble oppdaget tidlig på 1960-tallet er paklitaksel (Taxol) (5) som 

sammen med 115 000 andre forbindelser ble testet for anticanceraktivitet.16 Paklitaksel (5) 

som har sin opprinnelse fra barlindbark (taxus brevifolia) er spesielt effektiv mot eggstokk- 

og brystkreft. I 1992 godkjente FDA paklitaksel til behandling av resistent eggstokk- og 

brystkreft. Det ble senere godkjent for behandling av andre krefttyper alene og i kombinasjon 

med andre kjemoterapeutika.13, 16  

1.1.2.4 Endokrin terapi 

Noen kreftformer er såkalt hormonreseptorpositive og er avhengig av hormoner for 

celledeling. Ved disse tilfellene behandles pasienter med endokrinterapi. Denne 

behandlingsmetoden reduserer hormontilgangen for tumoren, og hindrer derved tumorvekst. 

Både abirateron (Zytiga) (6) og tamoksifen (Nolvadex) (7) brukes til behandling av 

hormonavhengig kreft. Abirateron hemmer hovedsakelig androgenbiosyntesen mens 

tamoksifen er direkte antagonist på østrogenreseptorene.3, 15  



5 
 

Figur 1. Forbindelser som blir brukt i kreftbehandling. 

 Angiogenese 

For vekst og overlevelse trenger tumoren tilgang til næringsstoffer, oksygen, og eliminasjon 

av metabolske avfallsstoffer. Det økte behovet for energi og oksygen medfører utskillelse av 

pro-angiogenetiske transkripsjonsfaktorer.8, 17 

Angiogenese er vekst av nye blodkar fra allerede eksisterende vaskulært system. Dette er en 

fundamental, biologisk, velregulert mekanisme som er nødvendig for embriogenesen, 

hårvekst og helingsprosessen. Folkman, også kalt angiogenesens far, var den første som 

beskrev angiogenesens og reguleringsproteinenes rolle i 1971.18 Tumoren kan vokse opptil 1 

mm3 i størrelse ved hjelp av diffusjon, altså uten direkte tilgang på næringsstoffer. Ved videre 

proliferasjon og vekst bruker tumoren kroppens normale mekanismer for overlevelse og 
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metastaseutvikling (Figur 2). Tumorassosiert angiogenese er viktig og nødvendig for 

metastase og tumoroverlevelse. Av den grunn betegnes angiogenese også som en patologisk 

prosess.4, 19 Angiogenesen aktiveres og reguleres av en rekke faktorer som hypoksi, 

fibroblast-vekstfaktorer (FGF), vaskulær endotel vekstfaktorer (VEGF), tyrosin kinaser, 

integriner og interleukiner (IL).17 

Hypoksi er en tilstand der celler ikke har tilstrekkelig oksygentilførsel. Dette fører til 

aktivering av blant annet transkripsjonsfaktoren HIF-1 (Hypoxia- inducible factor 1), som 

er en viktig regulator for VEGF. Studier viser at hemmingen av HIF-1 kan påvirke 

celleproliferasjon.20  

VEGF induserer produksjon av proteiner som matriks metabolsk protein (MMP) og 

plasminogen aktivatorer (uPA, uPA-r).17 Disse proteinene er med på å bryte ned 

ekstracellulær matriks og basalmembranen slik at endotelceller migrerer og invaderer 

uhemmet. VEGF interagerer og aktiverer enkelte reseptorer og proteiner som er nødvendige 

for angiogenesen. Interaksjonen mellom VEGF og reseptorene på endotelcellene setter i gang 

en kaskademekanisme som fører til økt proliferasjon og migrasjon av endotelceller. Migrasjon 

og proliferasjon sammen med reguleringsproteinene er med på å danne nye blodkar som 

forsyner tumoren med næringsstoffer og oksygen.17, 21 

 

Figur 2. Utvikling av kreftceller som øker i antall og begynner å indusere angiogenese og 

danne metastaser.22 

En rekke behandlingsmetoder som benyttes i behandlingen av kreft sikter inn på 

angiogenetiske faktorer som VEGF, VEGFR og EGFR. Anti-angiogenetiske legemidler 

hemmer dannelsen av nye blodkar ved direkte hemming av vekstfaktorene eller indirekte ved 

nøytralisering av vekstfaktorer i blodbanen. I 2004 ble det humane, monoklonale antistoffet 

Bevacizumab (Avastin) godkjent av FDA som første monoklonale anti-angiogenetiske 
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legemiddel for sin VEGF nøytraliserende effekt. Det ble godkjent i 2004 som 

førstevalgbehandling av metastaserende tykktarmkreft i kombinasjon med standard 

kjemoterapi.23 

Behandling med anti-angiogenetiske legemidler alene er vanskelig med tanke på 

kompleksiteten, og neovaskularisering som skaper resistensproblematikk og større utfordring 

for behandlingen. Ved hemming av angiogenesen skiller tumoren ut andre pro-angiogenetiske 

faktorer og utvikler overlevelsesalternativer. Tumoren kan utvikle hypoksiresistens 

(metabolsk symbiose) der den selv produserer energi og overlever under aerobe forhold 

(Figur 3).24  

Tumorceller har også evnen til å utvikle multiresistens mot kjemoterapeutika. Utvikling av 

DNA-toleranse for skade, økt legemiddelutpumping fra cellene og mutasjoner i 

legemiddeltransportere er de blant mest kjente mekanismene.25 Dette er mindre problematisk 

for anti-angiogenetiske legemidler, da virkningsmekanismen her er uavhengig av tumorens 

DNA, men muligheten for resistens er fortsatt tilstede.  

 

Figur 3.   Mekanisme for resistensutvikling i tumor ved administrering av anti-angiogenetiske 

legemidler som monoterapi.24 



8 
 

 Tubulin og mikrotubuli som anticancertarget 

Cytoskjelettet er en viktig og nødvendig del av den eukaryote cellen og består av nettverk 

med intermediære filamenter, actinfilamenter og mikrotubuli. Mikrotubuli er lange 

proteinkjeder som strekker seg utover cellens cytoplasma (Figur 4). De har en viktig og 

avgjørende rolle ved kromosomsegregering, celledeling og intracellulær transport. 

Proteinkjedene bygges (polymerisering) og brytes ned (depolymerisering) fra centrosomen 

gjennom en nøye regulert prosess kalt Dynamic instability.26 Dette er en viktig funksjon for 

mikrotubuli som organisator og transportør ved dannelse av mitotisk spindel ved mitose. 

Under celledelingsprosessen duplikeres cellens DNA og danner et dobbelt sett med 

kromosomer. Mikrotubuli segregerer og flytter hvert kromosomsett til motsatt side av cellen. 

Dette fører videre til fysisk deling av cellen. Funksjonsfeil i denne prosessen kan få store 

konsekvenser for celledelingen, og det kan siden ende med apoptose. Mikrotubuli består av 

mindre subenheter som kalles -tubulin og -tubulin. Disse er tett bundet ved ikke-kovalente 

bindinger og danner mikrotubuli.26  

Endotelceller er mer avhengige av tubulin for å opprettholde sin morfologiske struktur enn 

andre type celler. Denne forskjellen kan brukes som et target for hemming av angiogenesen 

og øke selektiviteten i kreftbehandling.27 

Forbindelser som interagerer med mikrotubuli-dynamikken blir kalt for anti-mitotiske 

forbindelser. Disse deles gjerne inn etter om de inhiberer polymerisering av tubulin 

(mikrotubuli-destabiliserende) eller inhiberer depolymerisering (mikrotubuli-stabiliserende) 

av mikrotubuli.26, 28 Mikrotubuli-destabiliserende forbindelser som kolkisin (8, Figur 4) og 

vinkristin (4) bindes til kolkisin og vinca alkaloid bindingssete som er lokalisert på tubulin 

subenhetene. Kolkisin er et naturprodukt som ble isolert første gang tidlig på 1800-tallet fra 

planten Colchicum autumnale og var den første forbindelsen med mikrotubuli-

destabiliserende effekt. Den binder seg irreversibelt til -tubulin som fører til 

konformasjonelle endringer og motvirker polymeriseringsmekanisme. Når denne 

polymeriseringsmekanisme motvirkes vil det aktiveres en rekke kaskadereaksjoner, som fører 

til apoptose.28,29 

Mikrotubuli-stabiliserende forbindelser som paklitaksel og docetaxel (5, 9) har affinitet til 

taxoid bindingssete på mikrotubuli og hemmer depolymerisering av mikrotubuli, og 

derigjennom også celledelingen.28,29 
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 Steroider 

Steroider er en stor klasse forbindelser med rigide strukturer og med et eget 

nomenklatursystem (Figur 5). Den største klassen av steroider er kjønnshormonene som er 

sentrale i kjønnsmodning og fertilitet. Andre viktige biologiske funksjoner som reguleres av 

steroider er elektrolyttbalansen, glukosemetabolisme og antiinflammasjon.30 En betydelig 

mengde sykdommer behandles i dag med forskjellige steroider avhengig av etiologien.  

 

Figur 5.  Det klassiske nummeringssystemet for steroideskjelettet.31  

Østrogen (10) er et hormon som er viktig for utviklingen og opprettholdelsen av kvinnelig 

kjønnskarakteristika og reproduksjonsprosessen. Det produseres primært i eggstokkene og i 

placenta og ble første gang syntetisk framstilt i 1948 av Anner og Miescher.32 

For at østrogen skal kunne aktivere biologiske prosesser må den først binde seg til en reseptor. 

Østrogen binder seg til østrogenreseptorer (ERα og ERβ). ERα og ERβ reseptorene er 

intracellulære reseptorer, som betyr at reseptorene befinner seg i cytoplasma og en forbindelse 

må gjennom cellemembranen for å kunne aktivere disse reseptorene. En annen viktig 

østrogenreseptor er GPR30, som er en G-protein koblet reseptor som sitter på 

cellemembranen. Alle tre reseptorer er viktige og sentrale aktivatorer av gentranskripsjon, 

proliferasjon og cellevekst.33 Ved østrogenavhengig kreft er det nødvendig å hemme disse 

reseptorene. Som nevnt i kapitel 1.1.2.4 er tamoksifen (7) en kjent og viktig ER-antagonist 

som blir brukt i behandlingen av østrogenavhengig brystkreft for å hindre østrogen i å binde 

seg til østrogenreseptorene (ERα og ERβ). En kjent selektiv hemmer av GPR30-

østrogenreseptoren er G36 (Figur 6, 11) som ble først rapportert i 2011. Forbindelsen G36 blir 

hovedsakelig brukt for å evaluere og bestemme den biologiske rollen til GPR30-reseptorene.34  
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Figur 6. Strukturen av G36.34 

 Metabolisme  

Alle kjemiske forbindelser gjennomgår en såkalt metabolismereaksjon i kroppen. Dette er en 

biokjemisk prosess som består av anabolisme og katabolisme. Metabolisme er en viktig og 

nødvendig prosess i eukaryote celler og er med på å øke vannløseligheten og deaktivering av 

alle kjemiske produkter som senere blir eliminert.35  

Steroider og hormoner gjennomgår metabolisme på lik linje med andre kjemiske forbindelser 

ved hjelp av en rekke enzymer som finnes hovedsakelig i leveren.  

Både testosteron (12), østron (13) og en rekke andre hormoner biosyntetiseres opprinnelig fra 

androgener som igjen har sitt opphav fra kolesterol (14).36 Kolesterol metaboliseres trinnvis 

til intermediatet androstendion (15) som videre metaboliseres til østron og testosteron.   

Hos menn skjer det en aromatisering av A-ringen på testosteron (skjema 1.1) gjennom 

aromatase (CYP450 aromatase) og det dannes østradiol. Hos kvinner reduseres østron (13) til 

østradiol (16) ved en likevektsprosess i favør av østron. Dette er en prosess som skjer mye 

raskere enn reduksjon.36  



12 
 

Skjema 1.1. Biosyntesen av 2-metoksyøstradiol. 

Østradiol (16) hydroksyleres ved fase 1 metabolisme hovedsakelig i leveren på C-2 

posisjonen (skjema 1.1), en prosess som er katalysert av CYP 450 og CYP 3A4. 

Hydroksyleringsprosessen kan også skje på C-4 og C-16, som er CYP 450-avhengig. Videre 

metaboliseres 2-hydroksyøstradiol (17) gjennom en konjugeringsreaksjon med metylering av 

hydroksygruppen ved hjelp av katekol O-metyl transferase (COMT). Metyleringen skjer i 

nærvær av aminosyren L-metionin og en kofaktor kalt S-adenosyl metionin (SAM) og danner 

metabolitten 2-metoksyøstradiol (2-ME, 18).35, 37  

Fase 2 metabolisme består hovedsakelig av konjugering med glukoronoider (UDP glukornsyl 

transferase) og eller sulfonering (sulfontransferase) for å øke vannløseligheten til 

metabolitten. 2-ME blir glukoronidert eller sulfonert på C-3 og C-17. Glukorinidering er målt 

til å være hovedmetabolismeveien. 2-ME er en mer polar metabolitt enn østron (13) med kort 

halveringstid som skyldes metabolisme og lav albumin-binding. Blodkonsentrasjonen av 2-

ME er lavest i overgangsalderen og 1000 ganger høyere ved graviditet.37, 38 
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 Den biologiske aktiviteten av 2-ME rettet mot kreft 

2-ME (18) fikk økt oppmerksomhet etter at Seegers og Fotsis rapporterte den hemmende 

effekten på henholdsvis celleproliferasjonen og angiogenesen.39, 40 2-ME er vist å ha mer enn 

3000 ganger lavere affinitet til østrogenreseptoren (ER) enn det endogene substratet østrogen. 

Den cytotoksiske og anti-proliferative effekten er uavhengig av østrogenreseptoren.41, 42  

1.4.2.1 Anti-proliferasjon 

Den anti-proliferative effekten av 2-ME ble først rapportert på slutten av 80-tallet etter å ha 

vært betraktet som en inaktiv metabolitt.39 2-ME har en veldokumentert cytotoksisk effekt på 

en rekke cellelinjer som brystkreftceller (MCF-7 celler), eggstokkreft (OVCAR-3), 

prostatakreft (LNCaP), bukspyttkjertelkreft (PaTu8902) og livmorhalskreft (HeLa) uavhengig 

av tilstedeværelse av østrogenreseptor.39 Brystkreftceller er blant de mest sensitive cellene 

mot 2-ME, og tumorceller uten proliferasjon-aktivitet ble ikke påvirket. Endring av 

enzymaktivitet, DNA-syntesen og cellemigrasjon i tillegg til proliferasjonsinhibering, er blitt 

observert ved tilstedeværelse av 2-ME. 39, 43 

Den eksakte mekanismen for anti-proliferasjon er fortsatt ukjent, men inhibering av 

celleproliferasjon er ofte assosiert med akkumulering av mitotisk spindel, økning av 

apoptotiske celler, hemming av polymeriseringen av tubulin og cellearrest i G2/M fasen.42, 44  

1.4.2.2 Pro-apoptotisk effekt 

Apoptose er en normal, og nøye regulert prosess som er nødvendig for eliminasjon av muterte 

og uønskede celler. Apoptose aktiveres av to hovedsignalveier, henholdsvis intracellulær 

(intrinsic) og ekstracellulær (extrinsic) signalvei (Figur 7).45 Intracellulær signalvei er en 

intracellulær aktivering ved hjelp av stress og cytokrom c som skilles ut av mitokondrier, og 

videre aktivering av en kaskadereaksjon som ender med apoptose. Ekstracellulær signalvei er 

en ekstracellulær aktivering som begynner med oppregulering og aktivering av death receptor 

og som er en av mange i familien tumor nekrose faktor (TNF). Denne aktiveringen starter 

videre en kaskadereaksjon der caspase 8 er særlig sentral.26, 45 

Ved eventuell mutasjonsfeil eller DNA-skade, øker produksjonen og aktiviteten av et protein 

kalt p53. Nevnte protein er sentralt i apoptosemekanismen og transkribering av p21. Ved 
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aktivering av p21 vil cellen sendes i cellearrest (G1) med mulighet for mutasjonskorrigering.6 

Ved vanskeligheter med å reparere eventuelle mutasjoner vil p53 aktivere apoptose-

mekanisme direkte eller gjennom DNA-aktivert B-cl2 (β-cell lymphoma 2). Bcl2 aktiverer 

proteinene BAK og BAX som setter i gang intrinsic signalveien.26, 45 

2-ME har i en rekke studier vist en pro-apoptotisk effekt i forskjellige cellelinjer in vitro og in 

vivo gjennom forskjellige mekanismer. Den pro-apoptotiske aktiviteten påvirket ikke normale 

brystepitelceller og er spesifikk på tumorceller og proliferende endotelceller. 2-ME induserer 

apoptose gjennom flere mekanismer som B-cl2, p53 og hemming av det 

radikalnøytraliserende enzymet superoxide-dismutase (SOD).46 Det er rapportert at 2-ME har 

en oppregulering og stabilisering av p53 i lungekreft-cellelinje. Gjennom en doseavhengig 

aktivering av caspase 3 har 2-ME vist å indusere apoptose i gastric carcinoma cellelinje, som 

videre fører til cellearrest i G2/M fasen.44, 47  

 

Figur 7. Illustrasjon av apoptose mekanisme 

1.4.2.3 Anti-angiogenese 

2-ME har vist inhibering av angiogenese, migrasjon og proliferasjon i både in vivo og in vitro-

studier. Mekanismen bak den anti-angiogenetiske effekten er fortsatt ikke kartlagt og mye er 

ukjent, men med sin bredspektret effekt har studier klargjort at cytotoksisiteten av 2-ME på 
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prostata- og brystkreftceller skyldes en klar nedregulering i HIF 1 (Hipoxia inducible factor 

1).44 Som nevnt i kapittel 1.2 aktiveres angiogenesen av HIF 1 som igjen regulerer 

transkribering av VEGF. Ved nedregulering av HIF 1 vil også VEGF bli nedregulert og 

angiogenesen blir hemmet. VEGF- og FGF-indusert neovaskularisering i corneal micropocket 

ble redusert med opptil henholdsvis 54% og 39% ved behandling med 2-ME.46, 47  

1.4.2.4 Anti-tubulinaktivitet 

Metabolitten 2-ME (18) har vist seg å være en aktiv hemmer av tubulinpolymerisering og 

celledeling. Dette er blitt bekreftet ved in vivo-studier der cellene ble låst ved mitosen (G2/M), 

hvilket er en indikator på at defekter ved mitotiske spindel har oppstått.44 Det ble rapportert i 

1994 av Folkman at 2-ME var en kompetitiv hemmer med binding til kolkisinbindingssete (Ki 

22 µM).48 2-ME forstyrrer selektivt dannelsen av mikrotubuli uten å påvirke 

strukturaktiviteten til cytoskjelettet i endotelceller.49, 50 

Studier viser en økning av anti-proliferativ og anti-angiogenetisk effekt ved kombinasjon av 

2-ME med tamoxifen (7), paklitaksel (5) og 5-fluorourasil (3). Det er også rapportert 

synergiskeffekt ved kombinasjon av 2-ME med stråleterapi in vivo og in vitro.42 

 Kliniske studier 

På grunn av interessante prekliniske studier har 2-ME vært gjennom flere fase 1- og fase 2-

kliniske studier for behandling av brystkreft og prostatakreft hvor målet var å bestemme 

effektivitet, sikkerhet og farmakokinetiske egenskaper.44, 46 2-ME ble rapportert å være en 

godt tolerert forbindelse, og det ble ikke funnet tegn til toksisitet (grad 4) selv ved doser opp 

til 1.2 g per dag. Videre resultater demonstrerte at 2-ME hadde lovende anticancereffekt med 

få bivirkninger som utmattelse eller gastrointestinale effekter.44 Ingen av de rapporterte 

bivirkningene var like alvorlige som med kjemoterapeutika.  

For å bestemme maksimal tolerert dose er 2-ME blitt gitt med opptil 6 g per dag uten å oppnå 

målet i en fase 1 studie.46 På grunn av dårlig vannløselighet og lav biotilgjengelighet har en 

klinisk studie tidligere måttet avsluttes på grunn av lav plasmakonsentrasjon av 2-ME altså 

lavere konsentrasjon enn det som er beregnet som effektiv dose.51 Den lave 
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biotilgjengeligheten skyldes trolig ikke løseligheten av produktet, men heller den raske fase 1 

metabolismen som Guo rapporterte.52  

En fase 2 studie, med 33 hormonresistente prostatakreft pasienter og administrering av (400 

og 1200 mg per dag) 2-ME, viste nedgang i leververdier, som opphørte straks ved seponering.  

Det ble også rapportert en nedgang i VEGF og FGF med henholdsvis med 40% og 55%.44  

En analog av 2-ME under navnet ENMD 1198 (Panzem) (19, Figur 8) har vært gjennom en 

rekke kliniske studier for ulike kreftformer som brystkreft, eggstokkreft, prostatakreft og 

metastaserende renal carcinoma. Med gode prekliniske resultater og med potens som er opptil 

seks ganger mer enn 2-ME på endotelceller har, ENMD 1198 vært gjennom tilsammen ni 

kliniske studier mot metastaserende prostatakreft, metastaserende nyrekreft og eggstokkreft.53, 

54 Enkelte kliniske fase I og fase II-studier rapporterte om bedre biotilgjengelighet enn 2-ME, 

og den viste også en anticancereffekt. Effekten var lavere enn forventet — trolig på grunn av 

valget av krefttypene i studien.50  

For å øke biotilgjengeligheten ytterligere sammenlignet med 2-ME ble det laget en ny 

formulering med NanoCrystal Dispersion (PanzemNCD). Dette ble testet i kliniske studier 

på pasienter med resistens prostatakreft, som viste at den hadde fått bedre farmakokinetiske 

egenskaper og toksisk profil men manglet den ønsket kliniske aktiviteten.51, 55 

  Struktur-aktivitetsforhold (SAR) av 2-ME 

Den økte interessen for den biologiske aktiviteten til 2-ME har ført til en rekke studier og 

syntese av nye 2-MEanaloger. 2-ME har dårlige farmakokinetiske egenskaper og blir fort 

inaktivert og metabolisert i 17-posisjon til 2-metoksyøstron, noe som fører til nedsatt 

biotilgjengelighet og halveringstid i blodbanen. Av den grunn er det hensiktsmessig å 

modifisere i posisjoner som er sårbare for metabolisme og dette gjelder spesielt posisjon C-2, 

C-3 og C-17.  

Etter hypotesen om at A-ringen tilsvarer C-ringen på kolkisin, syntetiserte Macdonalds 

sammen med sine medarbeidere56 nye analoger av 2-ME (20, Figur 8) med modifisert A-ring 

(Figur 5).  A-ringen ble erstattet med en tropon-ring med keto-funksjonalitet og endte med en 

forbindelse som har fem ganger høyere anti-tubulinaktivitet enn kolkisin.56 
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Figur 8. Struktur av forbindelser med modifikasjoner på A-ringen.56 

A- og B-ringene er sentrale for den anti-proliferative effekten og bindingen til kolkisin-

bindingssete, og modifikasjoner i ringsystemet har vist å redusere aktiviteten.57 Posisjon 2 er 

den mest kjente og studerte for aktivitet for 2-ME. 2-Etoksyøstradiol (21) var rapportert av 

Cushman til å være den mest aktive analogen med IC50 på 0,90 µM.58 En uforgreinet kjede 

bestående av 3 atomer fra 2. periode i periodesystemet (C, O N) (22) har vist seg å være de 

mest optimale substituentene for inhibering av proliferasjon og tubulin-polymerisering.42  

 

 

Figur 9. Struktur av forbindelser med modifikasjon på C-2.58 

Ved å introdusere en dobbeltbinding på B- og C-ringene (Figur 5) mellom C-6 og C-7 med 2-

etyløstradiol oppnådde man en reduksjon i aktiviteten med 50 ganger. Andre modifikasjoner 

som ble foretatt var aromatisering av B-ringen som ble rapportert å redusere cytotoksisiteten. 

Dette er trolig observasjoner som gjorde at B og C-ringene ble i mindre grad ble studert.42  

De fleste modifikasjonene som er utført på 2-ME har vært hovedsakelig på D-ringen. Som 

nevnt i kapittel 1.4.1, er C-17 det mest sårbare karbonet for fase 1 og fase 2 metabolisme. 

Følgelig, ved å introdusere grupper i nevnte posisjoner, vil det blokkere for oksidasjon eller 

glukoronidering og dermed øke halveringstiden. Denne strategien førte til en rekke studier av 

2-ME med modifikasjoner på C-17. Basert på cortistatin A (23, Figur 10) rapporterte Corey 

med sine medarbeidere en rekke steroid analoger med isokinolin og pyridin som substituenter 

på C-17. Cortistatiner er en gruppe steroidalkaloider som ble isolert av den marine svampen 
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Coticium Simplex første gang i 2006. Den mest potente forbindelsen av disse er cortistatin A  

med veksthemmende effekt på spesielt Human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) og 

VEGF.59, 60, 61 Forbindelsene 24 og 25 ble rapportert å ha en anti-angiogenetisk effekt med 

IC50 på 50 nM der Corey konkluderer med at posisjonen av nitrogenatomet på isokinolin 

substituentene er avgjørende for den angiogenetiske aktiviteten.62 

 

Figur 10. Struktur av Cortistatin A og potente strukturer presentert av Corey og hans 

medarbeidere.62 

Ved modifisering på både C-3 og C-17 har en rekke studier observert og rapportert endring av 

biotilgjengelighet, metabolisme og biologisk aktivitet. Søket etter mulige steroid sulfatase 

hemmere førte til oppdagelsen av sulfamater (-SO2NH2). Sulfataser er enzymer som er med å 

regulere dannelsen av biologisk aktive steroider.63 2-ME ble studert som mono (26, Figur 11) 

og di-sulfamat 27, og det ble observert en reduksjon i metabolismen av 2-ME.64 Mono 3-O 

sulfamat-2-ME 26 hadde en betydelig høyere anti-proliferativ effekt mot HUVEC-celler og 

ble rapportert å trigge en irreversibel G2/M cellearrest og apoptose i spesielt brystkreftceller.42  

 

Figur 11. Struktur av sulfamatsubstiuerte analoger av 2-ME.64  
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Figur 12. Oversikt over SAR-studier ved hjelp av 2-ME (18) som lead compound. 

 SAR ved forskningsgruppen LIPCHEM 

Ved forskningsgruppen LIPCHEM har tidligere master- og PhD-studenter fremstilt en rekke 

nye 2-ME-analoger for evaluering av SAR studier og biologisk aktivitet. Basert på tidligere 

SAR-studier (Figur 12) og tidligere arbeid av LIPCHEM-gruppen, ble det syntetisert en rekke 

nye 2-ME-analoger med og uten sulfamatgruppe.62, 65 Det ble innført blant annet fenyl, 

kinolin, isokinolin og pyridingrupper på C-17 karbonatomet på 2-metoksyanalog 2-ME (tabell 

1).65 Under de samme betingelsene ble en ny serie 2-ME-analoger syntetisert der 2-

etyløstradiol substituert med blant annet fenyl, pyridin og kinolingrupper på C-17. Blant disse 

var forbindelsene 28, 29, 30 (Figur 13) alle potente hemmere av flere kreftcellelinjer, men de 

hemmet dessverre også friske celler.30  
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Figur 13. Potente 2-ME-analoger rapportert av Hansen og medarbeidere.65 

2-ME-analogene med pyridinring på C-17 posisjonen var blant de mest potente analogene 

som 31, 32, 33 og 34 (Figur 14). Cytotoksisiteten og den anti-angiogenetiske aktiviteten var 

høyere med forbindelser substituert med sulfamatgruppe (31 og 34, tabell 1)  på C-3 i forhold 

til en OH-gruppe.30 

Basert på denne kunnskapen og SAR-studiene utført av LIPCHEM-gruppen ble det videre 

fremstilt nye analoger av 2-ME med både metoksy og etylgruppe på C-3 karbonatomet. På C-

17 ble disse substituert med en ny serie av pyridingrupper funksjonalisert i 4 posisjon. Det ble 

benyttet 2-metoksypyridin, fluoropyridin, 2-metylpyridin og 2-kloropyridinborsyrer (Figur 

15). Blant alle forbindelsene av både 2-etyløstradiol og 2-metoksyøstradiol var analogene 35 

og 36 (Figur 15) de mest potente forbindelsene i denne serien med en IC50-verdi på 0,4 og 

0,11 µM på humane lymfocyttceller (CEM). Disse ble også rapportert å være mer potente enn 

analogene 31 og 34 (Figur 14) på en rekke kreftcellelinjer (tabell 1).66, 67 Begge er substituert 

med en 2-kloro-4-pyridingruppe på C-17 og sulfamatgruppe på C-3. Den økte potensen av 

forbindelsene skyldes mest sannsynlig klorsubstituenten på 4-pyridingruppen.   
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Figur 14. Struktur av 2-ME-analoger med interessant biologisk aktivitet.65, 66, 67  

 

Figur 15: Fire ulike borsyrer som ble benyttet i fremstillingen av nye 2-etyl- og 2-

metoksyanaloger av 2-ME.66, 67 
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Tabell 1. Noen nye 2-ME-analoger med god biologisk profil.30, 66, 67 

Analog CEM * HeLa * HMEC-1 * Tubulinpoly

merisering 

hemming * 

Anti-

angiogenese * 

C-log pa 

31 169.3 - - - 1.5 3.91 

32 >256 - - - 0.4 3.91 

33 86.5 - - 6.1 0.2 4.94 

34 8.0 - - 4.3 0.1 4.94 

35 0.4 1.6 2.3 3.6 Ib 5.84 

36 0.11 0.37 0.40 Ib Ib 4.81 

2-ME 84.9 0.3 1.9 2.2 3.2 3.78 

 

*IC50 (µM) = 50% av hemmings konsentrasjon. 

a Den estimerte log P-verdien ved hjelp av ChemDraw versjon 16. 

Ib = Ikke bestemt. 

 Syntesemetoder 

Nedenfor er det diskutert noe av teorien bak de mest sentrale reaksjonene som er benyttet i 

prosjektoppgaven.  

 Reduktiv alkylering 

I tidligere arbeid i LIPCHEM-gruppen har det blitt innført etylgruppe på C-2 posisjonen på A-

ringen ved hjelp av ortho-formulering der det blir først innført et aldehyd på C-2 posisjonen.68 

Aldehydet ble omdannet til alken og som siden ble redusert til etyl. Med innføring av 

etylgruppen har tidligere gått over tre trinn ved bruk av orto-formulering og som også gav 4-

isomeren.66 I 2015 ble det rapportert en ny kjemo- og regioselektiv metode av Pappo og 

Parnes som ble benyttet under prosjektoppgaven til Farhad Haidari. Dette er en metode for 

alkyl-substitusjon av arener og heteroarener. Metoden som går over ett trinn er basert på 

dannelse av syrekatalysert tionuimion in situ av tiol og aldehyd ved en Pummerer-type 

reaksjon. Reaksjonene er egnet for aromatiske, enkle og forgreinede aldehyder som øker 

mulighetene for variasjon (skjema 1.2).69  



23 
 

 

Skjema 1.2. Reduktiv alkyleringsmekanisme rapportert av Pappo og Parnes.69 

 Oppenauer oksidasjon 

Det neste trinnet mot fremstilling av nye analoger av 2-ME er oksidasjon av den sekundære 

alkoholen til det korresponderende ketonet slik at den senere kan omdannes til et triflat. 

Oppenauer oksidasjon er en selektiv reaksjon som brukes for å oksidere av primære og 

sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyd og keton. Den ble først rapportert i 1937 av 

kjemikeren Rupert Viktor Oppenauer.70 Oksidasjonsreaksjonen begynner med et nukleofilt 

angrep for så å danne et kompleks av alkoholen med aluminiumisopropoksid. Isopropanol blir 

fjernet underveis gjennom en Dean Stark felle for å forskyve likevekten mot produktsiden. 

Sykloheksanon fungerer som en hydrydakseptor for en ketondannelse (skjema 1.3). 
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Skjema 1.3. Mekanisme for Oppenauer-oksidasjon. 

 Suzuki-reaksjon 

Suzuki-reaksjon er blant de mest sentrale reaksjoner i denne oppgaven. Dette er en metode 

som blir benyttet for å koble på ulike borsyrer i C-17 posisjon. I 1979 presenterte 

Nobelprisvinneren Akira Suzuki og medarbeidere en ny metode for å danne karbon-karbon 

bindinger i nærvær av palladiumkatalysator og base og som får navnet Suzuki-reaksjon. 

Krysskoblingen går trolig gjennom tre grunnleggende trinn: oksidativ addisjon, 

transmetallering og reduktiv eliminasjon (skjema 1.4).71  
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Skjema 1.4. En generell mekanisme for palladium-katalysert krysskoblingsreaksjon.71, 72 

 Vilsmeier-Haack-reaksjon 

Det var ønskelig å innføre ulike grupper på C-17 posisjonen med klor som en utgående 

gruppe og aldehyd som en aktiverende gruppe inspirert Vilsmeier-Haack reaksjonen. Denne 

metoden er en mild prosess for å innføre formylgrupper på en aromatisk ring og ble først 

rapportert i 1927.73 Ved hjelp av dimetylformamid (DMF) og fosforylklorid (POCl3) dannes 

et iminiumsalt som er viktig for at elektrofil aromatisk substitusjon skal finne sted. I tillegg til 

aromatforbindelser kan heterosykliske forbindelser, olefiner, enaminer benyttes (skjema 

1.5).73, 74 
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Skjema 1.5. Mekanisme for Vilsmeier-Haack-reaksjon.74 
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 Mål med studien 

2-ME har vist anticancereffekt gjennom flere mulige virkningsmekanismer. Dessverre har 

denne endogene metabolitten dårlige farmakokinetiske egenskaper med kort halveringstid in 

vivo. Det er gjort en rekke SAR-studier på C-2, C-3 og C-17 i 2-ME for å forbedre de 

farmakokinetiske egenskapene og anticancereffekten til forbindelsen. Som tidligere nevnt i 

kapittel 1.4.5 var 2-ME-analogene med en 3-pyridin-gruppe på C-17 (32 og 33) blant de mest 

potente analogene.30 Forbindelsene med klorsubstituert 4-pyridingruppe på C-17 på  (35 og 

36) gav en markant forbedring i cytotoksisiteten og var mye mer potent enn med  bare 

pyridinring (31 og 34). Følgelig og basert på disse funnene ønsket vi å forske videre på 

klorsubstituert 3-pyridingruppe på C-17 på både 2-etyløstradiol og 2-metoksyøstradiol. Dette 

vil forhåpentligvis gi mer potente analoger med forbedret biologisk profil, og øke 

cytotoksisiteten til forbindelsene. Videre ønsket vi å undersøke struktur-aktivitetsforholdet 

(SAR) av 2-ME der hydroksylgruppen på C-17 i 17β-østradiol blir substituert med andre 

nitrogenholdige grupper som benzimidazol- og metylbenzimidazol. Alle de nye analogene vil 

bli biologisk evaluert. 

I samarbeid med Professor Ragnhild E. Paulsen ønsket vi å undersøke antagonist-effekten av 

2-ME-analogene på ER-reseptorene ved å etterligne G36 (10). Vi ønsket å undersøke om 

acetalgruppen på G36 er en del av farmakoforen for antagonisteffekten. Ved dannelse av 

acetal på fenolen vil være med å øke log P-verdien til forbindelsen, og dermed øke 

penetrering av forbindelsen gjennom cellemembranen. Med tanke på at ER-reseptorene er 

intracellulære reseptorer ønsket vi at forbindelsene er lipofile nok til å penetrere 

cellemembranen og til å nå frem til ER-reseptorene.  

Samtidig ønsket vi å forsøke å fremstille nye imidazol- og benzimidazolanaloger av 2-ME 

basert på galeteron. Dette ønsket vi å oppnå ved å benytte den rapporterte prosedyren fra 1998 

av Njar og medarbeidere.75 Galeteron er en 17-hetroazol steroid og en viktig CYP 17-hemmer 

som er under fase 3 kliniske studier for behandling av resistent prostatakreft.76  
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2 Resultat og diskusjon 

Synteseveien for fremstilling av nye analoger av 2-etyløstradiol er vist under skjema 2.1. 17β-

østradiol ble først etylert ved en reduktiv alkyleringsreaksjon.69 Videre ble 2-etyløstradiol 

oksidert ved hjelp av Oppenauer oksidasjon og TBS-beskyttet for å kunne danne enoltriflatet. 

Ulike arylgrupper ble introdusert i 17-posisjon ved å reagere enoltriflatet med ulike 

kommersielt tilgjengelige borsyrer, og dette gav de ønsket 2-ME-analogene.  

 

Skjema 2.1.  Syntese av nye 2-etylanaloger av 2-ME 

Fremstillingen av 2-metoksy og 2,3-dimetoksyanaloger av 2-ME er vist i skjema 2.2 der 

startmaterialet var hovedsakelig 2-metoksyøstron (44). For å fremstille nye 2-metoksanaloger 

av 2-ME ble 2-metoksyøstron først TBS-beskyttet (45) før ketonet ble omdannet til 

enoltriflatet 46. Enoltriflatet 46 ble substituert med 2-kloro-4-pyridin og 5-kloro-3-

pyridinborsyrer.  

Det ble også forsøkt å syntetisere nye imidazol- og benzimidazolanaloger av 2-ME basert på 

galeteron gjennom Suzuki-reaksjon og Vilsmeier-Haack-reaksjon.  
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Skjema 2.2. Syntese av 2-metoksy- og 2,3-dimetoksyanaloger av 2-ME. 

 Syntese av nye 2-etyløstradiolanaloger 

Det første trinnet i syntesen av 2-etyløstradiolanaloger av 2-ME er en reduktiv 

alkyleringsreaksjon på 17β-østradiol gjennom en elektrofil aromatisk substitusjon. Metoden er 

utviklet av Pappo og Parnes med høy kjemo- og regioselektivitet for alkylering av C-2 på 

17β-østradiol (16).69 

 Syntese av 2-etyløstradiol (37) 

Under inert atmosfære ble en løsning av 17β-østradiol (16) i 2,2,2-trifluoretanol reagert med 

katalytisk mengde av kobbertriflatet, et overskudd av acetaldehyd og etantiol. Etter 

oppvarming over natt ble reduksjonsreagenset trietylsilan tilsatt. Forsøket ble gjentatt tre 

ganger, og gav varierende utbytte av 2-etyløstradiol (37) på 53- 68% (skjema 2.3). Det ble 

ikke observert noe av 4-etyl-isomeren ved NMR-analyse av råproduktet. 
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Skjema 2.3. av 2-etyløstradiol (37) 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret er det to signaler i det aromatiske området ved 7,06 og 6,50 ppm som 

integrerer for ett proton hver. Disse signalene stemmer overens med forventet kjemisk skift 

for protonene i A-ringen på C-1 og C-4 i forbindelse 37. Ved 4,74 ppm er det en svak bred 

singlett som integrerer for ett proton. Signalet skyldes trolig den sekundære alkoholen på C-

17 som stemmer med forventet kjemisk skift for alkoholer. Det observeres en triplett ved 3,74 

ppm som integrerer for ett proton. Dette signalet og splittingen stemmer med forventet signal 

fra karbinolprotonet i C-17 som er direkte bundet til et oksygenatom som er nabo til to H-

atomer. Ved 2,60 ppm observeres det en kvartett som integrerer for to protoner og ved 1,22 

ppm en triplett som integrerer for tre protoner. Dette samsvarer med forventet kjemisk skift 

for 2-etylgruppen og er en god indikasjon på at alkyleringen har funnet sted. Fordi det er 

sterogene sentra i molekylet vil metylengruppene være diasterotopiske, og dette kompliserer 

tolkingen av spekteret. Antall integraler og kjemisk skift for de øvrige signalene stemmer med 

antall proton i målmolekylet 37 (C20H27O2) og med litteraturverdiene.77  

Det ble observert totalt 20 karbonatomsignaler i 13C-NMR-spekteret. Dette samsvarer med 

målmolekylet 37 (C20H28O2) og med det som er rapportert tidligere.77 I det aromatiske 

området (160-100 ppm) observeres det totalt seks signaler som samsvarer med det som er 

forventet for A-ringen i 2-etyløstradiol. Signalet ved 81,8 ppm forventes å være for C-17 

karbonet, da den er direkte bundet til et oksygenatom som vil gi en deshielding-effekt. Med 

tanke på at forbindelsen er blitt substituert med en etylgruppe er det også forventet å 

observere økt antall signaler i det alifatiske området. Dette stemmer overens med antall 

signaler i det alifatiske området for ønsket molekyl (C20H28O2). 
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 Syntese av 2-etyløstron (38) 

Ved hjelp av Oppenauer oksidasjon ble 2-etyløstradiol (37) oksidert i 17-posisjon som 

tidligere rapportert.77 Under inert atmosfære og med Dean Stark-felle ble en blanding av 2-

etyløstradiol i toluen tilsatt aluminiumisopropoksid og et stort overskudd av sykloheksanon. 

Reaksjonen ble utført tre ganger som gav utbytte som varierte mellom 64-78% (skjema 2.4). 

 

Skjema 2.4. Fremstilling av 2-etyløstron (38) 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret er det to singletter ved 7,05 og 6,52 ppm som integrerer for ett proton 

hver. Signalene samsvarer med forventet signal fra protonene på C-1 og C-4 i den aromatiske 

A-ringen. Etyl-substituenten er forventet å vises som en kvartett og en triplett. Dette 

samsvarer med signalene ved henholdsvis 2,59 og 1,22 ppm. Begge signalene gir samme 

koblingskonstant (7.5 Hz) som tyder på at de kobler med hverandre. Ved dannelse av ketonet 

i C-17 forventes også fravær av signalet fra karbinolprotonet som vanligvis vises som en 

triplett ved 3,7 ppm. Dette stemmer overens med det som blir observert i spekteret. 1H-NMR-

spekteret viser totalt 26 protoner som er i overenstemmelse med det som er forventet for 

målmolekylet 38 (C20H26O2) og med litteraturverdiene.77 Øvrige signaler samsvarer med det 

som er rapportert for denne kjente forbindelsen.77  

13C-NMR-spekteret viser totalt 20 karbonatomsignaler, og dette stemmer med det som er 

forventet med 38 (C20H26O2). I det aromatiske området observeres det seks signaler som 

samsvarer med forventede fra A-ringen i 2-etyløstron. Ved 221 ppm observeres et signal i 

området som samsvarer med forventet signal for ketonet i C-17 og som er en god indikasjon 

på vellykket oksidasjon av sekundær alkoholen på C-17. Øvrige spektroskopiske data 

samsvarer med det som er rapportert for denne kjente forbindelsen.77  
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 Syntese av TBS-beskyttet 2-etyløstron (39) 

Forbindelsen er tidligere rapportert med kjente prosedyre og er nøyere beskrevet i kapittel 

5.2.4.77 Forbindelsen 2-etyløstron (38) løst i tørr DMF ble TBS-beskyttet ved hjelp av TBSCl 

med imidazol som base. Fenolen på A-ringen er sur og av den grunn er det en fordel å 

beskytte fenolen før ketonet omsettes til triflat samtidig unngår vi dannelse av triflat på 

fenolen. TBS-beskyttet 2-etyløstron (38) ble renset og isolert som en fargeløs olje. Prosedyren 

ble gjentatt tre ganger og utbyttet varierte mellom 69-78% (skjema 2.5). 

 

Skjema 2.5. Fremstilling av TBS-beskyttet 2-etyløstron (39). 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret observeres signaler ved 0,24 og 1,02 ppm og som integrerer for 9H og 

6H. Signalene ved 0,24 og 1,02 ppm samsvarer med forventet signaler for tert-butyl og 

metylgruppene i TBS-gruppen og med det som er rapportert for denne kjente forbindelsen. 

Ved 2,57 og 1,17 ppm kommer to signaler som integrerer for 2 og 3 H- atomer. Dette 

stemmer overens med forventet splitting og integralene med etylgruppen på C-2. Signalene i 

det aromatiske området samsvarer med det som er forventet for H-atomene på A-ringen. Det 

er observert totalt 40 protoner i 1H-NMR-spekteret som samsvarer med forventet antall 

protoner (39) (C26H40O2Si) og kjemisk skift for målmolekylet, og med det som er rapportert 

tidligere.77  

Totalt antall signaler i 13C-NMR-spekteret er 24 karbonatomsignaler, som samsvarer med 

forventet antall karbonatomer for målmolekylet 39 (C26H40O2Si). Ettersom tert-butyl-

karbonatomene er ekvivalente, kommer alle tre karbonatomene som ett sterkt signal upfield. 

Dette samsvarer med signalet ved 25,8 ppm. Dimetyl-gruppene i TBS er diasterotopiske, og 

observeres som to signaler, ved -4,55 og -4,59 ppm. Signalene fra tert-butyl og dimetyl-

gruppen tyder på at TBS-beskyttelsen har vært vellykket. Ved 221 ppm observeres et signal 

som antas å være signalet for ketonet på C-17 karbonatomet. Seks signaler fra den aromatiske 
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A-ringen observeres som forventet i det aromatiske området (100-160 ppm). Antall signaler 

forventet for gjenstående alifatiske karbonatomer er 13, og det stemmer overens med antall 

signaler som observeres i det alifatiske området. 13C-NMR-data var i overenstemmelse med 

det som er rapportert tidligere for denne kjente forbindelsen.77  

 Syntese av enoltriflat 40 

For å kunne innføre arylsubstituenter i C-17 posisjon ved hjelp av en Suzuki-reaksjon, ble 

ketonet først omsatt til et triflat. Det er en funksjonell gruppe med gode elektrontiltrekkende 

egenskaper, og er blant mest brukte utgående grupper i palladiumkatalyserte 

koblingsreaksjoner. Ketonet 39 ble løst i tørr THF sammen med N-fenyl-

bis(trifluormetansulfonimid) ved -78˚C. KHMDS ble benyttet som en base. Råproduktet ble 

renset og isolert som en fargeløs viskøs olje i 50% utbytte (skjema 2.6). 

 

Skjema 2.6. Fremstilling av 2-etyl-enoltriflat (40) 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret observeres det to signaler i det aromatiske området. Dette samsvarer med 

det som er forventet for protonene i A-ringen på målmolekylet. Ved eventuell triflat-dannelse 

vil det dannes en dobbeltbinding mellom C-16 og C-17. Protonet ved C-16 vil være en dublett 

av en dublett grunnet mangel på symmetri i molekylet og naboprotoner som er 

diasterotopiske. Dette samsvarer med signalet ved 5,62 ppm som er en dublett av en dublett 

og som integrerer for ett proton. Dette signalet er en god indikasjon på at enoltriflatet er 

dannet. Forøvrig var de spektroskopiske dataene i samsvar med det som er forventet med den 

kjente forbindelsen 40 (C27H39F3O4SSi) og med det som er rapportert.77  

I 13C-NMR-spekteret observeres totalt 25 karbonatomsignaler som avviker med to signaler. 

Avviket skyldes ekvivalente protoner på tert-butylgruppen som vil vises som ett sterkt signal 

upfield. Spekteret viser fravær av ketonsignalet og samtidig to nye svake signaler i det 
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aromatiske området. Karbonatomet som er direkte bundet til de tre fluoratomene i CF3-

gruppen i triflatet blir splittet til en kvartett med forhold 1:3:3:1, fordi fluor har spinn= 1/2. 

Det blir observert to svake signaler i det aromatiske området (118.5 ppm, J = 321.8 Hz) med 

lik intensitet som samsvarer med det som er forventet for karbonatomet i triflatgruppen. 

Koblingskonstanten for dette signalet er stor som tyder på at karbonatomet er direkte koblet til 

fluoratomene. På grunn av svak konsentrasjon av NMR prøven kan kun signalene med høyest 

intensitet i kvartetten synes for CF3. En annen viktig indikasjon som tyder på tilstedeværelse 

av enoltriflatet er dannelse av dobbeltbinding mellom C-16 og C-17. Signalet for C-17 

karbonatomet vil få en deshieldet effekt da den er direkte bundet til et oksygen. Dette 

samsvarer med signalene ved 159 og 114 ppm i 13C-NMR-spekteret. De øvrige signalene 

samsvarer med målmolekylet 40 og med litteraturverdiene.77  

 Suzuki-reaksjoner 

Ved en palladium-katalysert koblingsreaksjon ble C-17 substituert med kommersielt 

tilgjengelige pyridinborsyrer, som er nøkkeltrinnet mot fremstilling av de nye analoger av 2-

ME. Til TBS-beskyttet triflat 40 i en blanding av THF og vann ble basen cesiumkarbonat 

tilsatt, etterfulgt av borsyren. Under inert atmosfære ble palladium katalysatoren Pd(PPh3)4 

tilsatt og reaksjonsblandingen sto under oppvarming over natt. Råproduktet ble deretter renset 

og gav utbytte mellom 59-90%.   

2.1.5.1 Syntese av forbindelse 41a 

TBS-beskyttet 40 ble fremstilt etter en kjent prosedyre som står nøyere beskrevet i kapittel 

5.2.6. Forbindelse 41a ble isolert som et hvitt krystallinsk produkt i 59% utbytte (skjema 2.7).  

 

Skjema 2.7. Fremstilling av forbindelse 41a 
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NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret observeres det totalt 42 protoner, som tilsvarer det som er forventet for 

målmolekylet 41a (C31H42ClNOSi). Med pyridinsubstiuenten tilstede forventes det tre nye 

signaler i det aromatiske området. Det observeres totalt fem signaler mellom 8,53-6,50 ppm 

som integrerer til sammen på fem H-atomer, og dette er i samsvar med det som er forventet 

fra A-ringen og pyridin-ringen. Signalet ved 6,08 er mest sannsynlig fra H-atomet på C-16 

som vil bli splittet grunnet diasterotopiske H-naboatomer. Hydrogenatomene som sitter 

nærmest nitrogenet forventes å være deshieldet og få høyere ppm-verdier grunnet 

resonansstabilisering og induktiv effekt. Av den grunn antas det at signalene ved 8,53 og 8,44 

ppm tilhører nevnte protoner på karbonatomene a og e (Figur 16). Det observeres en triplett 

som integrerer for ett proton ved 7,67 ppm som samsvarer med det som er forventet for 

protonet på karbonatomet c. H-atomet på C-16 forventes å vises opp som en dublett av en 

dublett grunnet diasterotopiske protoner på nabo karbonatomet. Ved 6,08 ppm observeres en 

dublett av en dublett som integrerer for ett proton og som samsvarer med det som er forventet 

fra H-atomet på C-16. Øvrige spektroskopiske data samsvarer med det som er forventet for 

produktet 41a.  

Det observeres totalt 29 signaler i 13C-NMR-spekteret som samsvarer med forventet fra 

målmolekylet 41a (C31H43NOSi), og grunnet ekvivalente karbonatomer på tert-butylgruppen 

observeres det derfor kun 29 signaler. Fra A-ringen, dobbeltbindingen (C-16 og C-17) og 

pyridinringen forventes det totalt 13 signaler i det aromatiske området. Dette stemmer overens 

med signalene i det aromatiske området i 13C-NMR-spekteret for produktet, og som er en 

indikasjon på at koblingsreaksjonen har vært vellykket. Karbonatomene a og e har lavest 

elektrontetthet rundt seg, dette skyldes den elektrontiltrekkende effekten fra nitrogen- og 

kloratomet. Av den grunn forventes signalene for disse karbonatomene til å ha høyest ppm-

verdi i karbonspekteret (Figur 16). Dette samsvarer med signalene ved 151 og 150,7 ppm som 

antagelig tilhører karbonatomene a og e. Forøvrig var spektroskopiske data i overenstemmelse 

med forventede signaler for målmolekylet 41a. 
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Figur 16. Struktur av forbindelse 41a 

Karakterisering ved massespektrometri:  

Den beregnede eksakte massen for C31H43ClNOSi +H er 508,2802 g/mol. HRMS data for 

denne forbindelsen ble bestemt til 508,2794 g/mol +H, som er en god indikasjon på 

tilstedeværelse den ønskede forbindelsen 41a. 

2.1.5.2 Syntese av forbindelse 41b 

TBS-beskyttet 41b er en kjent og tidligere rapportert forbindelse.77 Av den grunn ble kun 

NMR-spektroskopi benyttet for identifikasjon av målmolekylet. Produktet ble isolert som et 

hvitt krystallinsk produkt i 59% utbytte (skjema 2.8). 

 

Skjema 2.8. Fremstilling av forbindelse 41b 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret ble det observert 43 protoner, som samsvarer med det som er forventet 

for målmolekylet (C31H43NOSi) og med litteraturverdiene. Med tanke på at forbindelse 41b er 

blitt substituert med en symmetrisk pyridinring, forventes det kun to nye signaler i det 

aromatiske området. Dette samsvarer med de nye signalene ved 8,53 og 7,29 ppm som 

integrerer for to protoner hver og med det som er teoretisk forventet for målmolekylet. 
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Forøvrig samsvarer spektroskopiske data med det som er forventet for produktet 41b og med 

det som er rapportert.77  

I 13C-NMR-spekteret observeres det totalt 11 signaler downfield (110-160 ppm) der tre 

signaler er nye. Pyridinringen utviser en form for symmetri og er i mindre grad påvirket av 

resten av molekylet. Det blir observert to sterke signal ved 149 og 121 ppm som antas å være 

fra to og to karbonatomer i pyridinringen. Dette samsvarer med litteraturverdiene for 

målmolekylet, og er en indikasjon på at koblingsreaksjonen har vært vellykket. Det blir 

observert totalt 27 karbonatomsignaler, som avviker fra antall karbonatomer i målmolekylet 

41b med fire signaler (C31H43NOSi). Men på grunn av ekvivalente karbonatomer i molekylet 

vil tert-butylgruppen og pyridinringen vises som sterke signaler. Dette samsvarer med det 

som er rapportert for denne kjente forbindelsen og med det som er forventet for målmolekylet 

(C31H43NOSi).77  

2.1.6 Avbeskyttelse 

2.1.6.1 Syntese av forbindelse 42a 

Spalting av TBS-gruppen skjer ved hjelp av TBAF. Forbindelse 42a ble isolert som et hvitt 

krystallinsk produkt i 90% utbytte (skjema 2.9).  

 
 
 

Skjema 2.9. Fremstilling av forbindelse 42a 

 

NMR-karakterisering: 

For å kunne identifisere om det er dannet riktig målmolekyl 42a er det viktig å se etter 

tilstedeværelse av TBS-gruppen og samtidig se etter om det er dannet et nytt signal for 

fenolen i 1H-NMR-spekteret. Som nevnt i kapittel 2.1.3 gir TBS-gruppen 2 singletter i 1H-
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NMR-spekteret der de integrerer for ni og seks protoner. Ved spalting av denne gruppen 

forventes det tap av disse signalene. H-atomet fra fenoler og alkoholer kan vises som en bred 

topp som kan være avhengig av løsemiddelet. Ved 5,12 ppm observeres en ny bred topp som 

trolig stammer fra fenolen på A-ringen, dette samsvarer med forventet etter avbeskyttelse. 

TBS-gruppen er mest sannsynlig blitt spaltet av, dette kan bekreftes ved at fra tert-butyl og 

dimetyl gruppene ikke er tilstede. Totalt antall protoner som blir observert er 28 H som er i 

overenstemmelse med det som er forventet for målmolekylet 42a (C25H28ClNO). Forøvrig er 

spektroskopiske data for produktet i overenstemmelse med det som er forventet for 

målmolekylet.  

 

I 13C-NMR-spekteret observeres det 13 karbonatomsignaler i det aromatiske området og 12 

karbonatomsignaler i alkan området. Dette samsvarer med det som er forventet for 

målmolekylet 42a (C25H28ClNO). For å kunne bekrefte dannelsen av ønsket produkt er det 

ønskelig å ikke se signalene for TBS-gruppen. Disse kommer vanligvis som sterke signaler 

mellom -5 og 30 ppm. Det blir ikke observert signaler med høyt intensitet i dette området som 

indikerer at ønsket molekyl er dannet. Resterende signaler samsvarer med det som er 

forventet for målmolekylet 42a (C25H28ClNO). 

Karakterisering ved massespektrometri: 

Teoretisk forventet og beregnede eksakte molekylmassen for målmolekylet er C25H28ClNO 

+Na 394,1938 g/mol. Den observerte molekylmassen 394,1932 g/mol samsvarer med 

teoretisk forventet molekylmasse. Dette er en god indikasjon på tilstedeværelse av 

målmolekyl 42a. Det blir også observert en annen topp ved 396,1906 g/mol som er 1/3 av 

intensiteten til 394,1932g/mol. Kloratomet har to isotoper 35Cl og 37Cl som forekommer med 

forholdet 3:1. Toppene som vises i spekteret tyder på at molekylet inneholder et kloratom. 

2.1.6.2 Syntese av forbindelse 42b 

Forbindelse 42b er tidligere rapportert og spektroskopiske data er kjent.77 Produktet ble isolert 

som hvitt krystallinsk produkt i 55% utbytte (skjema 2.10). 
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Skjema 2.10. Fremstilling av forbindelse 42b 

NMR-karakterisering: 

1H-NMR-spektroskopiske data viser totalt 29 H som er som forventet for produktet 42b 

(C25H29NO). Dersom TBS-gruppen har blitt spaltet av forventes det tap av TBS-signalene i 

spektrale data og samtidig dannes det en fenol på A-ringen. Som nevnt i kapittel 2.1.3 har 

TBS-gruppen en tert-butyl-gruppe og to metyl-grupper med ekvivalente protoner. Disse 

forventes å vises i alkanområdet som to singletter, som integrerer for ni og seks protoner. I 1H 

NMR spekteret er det ingen tilsvarende signaler, men det blir observert en ny bred topp rundt 

5,5 ppm som antagelig stammer fra fenolen. Tap av TBS-signalene og dannelse av ny bred 

topp indikerer at riktig forbindelse er blitt dannet. Spektroskopisk data for denne forbindelsen 

er i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for den kjente forbindelsen.77  

Tap av TBS-gruppen vil være mulig å detektere i 13C-NMR-spekteret også. Med tanke på at 

tert-butyl-gruppen består av tre ekvivalente karboner og to diasterotopiske metyl grupper, så 

forventes tre sterke signaler. Et viktig tegn på at spalting av TBS-gruppen har skjedd er fravær 

av disse signalene. Dette samsvarer med spektroskopiske data som viser at TBS-gruppen ikke 

er tilstede. Antall karbonatomsignaler er i overenstemmelse med det som er forventet for 

produktet 42b (C25H29NO) og med litteraturverdiene.77  

2.1.7 Innføring av sulfamatgruppe i 3-posisjon på 2-etylanalogene 

Videre ønsket vi å fremstille nye analoger av 2-ME med sulfamatgruppe som har vist seg å 

øke cytotoksisiteten og den anti-proliferative aktiviteten (kap.1.4.4). For syntese av 

forbindelse 43 ble det benyttet kjent prosedyre som er nøye beskrevet i kapittel 5.2.10. Det ble 

brukt sulfamoylklorid sammen med 2,6-di-tert-butyl-4-metylpyridin (DBMP) for så å isolere 

sluttproduktet som et hvitt krystallinsk produkt i 50% utbytte (skjema 2.11). 
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Skjema 2.11. Fremstilling av forbindelse 43  

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret observeres det totalt 29 H-atomer som samsvarer med det som er 

forventet for ønsket produkt 43 (C25H29ClN2O3S). H-atomene fra aminet forventes å ha en 

høyere ppm-verdi grunnet deshielding effekt fra SO2-fragmentet i sulfamatgruppen i 1H-

NMR-spekteret. Dette samsvarer med det nye signalet ved 7,94 ppm som integrerer for 2 H-

atomer. Dette er en god indikasjon på at sulfamatgruppen er tilstede i molekylet. Ved 3,33 

ppm observeres en vanntopp fra vann i DMSO. DMSO er et hygroskopisk løsemiddel. 

Forøvrig samsvarer spektroskopiske data med det som er forventet for målmolekylet 43 

(C25H29ClN2O3S).  

Det er forventet 25 karbonatomsignaler for produktet C25H29ClN2O3S, dette samsvarer med 

det som blir observert i 13C-NMR-spekteret. Produktet er blitt substituert med sulfamatgruppe 

og av den grunn er det ikke forventet signaler i 13C-NMR-spekteret. Signalene er i 

overenstemmelse med det som er forventet for produktet 43.  

Karakterisering ved massespektrometri: 

Den eksakte molekylmassen beregnede for målmolekylet 43 (C25H29ClN2O3S) er 473,1666 

g/mol. Dette samsvarer med det som blir funnet i HRMS data 473,1659 g/mol. Det blir 

observert en topp ved 475,1632 g/mol som er 1/3 av intensiteten til 473,1659 g/mol. 

Kloratomet har to isotoper 35Cl og 37Cl som forekommer med forholdet 3:1. Toppene som 

vises i spekteret tyder på at molekylet inneholder et kloratom.  
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 Syntese av 2-metoksyanaloger av 2-ME 

Som nevnt i kapittel 1.6 er det ønskelig å fremstille nye analoger av 2-metoksyanaloger av 2-

ME med klorsubstituert 3-pyridin. På tilsvarende måte ble fenolen på 2-metoksyøstron TBS-

beskyttet etterfulgt av triflatdannelse på C-17 posisjon. For substitusjonsreaksjon på C-17-

posisjon ble også Suzuki-reaksjon brukt.  

 TBS-beskyttelse av forbindelse 44 

For å kunne fremstille nye analoger av 2-ME er det nødvendig å beskytte fenolen på A-ringen 

for å unngå sidereaksjoner. Produktet ble fremstilt etter kjent prosedyre som er nøyere 

beskrevet i kapittel 5.3.1. TBS-beskyttet 2-metoksyøstron (45) ble isolert som et hvitt fast 

stoff i 52% utbytte (skjema 2.12).  

 

Skjema 2.12. Fremstilling av forbindelse 45 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret observeres det en singlett som integrerer for 3 H-atomer. Signalet 

stemmer overens med forventet signal for den isolerte metoksygruppen på A-ringen. Den har 

høyere kjemisk skift (downfield) på grunn av direkte binding til oksygenet. Metylengruppene 

i forbindelsen er diasterotopiske, noe som kompliserer koblingsmønsteret. Metylengruppen i 

C-16 kommer av den grunn ikke som ren triplett men en multiplett som forventet ved 2,84-

2,73 ppm. Protonene fra tert-butyl og dimetyl-gruppen på TBS forventes å komme som to 

separerte singletter som integrerer for ni og seks protoner. Dette samsvarer med signalene ved 

0,99 og 0,15 ppm som integrerer for 9 H og 6 H-atomer. Dette er en god indikasjon på at 

TBS-beskyttelsen har vært vellykket. Forøvrig er de spektroskopiske dataene i 

overenstemmelse med det som er forventet for produktet. 1H-NMR-spekteret viser totalt 38 H, 

som samsvarer med målmolekylet 45 (C25H38O3Si) og med det som er rapportert for denne 

kjente forbindelsen.65  
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I 13C-NMR-spekteret observeres det totalt 23 karbonatomsignaler som er i overenstemmelse 

med forventet med målmolekylet 45 (C25H38O3Si) og med det som er rapportert.65 Ettersom 

tert-butylgruppen fra TBS har tre ekvivalente karbonatomer er det forventet at disse kommer 

som et sterkt signal. Dette kan observeres ved 25,8 ppm. De to metylgruppene på TBS er 

diasterotopiske og kommer som to signaler ved -4,55 og -4,59 ppm på 13C-NMR-spekteret. 

Disse signalene er en indikasjon på at TBS-gruppen er tilstede i molekylet og at reaksjonen 

har vært vellykket. I aromatområdet observeres det seks signaler som er som forventet for A-

ringen i målmolekylet. Signalet ved 221 ppm samsvarer med forventet signal for ketonet ved 

C-17 som blir deshieldet grunnet direkte kobling med et oksygen. Antall signaler i det 

alifatiske området samsvarer med forventede signaler fra sykloalkanene og metylgruppen ved 

C-18.   

 Syntese av 2-metoksy-enoltriflat (46) 

Ved å fremstille enoltriflatet blir oksygenet på C-17 omdannet til en god utgående gruppe ved 

en substitusjonsreaksjon. Syntese og isolering av den kjente forbindelsen står nøyere 

beskrevet i kapittel 5.3.2 Produktet ble isolert som en fargeløs, viskøs olje i 88% utbytte 

(skjema 2.13). 

 

Skjema 2.13. Fremstilling av forbindelse 46 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret observeres to signaler ved 6,75 og 6,57 ppm som integrerer for 1 H hver. 

I dette ppm-området vil signaler fra aromatiske protoner vises. Dette samsvarer med 

protonene på C-1 og C-4. En god indikasjon på at enoltriflatet er dannet er dannelse av 

dobbeltbinding mellom C16 og C17. Av den grunn forventes C-16 protonet signalet å 

integrere for 1 H-atom og være dublett av en dublett grunnet diasterotopiske protoner fra nabo 

H-atomer. Signalet ved 5,56 ppm stemmer overens med det som er forventet signal fra 

dobbeltbindingen og en god indikasjon på at enoltriflatet er dannet. 1H-NMR-data integrerer 
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for totalt 37 protoner og som stemmer overens med det som er forventet for målmolekylet 46 

(C26H37F3O5SSi) og med det som er rapportert for den kjente forbindelsen.65  

I 13C-NMR-spekteret observeres fire nye svake signaler i det aromatiske området. 

Karbonatomet CF3 i triflatet vil bli splittet i 13C-NMR spekteret i forhold 1:3:3:1 grunnet 

direkte binding til tre fluor og mangel av CF-dekobling. Dette samsvarer med signalene med 

minst intensitet mellom 121-113 ppm. Dette signalet utviser stor koblingskonstant (J = 317,1 

Hz, Figur 17) som tyder på at dette er signalet for et karbonatom som er direkte koblet til 

fluoratom. Det er forventet totalt åtte signaler i aromat- og alkenområdet fra karbonatomene 

på A-ringen og dobbeltbindingen mellom C-16 og C-17. Dette samsvarer med de observerte 

signaler i det aromatiske området (100-150 ppm). Det er totalt 27 karbonatomer i 

målmolekylet, men på grunn av ekvivalente karbonatomer i tert-butylgruppen er det forventet 

med kun 25 signaler. Dette samsvarer med signalene i 13C-NMR-spekteret der totalt antall 

signaler er 25 signaler som samsvarer med litteraturverdiene og som forventet for produktet 

46  (C26H37F3O5SSi).65                 

 

Figur 17. Splitting av karbonatomsignalet til en kvartett (J = AB=BC=CD= 320 Hz) grunnet 

direkte kobling med tre fluoratomer. 

 Suzuki-reaksjoner 

Videre ble enoltriflatet reagert med de samme borsyrene som ble benyttet under kapittel 2.1 

og under de samme betingelsene for en Suzuki-reaksjon. 

 

D A 
B 

 

C 
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2.2.3.1 Syntese av forbindelse 47a 

Med lik fremgangsmåte ble 5-kloro-3-pyridinborsyre benyttet her også for å fremstille nye 

analoger av 2-ME med metoksygruppen på C-2. TBS-beskyttet forbindelse 47a ble fremstilt 

etter kjent prosedyre som står nøye beskrevet i kapittel 5.3.3. Ønsket produkt ble isolert som 

et krystallinsk produkt i 90% utbytte (skjema 2.14).  

 

Skjema 2.14. Fremstilling av forbindelse 47a 

NMR-karakterisering:  

Det ble observert 40 H-atomer i 1H-NMR-spekteret som samsvarer med det som er forventet 

for produktet (C30H40ClNO2Si). Men tanke på at det er blitt introdusert en pyridinring 

forventes det tre nye signaler i det aromatiske området. H-atomene på karbonatomene som er 

nærmest nitrogenet i pyridinringen vil ha lavest elektrontetthet rundt seg grunnet 

elektrontiltrekkendeeffekt fra både nitrogen og klor. Av den grunn forventes det at disse blir 

mer deshieldet og får høyere ppm-verdi enn andre aromatiske protoner. Dette samsvarer med 

signalene ved 8,53 og 8,44 ppm som forventes å komme fra pyridinringen. På grunn av 

mangel på naboprotoner vil H-atomene på A-ringen komme som singletter i det aromatiske 

området. Dette samsvarer med signalene ved 6,77 og 6,57 ppm. De øvrige spektroskopiske 

signalene samsvarer med det som er forventet for målmolekylet 47a.  

I 13C-NMR-spekteret ble det observert 28 signaler, der ett signal har høy intensitet og antas å 

være for de tre ekvivalente karbonatomene i TBS-gruppen. Antall karbonatomer er i 

overenstemmelse med det som er forventet for målmolekylet 47a (C30H40ClNO2Si). Med 

tanke på at det er blitt introdusert en pyridinring, så forventes det fire nye signaler i det 

aromatiske området. Substitusjonene med pyridinring har også ført til tap av triflat-gruppen 

som sammen kan brukes for å indikere om koblingsreaksjonen har vært vellykket. Ved 150-

143 ppm observeres det fire nye signaler. Karbonatomene i pyridinringen forventes å være 
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deshieldet grunnet induktiv (Cl) og elektrontiltrekkende effekt (N). Signalene ved 150,6 og 

148,7 ppm forventes å stamme fra karbonatomene som er nærmest nitrogenet da disse 

opplever minst elektrontetthet. Dette vil føre til sterkere effekt fra magnetfeltet og får av den 

grunn høyere kjemisk skift. Karbonatomene i triflat-gruppen vises som en kvartett med 

forhold 1:3:3:1 med svak intensitet i det aromatiske området. Som forventet er signalene fra 

triflat-karbonatomet ikke tilstede og sammen med de fire nye signalene er det en god 

indikasjon på at koblingen har funnet sted. Forøvrig samsvarte signalene med det som 

teoretisk er forventet for målmolekylet 47a.  

Karakterisering ved massespektroskopi:  

Den forventede og beregnede eksakte massen for målmolekylet 47a er C30H40ClNO2Si 

+Na 532,2415 g/mol. Det ble funnet 532,2407 g/mol for produktet som indikerer på at 

ønsket molekyl er tilstede. Ved 534,2387 g/mol blir det observert en topp som er 1/3 av 

intensiteten til 532,2415 g/mol. Kloratomet har to isotoper 35Cl og 37Cl som forekommer med 

forholdet 3:1. Toppene som vises i spekteret tyder på at molekylet inneholder et kloratom.  

2.2.3.2 Syntese av forbindelse 47b 

På tilsvarende måte ble 47b fremstilt. TBS-beskyttet 2-ME-analogen 47b ble isolert som et 

hvitt krystallinsk porøst fast stoff i 68% utbytte (skjema 2.15). Dette er en kjent forbindelse 

som er blitt syntetisert av en tidligere masterstudent.67 Opprensningen av dette produktet var 

og har vært en utfordring, da det var noen vanskeligheter med å separere produktet fra 

urenhetene. Dette resulterte i lavere utbytte. Syntesen ble gjentatt for biologisk evaluering av 

GPR30-agonisme. 

 

Skjema 2.15. Fremstilling av forbindelse 47b 
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NMR-karakterisering: 

Antall protoner observert i 1H-NMR-spekteret er 40 protoner og er i overenstemmelse med 

målmolekylet 47b (C30H40ClNO2Si) og med det som er rapportert tidligere for denne 

forbindelsen. Det blir observert tre nye signaler som samsvarer med forventet splitting fra 

pyridinringen. Resterende signaler og integraler samsvarer med det som er forventet for denne 

forbindelsen og med det som er rapportert tidligere.67 

I 13C-NMR-spekteret observeres det totalt 13 karbonatomer i det aromatiske området, dette er 

i overenstemmelse med litteraturverdiene og med det som er forventet for målmolekylet.67 

Mellom 152-143 ppm observeres det totalt fem karbonatomsignaler. De antas å være fra 

karbonatomene i pyridinringen i tillegg til karbonatomet C-2 i A-ringen da den er bundet til 

en metoksygruppe. De øvrige spektroskopiske data samsvarer med det som er rapportert 

tidligere og med det som er forventet for ønsket produkt 47b.67  

 Avbeskyttelse av 2-ME-analogene 

Avbeskyttelse er det nest siste trinnet mot syntese av nye 2-ME-analoger. Det ble brukt tetra-

n-butylammonium fluorid (TBAF) og THF som løsemiddel for å gjendanne fenolen.  

2.2.4.1 Syntese av forbindelse 48a 

Etter vandig opparbeidelse ble forbindelse 48a renset og produktet ble isolert som et hvitt 

porøst fast stoff i 52% utbytte (skjema 2.16).  

 

Skjema 2.16. Fremstilling av forbindelse 48a 
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NMR-karakterisering: 

1H-NMR-spekter av forbindelse 48a viser totalt 26 protoner som samsvarer med det som er 

forventet for målmolekylet 48a (C24H26ClNO2). Tap av TBS-gruppe vil også medføre tap av 

signaler i spektroskopiske data. Signalene for TBS-gruppen pleier å være sterke singletter 

som integrerer for seks og ni protoner. Det blir ikke observert noe lignende signaler, som er 

en god indikasjon på at TBS-gruppen er blitt spaltet av. Ved 5,46 ppm observeres en bred 

singlett som antas å være fra fenol protonet. Ved spalting av TBS-gruppen vil fenolen 

gjendannes. Alkoholer kan vises som brede topper med varierende ppm-verdi avhengig av 

type alkohol. Signalene med høyest ppm-verdi ved 8,54-7,74 ppm forventes å være fra 

pyridinringen i C-17 som vil ha en elektrontiltrekkende effekt på disse protonene. 

Gjenstående signaler samsvarer med det som er forventet for ønsket molekyl 48a 

(C24H26ClNO2).  

I 13C-NMR-spekteret er den viktigste indikasjon på at avspaltingen har vært vellykket er 

fravær av TBS-signalene, som vanligvis kommer som sterke signaler mellom -5 og 30 ppm. 

TBS-gruppen får sterke signaler grunnet ekvivalente karbonatomer. Mellom -5 og 30 ppm blir 

det ikke observert signaler med høy intensitet. Antall karbonatomsignaler som blir observert 

er 24 signaler, dette samsvarer med det som er forventet fra målmolekylet 48a 

(C24H26ClNO2). Resterende signaler samsvarer med det som er forventet fra strukturen av 

målmolekylet 48a (C24H26ClNO2). 

Karakterisering ved massespektrometri: 

I HRMS data blir det observert en molekylmasse C24H26ClNO2 (48a) +Na  418,1544 

g/mol. Dette samsvarer med den beregnede eksakte molekylmassen for molekylet 

C24H26ClNO2 +Na 418,1550 g/mol. Det blir observert en topp ved 420,1518 g/mol som 

er 1/3 av intensiteten til 418,1550 g/mol. Kloratomet har to isotoper 35Cl og 37Cl som 

forekommer med forholdet 3:1. Toppene som vises i spekteret tyder på at molekylet 

inneholder et kloratom.  
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2.2.4.2 Syntese av forbindelse 48b 

Den kjente forbindelsen er tidligere rapportert av en masterstudent.67 Produktet ble isolert 

som et hvitt fast stoff i 55% utbytte (skjema 2.17).  

 

Skjema 2.17. Fremstilling av forbindelse 48b 

NMR-karakterisering:  

 

I 1H-NMR data blir det observert totalt 26 H som samsvarer med det som er forventet for 

produktet 48b (C24H26ClNO2) og med det som er tidligere rapportert. Signalene fra TBS-

gruppen forventes å komme som to sterke signaler som integrerer for 9 H og 6 H upfield. 

Slike signaler som er forventet for en TBS-gruppe kan ikke bli observert, og er en indikasjon 

på en vellykket spalting. En annen indikasjon på vellykket spalting av TBS som er viktig å 

merke seg, er dannelse av fenolen. H-atomet fra fenolen kommer som en bred topp i 1H-

NMR-spekteret. Det blir observert en bred topp ved 5,46 ppm som antas å være fra H-atomet i 

fenolen. Forøvrig er spektroskopiske data i samsvar med det som er forventet for 

målmolekylet 48b (C24H26ClNO2) og med det som er rapportert tidligere.67 

13C-NMR-spekteret for produktet viser totalt 24 karbonatomsignaler. Dette samsvarer med det 

som er forventet for produktet 48b (C24H26ClNO2) og med det som er rapportert tidligere. 

Forventet signaler for en TBS-gruppe blir ikke observert i karbonspekteret. Dette er en god 

indikasjon på at ønsket produkt er dannet. Forøvrig er spektroskopiske data i 

overenstemmelse med det som er rapportert og med det som er forventet for produktet 48b 

(C24H26ClNO2).67    
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 Fremstilling av sulfamat- og fosfatesteranaloger av 2-ME  

Som nevnt under kapitlet 1.4.3 (SAR) har 2-ME-analoger substituert med sulfamatgruppe vist 

økt cytotoksisitet og anti-angiogenetiske aktivitet.  Under dette delkapitlet vil  fremstilling av 

sulfamat og fosfatesteranaloger av 2-ME bli presemtert. 

2.2.5.1 Syntese av forbindelse 49a 

Sulfamatsubstituert 49a blir fremstilt etter kjent prosedyre som står godt beskrevet i kapittel 

5.3.7. Målmolekylet ble isolert som et hvitt krystallinsk stoff i 50% utbytte (skjema 2.18).   

 

Skjema 2.18. Fremstilling av forbindelse 49a 

NMR-karakterisering: 

Det blir observert totalt 29 H-atomer i 1H-NMR-spekteret. Dette samsvarer med det som er 

forventet for målmolekylet 49a (C25H29ClN2O3S). For sulfamatgruppen er det forventet ett 

nytt signal fra aminprotonene. Det antas å være den nye toppen ved 5,17 som integrerer for 2 

H-atomer. Resterende signaler samsvarer med det som er forventet for strukturen i 

målmolekylet.  

I 13C NMR spekteret observeres det totalt 25 karbonatomsignaler som samsvarer med det som 

er forventet for målmolekylet. Etter substitusjon med en sulfamatgruppe forventes det ikke 

nye signaler fra molekylet i 13C-NMR-spekteret. Øvrige spektroskopiske data er i 

overenstemmelse med det som er forventet for målmolekylet 49a (C24H27ClN2O4S). 

Karakterisering ved massespektrometri: 

Den eksakte molekylmassen beregnede for målmolekylet C25H29ClN2O3S +H  er 

497,1278 g/mol. Dette samsvarer med det som observeres i HRMS spekteret som er 497,1272 
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g/mol. Dette er en god indikasjon på at ønsket analog 49a er tilstede. Ved 499,1246 g/mol blir 

det observert en topp som er 1/3 av intensiteten til 497,1272 g/mol. Kloratomet har to isotoper 

35Cl og 37Cl som forekommer med forholdet 3:1. Toppene som vises i spekteret tyder på at 

molekylet inneholder et kloratom.  

2.2.5.2  Syntese av forbindelse 49b 

Forbindelse 49b er en kjent forbindelse og det ble fremstilt mer materiale for biologisk testing 

mot GPR30-reseptor.67 Prosedyren for fremstillingen er nøyere beskrevet i kapittel 5.3.8. Med 

tanke på at dette er en kjent forbindelse er det kun tatt 1H-NMR for å identifisere produktet. 

Etter rensing ble forbindelsen isolert som et svakt gult fast stoff med utbytte på 49% (skjema 

2.19). 

 

Skjema 2.19. Fremstilling av forbindelse 49b 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret observeres det totalt 27 protoner som samsvarer med det som er 

forventet for målmolekylet 49b (C24H27ClN2O4S). I sulfamatgruppen er det et primært amin 

som forventes å vises som en singlett og integrere for to protoner. Det blir observert en 

singlett ved 4,99 ppm og som integrerer for to protoner. Dette samsvarer det som er forventet 

for H-atomene fra aminet og med det som er rapportert tidligere.67 Signalet er en god 

indikasjon på sulfamatdannelse. Forøvrig samsvarer de spektroskopiske dataene med det som 

er forventet for produktet og med det som er rapportert tidligere.67 

2.2.5.3 Innføring av fosfatestergrupper på 2-metoksyanalogene 

For å forbedre de farmakokinetiske egenskaper til 2-ME-analogene var vi interesserte i å 

fremstille nye fosfatsalter av 2-ME-analoger. Fosfatesteren av 2-ME konverteres til 2-ME ved 
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hjelp av uspesifikke fosfataser som befinner seg i alle vev og som vil øke biotilgjengeligheten 

av forbindelsen.78 Dette gjøres ved først å fremstille dibenzylfosfatester av forbindelse 48a og 

48b. Dibenzylfosfatester-analogene av 2-ME vil bli forsøkt hydrolysert av, for så å danne 

fosfatsaltet etter rapporterte prosedyrer.79  

For å fremstille forbindelse 50a ble karbontetraklorid sammen med diisopropyletylamin 

(DIPEA), 4-dimetylaminopyridin (DMAP) og dibenzylfosfit benyttet. Produktet ble isolert 

som en svak gul olje med utbytte på 55% (skjema 2.20).  

 

Skjema 2.20. Fremstilling av forbindelse 50a 

NMR-karakterisering: 

1H-NMR-spekteret viser totalt 39 H og som er i overenstemmelse med det som er forventet 

for produktet 50a (C38H39ClNO5P). Med tanke på at produktet er blitt substituert med 

dibenzylfosfit så er det forventet å se minst to nye signaler i spekteret. De aromatiske 

benzylgruppene forventes å vises som ett sterkt signal og integrerer for 10 H-atomer i det 

aromatiske området. Dette samsvarer med det nye signalet ved 7,35 ppm og med antall 

protoner. Ved 5,18 ppm observeres en dublett av en dublett og som integrerer for 4 H-atomer. 

Dette signalet skyldes trolig hydrogenatomene fra benzylgruppene. Disse har fått høyere 

kjemisk skift grunnet dirkete kobling til et oksygenatom og som igjen er direkte bundet til en 

fosfatgruppe. Oksygenatomet og fosfatgruppen vil sammen ha en elektrontiltrekkende effekt 

på hydrogenatomene og påvirke deres kjemiske skift. Begge signalene er i overenstemmelse 

med det som er forventet for benzylgruppene. Forøvrig samsvarer signalene med det som er 

forventet for målmolekylet 50a (C38H39ClNO5P). 

13C-NMR-spekteret viser totalt 30 karbonatomsignaler. Dette er som forventet for ønsket 

molekyl 50a (C38H39ClNO5P). Ettersom benzylgruppene som er blitt innført er ekvivalente så 
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vil det komme streke signaler fra aromatringene på dibenzylgruppen. Av den grunn avviker 

antall signaler med antall karbonatomer i målmolekylet. I det aromatiske området blir det 

observert totalt 17 karbonatomsignaler som samsvarer med det som er forventet fra alken 

karbonatomene i målmolekylet. Etter å ha innført en fosfatestergruppe forventes det en 

splitting av karbonsignalene i spekteret. Fosforatomet splitter karbonsignalene til dubletter 

fordi fosfor har spinn= ½. Koblingskonstantene vil være forskjellig avhengig av hvor langt 

karbonatomet sitter for fosforatomet. Dette kan observeres på en rekke signaler i det 

aromatiske området. Signalene ved 137 og 135 ppm observeres som dubletter med de høyeste 

koblingskonstantene på 7,1 Hz. Disse signalene blir trolig splittet av fosforatomet og har høy 

koblingskonstant da de sitter nærmest fosfor. Videre blir det observert to nye signaler ved 70 

ppm som forventes å være fra metylengruppene fra fosfatesteren som ble innført. Disse to 

signalene sammen med antall nye signaler i det aromatiske området og splittingen av 

signalene er en god indikasjon på at ønsket molekyl er tilstede. Forøvrig er spektroskopiske 

data i overenstemmelse med det som er forventet for målmolekylet 50a (C38H39ClNO5P). 

Karakterisering ved massespektrometri: 

Den eksakte teoretiske molekylmassen for produktet 50a (C38H39ClNO5P) +Na  er 

678,2152 g/mol. Dette samsvarer med det som blir observert i HRMS spektret og som er 

678,2146 g/mol. Dette er en god indikasjon på at ønsket molekyl har blitt dannet. Det blir 

observert en topp ved 680,2132 g/mol som er 1/3 av intensiteten til 678,2146 g/mol. 

Kloratomet har to isotoper 35Cl og 37Cl som forekommer med forholdet 3:1. Toppene som 

vises i spekteret tyder på at molekylet inneholder et kloratom. 

Ved den samme prosedyren og de samme betingelsene ble forbindelse 48b omdannet til 

fosfatester. Produktet 50b ble isolert som en svak gul olje i 38% utbytte (skjema 2.21). 

 

Skjema 2.21. Fremstilling av forbindelse 50b. 
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NMR-karakterisering: 

1H-NMR-spekteret for forbindelse 50b viser totalt 39 H-atomer som er i overenstemmelse 

med målmolekylet (C38H39ClNO5P). Med tanke på at det er blitt innført en benzylgruppe så 

forventes det to nye signaler fra aromatiske ringene og metylengruppene grunnet ekvivalente 

H-atomer. Det blir observert et nytt sterkt signal ved 7,35 ppm integrerer for 10 H-atomer, 

som antas å være fra de ekvivalente protonene på aromatiske ringene i benzylgruppene. Ved 

5,18 ppm blir det observert et nytt signal som integrerer for fire H-atomer som antagelig 

skyldes metylengruppene. Signalet kommer som to dubletter grunnet kobling med 

fosforatomet. Forøvrig var de spektroskopiske dataene i overenstemmelse med det som er 

forventet med målmolekylet (C38H39ClNO5P).   

I 13C-NMR-spekteret blir det observert totalt 30 karbonatomsignaler som avviker fra 

målmolekylet 50b (C38H39ClNO5P) med 8 signaler. Med tanke på at det er blitt innført to 

benzylgrupper som teoretisk sett er ekvivalente, så forventes karbonatomene å vises som 

sterke signaler som stammer fra flere karbonatomer. Dette samsvarer med signalene ved 129, 

128 og 127 ppm som er nye signaler. Det er forventet totalt 17 karbonatomsignaler i det 

aromatiske området. Dette samsvarer med antall signaler i det aromatiske området. 

Produktmolekylet har et fosforatom som vil påvirke karbonatomsignalene slik at de splittes. 

Dette blir observert i en rekke signaler, som signalene ved 148, 137 og 135 ppm. Ved 67,7 

ppm observeres to signaler som er veldig like, disse antas å være fra metylenkarbonatomene i 

dibenzylfosfatester-gruppen. Disse forventes å få høyere kjemisk skift grunnet direkte kobling 

med et oksygenatom og som igjen er bundet til et fosforatom. Splittingen av signalene og 

antall signaler i det aromatiske området er en god indikasjon på at det ønsket molekyl 50b 

(C38H39ClNO5P) er dannet.  

Karakterisering ved massespektrometri: 

Den eksakte molekylmassen beregnede for målmolekylet er 50b (C38H39ClNO5P) +Na  

678,2146 g/mol som samsvarer med det som blir funnet i HRMS spektret 678,2152 g/mol. 

Det blir observert en topp ved 680,2129 g/mol som er 1/3 av intensiteten til 678,2152 g/mol. 

Kloratomet har to isotoper 35Cl og 37Cl som forekommer med forholdet 3:1. Toppene som 

vises i spekteret tyder på at molekylet inneholder et kloratom. 

Med forbindelse 50a ble det forsøkt å spalte av dibenzylalkoholen for å danne forbindelse 50c 

ved hjelp av en prosedyre rapportert av Pettit og medarbeidere og som står beskrevet i kapittel 
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5.3.11.79 Det ble først forsøkt å hydrolysere av dibenzylalkoholen ved å danne intermediatet 

fosforsyre 50a ved hjelp av bromotrimetylsilane og metanol. Det ble deretter forsøkt å danne 

natriumfosfat saltet av forbindelsen ved å bruke etanol som løsemiddel og natriummetoksid. 

Etter ekstraksjon ble vannfasen frysetørket og dette gav et gult fast stoff med mye høyere 

utbytte enn teoretisk forventet. Det ble tatt NMR av produktet som viste et komplisert spekter. 

På grunn av den lille tiden man har til rådighet ble ikke forsøket gjentatt.    

 Syntese av nye ER-antagonister 

Som nevnt under kapittel 1.6 ønsket vi å undersøke antagonist effekten av 2-ME-analogene 

substituert med 3-pyridingrupper på C-17. Dette ønsket vi å gjøre ved å etterligne 

acetalgruppen på den kjente antagonisten G36 (10).  

 Syntese av forbindelse 52 

Vi ønsket å undersøke metyleringsreaksjon på en fenol ved fravær av pyridinring. Av den 

grunn ble forbindelse 51 som var tidligere fremstilt av en PhD-student brukt.65 Det ble brukt 

et overskudd av kaliumkarbonat og metaniodid som ga det ønskede produktet som et hvitt 

porøst fast stoff i 62% utbytte (skjema 2.22).80 

 

Skjema 2.22. Fremstilling av forbindelse 52 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spektroskopiske data observeres det totalt 32 H-atomer som samsvarer med det 

som er forventet for produktet 52 (C26H32O2). For den aromatiske ringen ved C-17 forventes 

det en multiplett i det aromatiske området i tillegg til to singletter fra A-ringen. Det blir 

observert en multiplett som overlapper med løsemidlet (CDCl3), og to singletter som 

samsvarer med det som er forventet fra A-ringen og den aromatiske ringen ved C-17. H-

atomene på metoksygruppen kommer vanligvis rundt 4 ppm som en singlett. 
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Metoksygruppene vil ikke være ekvivalente på grunn av mangel på symmetri i molekylet. 

Ved 3,85 ppm observeres to singletter som integrerer for 6 H, dette er i overenstemmelse med 

det som er forventet for metoksygruppene på C-2 og C-3. Dette er en god indikasjon på at 

metyleringen av fenolen på A-ringen har funnet sted. En annen viktig indikasjon på 

metylering av C-3 har vært vellykket er fravær av alkoholsignalet fra fenolen på A-ringen. 

Signalet fra alkoholen har tidligere kommet ved 5,40 ppm, og som ikke lenger vises i 

spekteret av produktet. For øvrige spektroskopiske data er de i overenstemmelse med det som 

er forventet for ønsket molekyl 52 (C26H32O2). 

I 13C-NMR-spekteret blir det observert totalt 24 karbonatomsignaler. Og ettersom 

fenylgruppen utviser symmetri er det to ekvivalente karbonatomer som kommer som sterke 

signaler. Antall signaler i spekteret samsvarer med det som er forventet for målmolekylet 52 

(C26H32O2). Det forventes å se 10 aromatiske signaler for fenylgruppen på C-17, og for A-

ringen. Dette samsvarer med signalene i det aromatiske området der to signaler ved 128 ppm 

har høyere intensitet. Dette er i overenstemmelse med det som er forventet for fenylgruppen 

og A-ringen i produktet. Produktet har en metylgruppe mer enn startmaterialet og det 

forventes av den grunn å observere et nytt signal i det alifatiske området og samtidig lignende 

signal som metoksygruppen ved C-2. Dette bekreftes med signalene ved 56 ppm som har en 

høyere kjemisk skift grunnet direkte binding til oksygen. Resterende signaler i det alifatiske 

området samsvarer med det som er forventet fra metylengruppene i molekylet 52 (C26H32O2).  

Karakterisering ved massespektrometri: 

Den eksakte molekylmassen beregnede for produktet (C26H32O2) er 399,2300 g/mol. Den 

observerte HRMS data er 399,2294. Dette er i overenstemmelse med det som er forventet for 

produktet (C26H32O2) +Na  og en god indikasjon på at ønsket produkt er dannet.  

 Forsøk på syntese av forbindelse 53a 

Videre ønsket vi å metylere en pyridinsubstituert forbindelse. De samme reagensene og 

betingelsene ble brukt (skjema 2.23). Det ble tatt TLC underveis i syntesen som viste 

dannelse av produkt på bunnlinjen som ble større med tiden. Elueringstyrken ble endret for å 

få endring i Rf-verdien men uten å lykkes. Produktet 53a forventes å eluere bedre enn 

utgangsstoffet og av den grunn ble det antatt at nitrogenet i pyridinsubstituenten ble metylert 
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for så å danne et salt som ikke lar seg nøytralisere. Ved dannelse av saltet av 53a vil det 

dannes sterke interaksjoner med TLC platen.    

 

Skjema 2.23. Forsøk på fremstilling av forbindelse 53a 

Dette ble videre undersøkt ved å metylere 53b med de samme betingelsene og reagensene 

(skjema 2.24). TLC ble tatt underveis i syntesen som viste akkurat de samme resultatene, 

grunnlinjeflekken ble større med tiden og som ikke migrerte med økende 

elueringsmiddelstyrke.   

 

Skjema 2.24. Forsøk på syntese av forbindelse 53b 

 Syntese av forbindelse 54 

Grunnet dannelse av kvartenært ammoniumsalt under metyleringen av pyridinsubstituert 

forbindelse ble det bestemt å metylere fenolen på A-ringen før innføring av 3-pyridinanaloger 

på C-17. Syntesen av 2,3-dimetoksyøstron ble utført etter kjent prosedyre som er godt 

beskrevet i kapittel 5.4.4 og i litteraturen.80 Produktet ble isolert som et hvitt krystallinsk 

produkt i 92% utbytte (skjema 2.25). 
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Skjema 2.25. Fremstilling av forbindelse 54 

NMR-karakterisering:  

I 1H-NMR-spekteret observeres det totalt 26 H protoner som er i overenstemmelse med det 

som er forventet for produktet 54 (C20H26O3). Forventet signaler for 2,3-dimetoksygruppene i 

produktet er en dublett som integrere for 6 H. Signalet vil splittes til to singletter grunnet 

sterogene senter i molekylet som kan gi små ulikheter i 2,3-dimetoksygruppene. Et 

tilsvarende signal observeres ved 3,85 ppm og som er i overenstemmelse med det som er 

forventet fra metoksygruppene. Dette er en god indikasjon på at metyleringsreaksjonen har 

vært vellykket. En annen viktig indikasjon på vellykket metylering av C-3 er fravær av 

alkohol signalet. Signalet fra H-atomet fra fenolen på A-ringen forventes å vises som en bred 

singlett hvis den er tilstede. Tilsvarende signaler kan ikke bli observert i 1H-NMR-spekteret 

for produktet. Forøvrig er de spektroskopiske dataene i overenstemmelse med det som er 

forventet for produktet 54. 

I 13C-NMR-spekteret observeres det totalt 20 karbonatomsignaler. Dette er i overenstemmelse 

med det som er forventet fra produktet 54 (C20H26O3). Den nye metoksygruppen forventes å 

ha noe lignende ppm-verdi som metoksygruppen ved C-2. 2,3-Dimetoksygruppene forventes 

å ha høyere kjemisk skift enn andre alkankarbonatomer, grunnet direkte binding til oksygen. 

Dette samsvarer med signalene ved 56 ppm med det som er forventet for en metoksygruppe 

og en god indikasjon på at metylering har funnet sted. Forøvrig var spektroskopiske data i 

overenstemmelse med det som er forventet for målmolekylet (C20H26O3). 

Karakterisering ved massespektrometri: 

Den eksakte molekylmassen for målmolekylet 54 (C20H26O3) +Na er beregnede til 

337,1780 g/mol. Den observerte molekylmassen i HRMS er 337,1774 g/mol. Dette samsvarer 

med det som er teoretisk forventet masse for produktet 54.  
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 Syntese av 2,3-dimetoksy-enoltriflat (55) 

Videre ble ketonet 54 omsatt til triflat for å omdanne oksygenet til en god utgående gruppe. 

For å gjøre dette ble en kjent prosedyre benyttet som står nøyere beskrevet i kapittel 5.4.5. 

Produktet 55 ble isolert som en fargeløs olje i 68% utbytte (skjema 2.26). 

 

Skjema 2.26. Fremstilling av 2,3-dimetoksy-enoltriflat 55 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret forventes metoksygruppene ved C-2 og C-3 å komme som to singletter 

med høyere kjemisk skift grunnet oksygenatomet. Det blir observert to singletter som 

integrerer for 6 H som samsvarer med det som er forventet for 2,3-dimetoksygruppene. Ved 

dannelse av enoltriflatet vil det dannes en dobbeltbinding mellom C-16 og C-17. Protonet ved 

C-16 vil vises som en dublett av en dublett og integrere for kun 1 H grunnet diasterotopiske 

nabo H-atom. Ved 5,62 ppm observeres en dublett av en dublett som integrerer for 1 H, som 

samsvarer med det som er forventet for målmolekylet og er en god indikasjon på at 

enoltriflatet er dannet. Metylengruppene i molekylet er diasterotopiske som kompliserer 

splittingssystemet og av den grunn observeres en rekke multipletter i 1H NMR.  Totalt antall 

protoner forventet å vises i 1H NMR spekteret er 25 H, dette samsvarer med spektroskopiske 

data for målmolekylet 55 (C21H25F3O5S). 

I 13C-NMR-spekteret observeres totalt 25 antall signaler. Det er fire flere signaler enn 

forventet for målmolekylet 55 (C21H25F3O5S), men karbonatmoet i triflatgruppen blir splittet i 

en kvartett med en intensitet med forholdet 1:3:3:1 da den er direkte bundet til tre 

fluoratomer. Fluor er et elektronegativt element som vil påvirke karbonatomet mot høyere 

kjemisk skift (deshielding) enn hva det ville ha vært med kun hydrogenatomer. Dette kan 

observeres som fire svake signaler mellom 113,8-120,2 ppm.  Splitting av karbonatomsignalet 

er en indikasjon på reaksjonene har vært vellykket. Med tanke på at triflatgruppen er en god 

utgående gruppe med en sterk elektrontiltrekkende effekt, vil C-17 karbonatomet oppleve en 
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deshieldet effekt. Signalet for C-17 karbonatomet får av den grunn høyere ppm-verdi. C-16 

karbonatomet signalet forventes å komme i alkenområdet ved dannelse av enoltriflatet. I det 

aromatiske området observeres det to nye signaler som samsvarer med det som er forventede 

fra produktet. Antall signaler 13C-NMR-spekteret er i overenstemmelse med det som er 

forventet fra målmolekylet 55.  

Karakterisering ved massespektrometri: 

Resultatet fra massespektrometri bekrefter tilstedeværelse av målmolekylet 55 (C21H25F3O5S) 

+Na med 469,1266 g/mol mot teoretisk +Na på 469,1272 g/mol. Dette er en god 

indikasjon på at intermediatet enoltriflatet er dannet.  

 Suzuki-reaksjoner 

Enoltriflatet ble reagert med de samme borsyrene som ble benyttet under kapittel 2.1 og under 

de samme betingelsene for en Suzuki-reaksjon. 

2.3.5.1 Syntese av forbindelse 56a 

2-ME-analogen 56a ble fremstilt ved hjelp av den samme kjente prosedyren som er nøyere 

beskrevet i kapittel 5.4.6. Etter opparbeiding og rensing ble ønsket produkt isolert som en 

fargeløs olje i utbytte på 77% (skjema 2.27).  

 

Skjema 2.27. Fremstilling av forbindelse 56a 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spektroskopi observeres det totalt 28 protoner der tre signaler i området mellom 9-

7,5 ppm er nye. Totalt antall H-atomer observert samsvarer med det som er forventet for 
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produktet (C25H28ClNO2). Med tanke på at forbindelse 55 er blitt substituert med en 

klorsubstituertpyridinring så er det forventet at det vises tre nye signaler i det aromatiske 

området. Dette samsvarer med signalene som ble observert ved 8,54, 8,46 og 7,71 ppm, og 

som har høyere ppm-verdier enn vanlige aromatiske H-atomer. De tre signalene er en god 

indikasjon på at koblingsreaksjonen har vært vellykket. Forøvrig var 1H-NMR-spekteret i 

overenstemmelse med ønsket produkt 56a (C25H28ClNO2).  

13C-NMR-spekteret viser totalt 23 karbonsignaler. Dette avviker med to signaler der forventet 

antall signaler for målmolekylet 56a (C25H28ClNO2) er 25 signaler. Dette skyldes trolig den 

svake konsentrasjon på NMR-prøven. I teorien skulle det vært observert totalt 13 

karbonatomsignaler, men kun 11 signaler blir registrert. De øvrige signaler i alkanområdet er i 

overenstemmelse med det som er forventet for målmolekylet.  

Karakterisering ved massespektrometri:  

Den eksakte molekylmassen beregnede for målmolekylet er C25H28ClNO2 +Na 432,1706 

g/mol. På HRMS spekteret blir det funnet en molekylmasse på 432,1700 g/mol. Dette 

indikerer at ønsket molekyl er tilstede. Ved 434,1674 g/mol observert en topp som er 1/3 av 

intensiteten til 432,1700 g/mol. Kloratomet har to isotoper 35Cl og 37Cl som forekommer med 

forholdet 3:1. Toppene som vises i spekteret tyder på at molekylet inneholder et kloratom. 

2.3.5.2 Syntese av forbindelse 56b 

2-ME-analogen 56b ble syntetisert for å evaluere antagonisme-effekten på ER-reseptoren. Det 

ble benyttet samme kjente prosedyre med samme betingelser som står nøyere beskrevet i 

kapittel 5.4.7. Produktet ble renset og isolert som en fargeløs olje i 26% utbytte (skjema 2.28). 

Det lave utbyttet skyldes tap av produkt under opparbeidelsen.  
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Skjema 2.28. Fremstilling av forbindelse 56b 

NMR-karakterisering: 

1H-NMR-spekteret for produkt 56b viser totalt 28 H-atomer. Dette samsvarer med det som er 

forventet for forbindelse 56b (C25H28ClNO2). Ved å substituere C-17 med pyridinring er det 

forventet tre nye signaler i det aromatiske området (6-8 ppm). Signalene fra pyridinringen 

forventes å være deshieldet på grunn av elektrontiletekkende effekten av nitrogenet i 

pyridinringen. Det observeres tre nye signaler i det aromatiske området som samsvarer med 

det som er forventet for protonene i pyridinringen i målmolekylet. Antall signaler i det 

aromatiske området sammen med deres kjemiske skift er en god indikasjon på vellykket 

Suzuki-reaksjon med ønsket substituent. Det blir observert overlappende singletter som 

integrer for 6 H ved 3,86 ppm. Disse signalene antas å være fra metoksygruppene på C-2 og 

C-3. På grunn av sterogene sentere og mangel på symmetri i molekylet vil H-atomene på 

metoksygruppene ved C-2 og C-3 være forskjellige og gi små forskjeller i ppm-verdi. For 

øvrige signaler er de i overenstemmelse med det som er forventet fra produkt molekylet 56b. 

Det blir observert 25 signaler i 13C-NMR-spekteret som samsvarer med det som er forventet 

for målmolekylet 56b (C25H28ClNO2). Produktet har en aromatisk A-ring og pyridinring, 

signalene for karbonatomene i disse forventes å vises i det aromatiske området. I tillegg til 

ringene forventes to signaler fra dobbeltbindingen ved C-16 og C-17. Av den grunn er det 

forventet med totalt 13 signaler i det aromatiske området som blir observert mellom 152-109 

ppm. En annen viktig indikasjon på substitusjon er tap av triflatsignalet som vanligvis vises 

som en svak kvartett i det aromatiske området. Det blir ikke observert lignende signal som 

tyder på tap av triflatgruppen. Karbonatomene C-2 og C-3 forventes å ha høyere ppm-verdi da 

de er direkte bundet til oksygenatomer som har en elektrontiltrekkende og deshielding effekt. 

Av den grunn antas det at signalene mellom 152 og 147 ppm skyldes karbonatomene i 

pyridinringen sammen med C-2 og C-3. For karbonatomene ved metoksygruppene på C-2 og 
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C-3 forventes ikke de å være ekvivalente, grunnet sterogene senter i molekylet. Dette 

samsvarer med signalene ved 56 ppm som har tilnærmet lik ppm-verdi. Forøvrig samsvarte 

signalene med det som er teoretisk forventet for målmolekylet 56b.  

Karakterisering ved massespektrometri: 

Den forventede og eksakte molekylmassen for målmolekylet 56b (C25H28ClNO2) +Na) er 

432,1706 g/mol. I HRMS spektroskopiske data blir det observert en topp med masse 

432,1700g/mol, det er en indikasjon på at målmolekylet er tilstede. Det blir observert en topp 

ved 434,1675 g/mol som er 1/3 av intensiteten til 432,1700 g/mol. Kloratomet har to isotoper 

35Cl og 37Cl som forekommer med forholdet 3:1. Toppene som vises i spekteret tyder på at 

molekylet inneholder et kloratom. 

 Forsøk på fremstilling av nye imidazol- og 

benzimidazolanaloger av 2-etyløstradiol 

Vi ønsket videre å forsøke å substituere enoltriflatet 40 med imidazol- og benzimidazol 

analoger. Suzuki-reaksjon og Vilsmeier-Haack-reaksjon var blant reaksjoner som ble benyttet 

(skjema 2.29).  

 

Skjema 2.29 Synteseveier for fremstilling av nye 2-ME-analoger. 
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Det ble forsøkt å fremstille nye 2-etylanaloger av 2-ME ved å substituere med benzimidazol 

og metylbenzimidazol. Synteseveiene som ble benyttet er kort oppsummert i skjema 2.30. 

Under de samme betingelsene for Suzuki-reaksjon ble først metylbenzimidazol borsyren 

forsøkt å kobles med enoltriflatet 40 (syntesevei A) for å danne produkt 57a (skjema 2.30). 

Etter 16 timer med oppvarming ble det tatt TLC som viste at det ikke var noe omsetning av 

startmaterialet i det hele tatt. Reaksjonsblandingen ble renset og startmaterialet ble 

gjenvunnet.  

Videre ble den samme prosedyren benyttet for å forsøke å substituere enoltriflatet 40 med 

benzimidazol borsyre (syntesevei B) for å fremstille 57b (skjema 2.30). Under oppvarming og 

omrøring i 16 timer ble det tatt TLC som viste at startmaterialet fortsatt ikke hadde blitt 

omdannet. Reaksjonsblandingen ble renset og startmaterialet ble gjenvunnet. På grunn av 

tiden man hadde til rådighet ble det ikke forsøkt å optimalisere reaksjonsbetingelsene.  
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Skjema 2.30. Synteseveiene for fremstilling av imidazol- og benzimidazolanaloger av 2-ME. 
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Basert på galeteron ønsket vi å forsøke å fremstille nye 2-etylanaloger av 2–ME med 

imidazol- og benzimidazol der karbon-nitrogen binding er sentral. Den samme prosedyren 

som ble benytte for fremstilling av galeteron ble forsøkt med enoltriflatet og imidazol 

(syntesevei C) for å fremstille 57c (skjema 2.30). Etter oppvarming i to timer viste TLC totalt 

omsetning av enoltriflat til produkt. Etter vandig opparbeidelse ble det tatt NMR av produktet 

som viste fravær av steroidskjellettet og ønsket produkt.  

Den samme prosedyren ble benyttet for å forsøke å substituere enoltriflatet 40 med 

benzimidazol som vist under syntesevei D for å fremstille 57d (skjema 2.30). 

Reaksjonsblandingen ble oppvarmet i to timer før en vandig bearbeidelse. Organiske fasen ble 

dampet inn og det ble tatt NMR som viste fravær av ønsket produkt. 

Siden forsøket med å substituere C-17 på enoltriflat med imidazol- og benzimidazol ikke 

fungerte ønsket vi å etterligne galeteron syntesen. En Vilsmeier-Haack lignende reaksjon 

(kap.1.5.4) ble benyttet for å substituere C-17 med klor og et aldehyd på C-16 posisjon. 

Aldehydet i C-16 ble rapportert til å være en aktiverende gruppe for en vinylisk substitusjon, 

som er den samme metoden som blir benyttet i galeteronsyntesen76 og som ble rapportert av 

Njar i 1998.75 Det ble først forsøkt på en TBS-beskyttet 2-etyløstron (39). 

Ved hjelp av fosforylklorid og dimetylformamid ble 58 dannet og produktet ble isolert som et 

svakt gult fast stoff i 52% utbytte (skjema 2.31).  

 

Skjema 2.31. Fremstilling av forbindelse 58 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret ble det observert totalt 25 H-atomer, som stort avviker fra det som er 

forventet for målmolekylet 58 (C27H39ClO2Si). Ved dannelse av aldehyd på C-16, vil det 

forventes å observere en singlett mellom 9-10 ppm som samsvarer med signalet ved 10,01 

ppm. Dette er en indikasjon på at aldehyd dannelsen har vært vellykket. Med tanke på at 

produktet skal være TBS-beskyttet så forventes det to signaler fra tert-butylgruppen og fra 
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dimetylgruppen. Samsvarende signaler kan ikke blir observert i spekteret. Det observeres en 

ny bred topp ved 4,48 ppm som integrerer for 1H. Det antas at TBS-beskyttelses gruppen er 

blitt spaltet av og fenolen er blitt gjendannet. Antall H-atomer som blir observert sammen 

med signalene i spekteret samsvarer med molekylet uten TBS-beskyttelse.  

I 13C-NMR-spekteret observeres det totalt 21 karbonatomsignaler. Dette avviker med fem 

signaler fra det som er forventet for produktet 58 (C27H39ClO2Si). Det observeres også tap av 

ketonsignalet, men samtidig er det blitt dannet signal ved 188 ppm. Avviket i antall signaler 

skyldes trolig spalting av TBS-gruppen. For TBS-gruppen er det forventet to signaler med 

høy intensitet upfield i spekteret. Signaler med lignende karakter kan ikke bli observert i 

karbonspekteret. Ved aldehyddannelse forventes et nytt signal med lavere kjemisk skift enn 

ketoner. Dette samsvarer med det nye signalet ved 188 ppm, som er en god indikasjon på 

aldehyddannelse. I produktet dannes det en dobbeltbinding mellom C-16 og C-17 og av den 

grunn forventes det to nye signaler i alkenområdet.  Antall signaler i alkenområdet har fått en 

økning på to signaler som samsvarer med det som er forventet for produktet.  

Med tanke på at TBS-gruppen er blitt spaltet av, ble det fortsatt forsøkt å substituere med 

imidazol med de samme betingelsene som vist under syntesevei E for å fremstille analog 59. 

Prosedyren er nøyere beskrevet i kapittel 5.5.5 og i litteraturen.75 Det ble tatt TLC etter to 

timer og som viste fravær av startmaterialet og dannelse av et nytt produkt. Etter vandig 

opparbeidelse ble det tatt NMR av produktet som viste fravær av ønsket produkt og totalt 

fravær av aromatiske signaler. Siden det ikke fungerte spekulerte vi om frie fenolen kanskje 

forstyrret reaksjonen eller at produktet forsvant i vannfasen under ekstraksjon.  

Siden forsøket med å koble imidazol på C-17 med fri fenol tilstede ikke fungerte, ble vi 

interesserte i å forsøke å fremstille imidazol- og benzimidazol analoger på lignende måte som 

Njar rapporterte.75 Av den grunn ble det bestemt at vi forsøker å beskytte fenolen ved å 

acetylere med acetylklorid. 

For fremstilling av forbindelse 60 ble det benyttet en prosedyre publisert av Simion81 for så å 

isolere produktet som et hvitt fast stoff i 77% utbytte (skjema 2.32).   
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Skjema 2.32. Fremstilling av forbindelse 60 

NMR-karakterisering:  

I 1H-NMR-spekteret observeres det totalt 29 H-atomer som samsvarer med det som er 

forventet for ønsket produkt 60 (C22H29O3). Acetylgruppen har tre isolerte protoner som 

forventes å vises som en singlett. Det blir observert en singlett som overlapper med andre 

signaler ved 2,50 ppm og som samsvarer med det som er forventet for H-atomene fra 

acetylgruppen. Dette er en god indikasjon på at acetylering av fenolen har funnet sted. 

Forøvrig er de spektrale data i overenstemmelse med det som er forventet for produktet 

(C22H29O3) og med det som er rapportert i litteraturen.82 

I 13C-NMR-spekteret blir det observert totalt 22 karbonatomsignaler. Dette er i 

overenstemmelse med det som er forventet for produktet 60 (C22H29O3). I målmolekylet er det 

et keton i C-17 og et karbonyl som forventes å vises downfield, der ketonkarbonet forventes å 

ha det høyeste signalet. Signalene ved 221 og 170 ppm samsvarer med det som er forventet 

for ketonet og esteren. I tillegg forventes signalene fra A-ringen å vises i det aromatiske 

området. Det observeres åtte signaler mellom 120-220 som samsvarer med det som er 

forventet for karbonatomene i A-ringen, ketonet og karbonylkarbonatomet. Resterende 

signaler i alkanområdet samsvarer med det som er forventet for produktet og med 

litteraturverdiene.82 

Neste trinn mot syntese av nye imidazol- og benzimidazolanaloger er å substituere C-17 

posisjonen på forbindelse 60 med kloratom slik Njar rapporterte.75 Ketonet 60 ble reagert med 

fosforylklorid og DMF for å danne produkt 61. Etter vandig opparbeidelse og rensing ble 

produktet isolert som et hvitt fast stoff i 59% utbytte (skjema 2.33).  
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Skjema 2.34. Fremstilling av forbindelse 61 

NMR-karakterisering: 

I 1H-NMR-spekteret av forbindelse 61 observeres det totalt 27 H-atomer. Dette samsvarer 

med det som er forventet for produktet 61 (C23H27ClO3). Med tanke på at det er blitt 

introdusert kloratom og aldehyd, så forventes det et nytt signal for aldehyd protonet mellom 

9-10 ppm. Ved 10,01 ppm observeres en singlett som integrer for 1 H, dette samsvarer med 

det som er forventet signal for aldehydprotonet. Dette er en god indikasjon på dannelse av 

aldehydet. Forøvrig samsvar signalene med det som er forventet for produktet (C23H27ClO3).  

I 13C-NMR spekteret observeres det totalt 23 karbonatomsignaler, dette samsvarer med det 

som er forventet for ønsket produkt (C23H27ClO3). Ved dannelse av produkt 61 vil 

ketonsignalet falle bort og et nytt signal kommer i området 190-200 ppm, der signalet ved 188 

ppm antas å være fra aldehydkarbonatomet. Det blir observert totalt 10 signaler i 

alkenområdet som er i overenstemmelse med det som er forventet for A-ringen, C-16, C-17 

og to karbonylgrupper. Forøvrig er resterende signaler i overenstemmelse med det som er 

forventet for produktet 61 (C23H27ClO3).  

Karakterisering ved massespektrometri: 

Den eksakte molekylmassen beregnet for C23H27ClO3 er 409,1546 g/mol. I HRMS data 

observeres tilstedeværelse av molekylmasse 409,1541 g/mol som tilsvarer 

målmolekylmassen.  

Det ble deretter forsøkt å fremstille imidazol- og benzimidazolanaloger med klor som en 

utgående gruppe og et aldehyd som en aktiverende gruppe. Under de samme betingelsene og 

prosedyre som Njar rapporterte, ble det forsøkt å substituere med imidazol på C-17 som vist 

under syntesevei G for å fremstille analog 62b (skjema 2.30). Etter endt reaksjonstid ble 

reaksjonsblandingen kjølt ned og det ble tatt TLC av blandingen. TLC platen viste at 

startmaterialet var omsatt. Etter vandig opparbeidelse ble det tatt NMR av 

reaksjonsblandingen som viste fravær av ønsket produkt og av aromatiske signaler. 
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Den samme prosedyren ble gjentatt for å undersøke koblingen med benzimidazol som vist 

ved signalvei H for å fremstille analog 62c (skjema 2.30). Etter endt reaksjonstid ble det tatt 

TLC som viste at startmaterialet var blitt omsatt. Etter vandig opparbeidelse ble det tatt NMR 

av produktet som også viste fravær av ønsket produkt og fravær av aromatiske signaler.  

Som et siste forsøk ble det bestemt å undersøke om suzuki-reaksjon på 61 sammen med 

borsyren metylbenzimidazol vil lykkes. Under samme betingelser som ble brukt tidligere ble 

61 reagert med metylbenzimidazol-borsyre under oppvarming som vist under syntesevei F for 

å fremstille analog 62a (skjema 2.30). Etter 16 timer med oppvarming ble det tatt TLC som 

viste at startmaterialet ikke hadde blitt omdannet. Startmaterialet ble renset med 

kolonnekromatografi og gjenvunnet.   

Med tanke på at det er blitt forsøkt å substituere med imidazol- og benzimidazol som er 

basiske forbindelser så ble det spekulert at steroidet mulig ble tapt under ekstraksjon. På 

grunn av tiden til rådighet og mangel på ressurser ble det ikke forsøkt å optimalisere 

reaksjonsbetingelsene.  

 Biologisk evaluering 

Den biologiske effekten av utvalgte forbindelser ble evaluert. Østrogenreseptoraffiniteten ble 

målt på GPR30-reseptorer der affiniteten blir målt i prosent. Toksisiteten til forbindelsene ble 

målt på tre forskjellige cellelinjer der effekten ble rapporter i µM. For forbindelse 42a, 43, 

48a og 49a, ble proliferasjonen av humane T-lymfocyttceller (CEM), humane 

livmorhalskreftceller (HeLa) og humant dermalt mikrovaskulært-endotelceller (HMEC-1) 

bestemt (tabell 2). I tillegg til toksisiteten ble affiniteten til GPR30-reseptor bestemt for 42a, 

43, 48a, 49a og 49b (Figur 18).  

Antagonist effekten av analogene 52 og 56a ble testet på PC12-celler av gruppen til Professor 

Ragnhild E. Paulsen ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. 

 ER-agonisme 

Som nevnt i kapittel 1.6 ønsket vi å bestemme om 2-metoksy- og 2-etylanalogene av 2-ME 

har GPR30-affinitet. Grafene i figur 18 viser affiniteten til GPR30-reseptoren i prosent med 

økt konsentrasjon av 2-ME-analogene. Med tanke på at 2-metoksy- og 2-etyløstradiol-
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analogene av 2-ME er blitt substituert med store grupper på C-17 og på C-3, så forventes det 

ikke like mye affinitet til GPR30-reseptoren som den endogene liganden (østrogen). Og som 

forventet hadde analogene 49b, 42a, 48a og 49a nesten ingen affinitet til GPR30-reseptoren. 

Dette viser at analogene ikke danner noen interaksjoner med GPR30 og dermed heller ingen 

biologisk aktivering av denne reseptoren. Resultatene fra denne studien var som forventet. 

Det er kjent fra tidligere at 2-ME ikke er en agonist for østrogenreseptorene og dermed 

forventes heller ingen interaksjon med GPR30-reseptoren for 2-ME analoger.  

For å kunne konkludere med at analogene 49b, 42a, 48a og 49a ikke har østrogenaktivitet 

eller affinitet til østrogenreseptorene er det nødvendig med flere studier av affiniteten til 

GPR30-reseptoren og ikke minst å måle affiniteten til ERα og ERβ reseptorene. 
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Figur 18: Grafene illustrerer GPR30-aktiviteten (%) med økt konsentrasjon av 2-metoksy og 

2-etylanalogene av 2-ME. NAK038 (42a), NAK043 (48a), MT54 (49b), NAK044 (43) og 

NAK045 (49a) 
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  Toksisitetdata 

Hemmingseffekten av 2-metoksy- og 2-etylanalogene av 2-ME ble målt på tre forskjellige 

kreftcellelinjer. Analogene 43 og 49a har begge en sulfamatgruppe på C-3 og klorsubstituert 

3-pyridingruppe i C-17 som ble målt til å være de mest potente forbindelser på spesielt human 

T-lymfocytt-cellelinjen (Tabell 2). Forbindelsen 49a (Figur 19) med IC50 = 39 nM har fått en 

omtrent tredobling av cytotoksisiteten i forhold til 4-pyridinanalogen 36 (tabell 2). Forskjellen 

mellom 48a og 49a er kun sulfamatgruppen, som også viser å ha påvirket cytotoksisiteten. 

Om dette skyldes bedre løselighet og opptak i cellene er vanskelig å si.  

Forbindelse 49a har en høyere cytotoksisitet på HMEC-1-celler i forhold til 2-ME og for 

HeLa-celler var cytotoksisiteten sammenlignbar med 2-ME. Den anti-angiogenetiske og 

tubulinhemnings-effekten er ennå ikke bestemt for denne forbindelsen. For forbindelse 43 kan 

vi se at cytotoksisiteten på CEM-celler er blitt forbedret i forhold til forbindelse 35 (tabell 2). 

Og som vi kan se er forbindelse 43 også en bedre tubulinhemmer enn 2-ME og 35. Dette 

tyder på at posisjonen til nitrogenatomet er viktig for den anti-angiogenetiske effekten av 

forbindelsen slik det ble rapportert av Corey62 og av Hansen og medarbeidere.65  

Som nevnt tidligere under kapittel 1.4.2 viser 2-ME-analogene flere anticancermekanismer 

som procaspase, tubulin-hemming, og anti-angiogenetisk effekt.  Med tanke på at disse er 

pluripotente forbindelser er det vanskelig å definere mekanismen bak cytotoksisiteten basert 

på bare cyototoksisitet data. Videre og basert på den lave IC50-verdien er forbindelse 49a 

sendt videre for in vivo-studier. 

 

Figur 19. Struktur av de mest potente analogene av 2-ME serien presentert i oppgaven. 
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Tabell 2. Biologisk data for forbindelsene 42a, 43, 48a og 49a. 

 CEM 

IC50(µM) * 

 

HeLa 

IC50(µM) * 

HMEC-1 

IC50(µM) * 

Anti-

angiogenese 

IC50(µM) * 

Tubulinpoly-

meriserings 

hemming 

IC50(µM) * 

C-Log 

Pa 

35 0.4 ± 0.07 1.6 ± 0.4 2.3 ± 0.5 - 3.6 ± 0.3 5.84 

36 0.11 0.37 0.40 - -    4.81 

42a 

5.2 ± 1.4 34 ± 1 61 ± 0 

 

Ib 

 

 

Ib 

 

6.17 

43 

0.26 ± 0.05 1.6 ± 0.1 2.3 ± 0.6 

 

0.1 

 

2.3 ± 0.1 

 

5.84 

48a 

0.89 ± 0.12 9.3 ± 0.2 14 ± 1 

 

Ib 

 

Ib 

 

5.14 

49a 
0.039 ± 

0.001 
0.33 ± 0.01 0.48 ± 0.07 

 

Ib 

 

Ib 

 

4.47 

2ME 84.9 0.3 1.9 2.2 3.2 3.78 

 

*50% hemmings konsentrasjon 

a Den estimerte log P-verdien ved hjelp av ChemDraw versjon 16.0 

Ib= Ikke bestemt 

 Molekylærmodellering  

I samarbeid med Professor Ingebrigt Sylte ved Universitetet i Tromsø er forbindelser 42a og 

49a blitt docket i kolkisinbindingssete mellom α og β subenhetene på tubulin (Figur 20). Som 

nevnt tidligere under kapittel 1.4.2 er 2-ME en kompetitiv hemmer ved å binde seg i kolkisin 

bindingssete. Studiene til Sylte viser at 42a passer inn i kolkisinbindingssete og 

hydroksylgruppen på A-ringen danner H-binding med aminosyren L-tyrosin 179 (Figur 21). 
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Videre danner hydrogenatomene i pyridinringen interaksjoner med cystein 241. Dataene for 

tubulinpolymeriseringhemming er fortsatt ikke klare og av den grunn kan vi ikke helt 

bestemme hvor sterk interaksjonen med kolkisinbindingssete påvirker celledelingen gjennom 

denne mekanismen. 

 

Figur 20. Docking av 49a i kolkisinbindingssete mellom α-tubulin (rød) og β-tubulin (blå) 

 

Figur 21 Forbindelse 42a i kolkisinbindingssete. 
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Figur 22 Forbindelse 49a i kolkisin bindingssete.  

For forbindelse 49a, som vi har sett er den mest potente analogen på CEM-celler. Vi kan se at 

interaksjonene mellom metoksygruppen i tyrosin 179 og kolkisinbindingssete er færre enn 

42a (Figur 22). Metoksygruppen kan være hydrogenbindingsakseptor mot hydroksylgruppen 

til tyrosin 179. Det er ikke observert noen andre sentrale interaksjoner mellom 49a og 

kolkisinbindingssete. Observasjonene fra molekylmodelleringsstudiene kan indikere at de 

mest potente cytotoksiske effektene ikke bare er basert på tubulin-bindingsinteraksjoner. 

Videre molekylærmodellering-studier med 49a kan gi ytterligere støtte til dette.  

 ER-agonisme og -antagonisme 

I samarbeid med Professor Paulsen og Dr. Hadera ble antagonist-effekten målt på ERα 

reseptorene i PC12-celler. For å måle og vurdere forbindelsene 52 (C1) og 56a (C2, Figur 23) 

ble DMSO brukt som en negativ kontroll og 17β-østradiol (E2) som en positiv kontroll. For å 

kunne måle ERα aktiviteten blir et luciferase plasmid og ERα-DNA transfektert inn i PC12-

celler.  
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Figur 23. Strukturen av forbindelsene som ble biologisk testet på Erα-reseptorene 

Ved aktivering av ERα vil det føre til en økning i luciferase aktiviteten. Med tanke på at 

analogene kan være toksiske på PC12-celler ble disse cellene også transfektert med renila 

luciferse-plasmid for å kunne korrigere for eventuelt celledød. I figur 24 blir aktiviteten av 

reseptoren illustrert med aktiviteten av luciferase på y-aksen. E2 viser en maksimal økning av 

luciferase-aktivitet på 20k som settes til å være 100% aktivitet. For analogene 52 og 56 kan vi 

se fra grafen en svak og uvesentlig økning i luciferase-aktiviteten, som i forhold til 

substrataktiviteten E2, og av den grunn er disse antagelig trolig ikke agonister. For å kunne 

konkludere med dette er det nødvendig med en større doseresponsstudie som kun tar for seg 

agonistaktiviteten av forbindelsene 52.  

 

 Figur 24. Graf over Erα-aktiviteten til forbindelsene C1 (52) og C2 (56a) 
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Videre blir analogene 52 og 56 tilsatt til PC12-celler sammen med substratet E2 tilstede for å 

evaluere antagonist aktiviteten av 2-ME-analogene. For 52+E2 kan vi observere at E2-

aktivering av reseptoren med forbindelse 52 er uforstyrret og dermed er 52 ingen antagonist 

for ERα-reseptorene. Men for 56+E2 kan vi se en reduksjon i E2-aktivering av reseptorene 

med 1/3. Det ble spekulert at reduksjonen antagelig skyldes toksisiteten av forbindelsen, men 

dette er blitt korrigert for ved hjelp av renila-luciferase som viste en uendret renila-aktivitet. 

Vi kan se fra tabell 3 at gjennomsnitt aktiviteten til renila for forbindelsene 52 og 56 har økt i 

forhold til blank (Tabell 3).  

Tabell 3. Renila aktivitet og gjennomsnitt av målinger (grønn). 

 Blank DMSO E2 C1 C2 E2+C1 E2+C2 

        

Parallell 
1 

791 926  1009 1003 1304 1393 

 748 816 1796 1290 1033 1232 1627 

 605 927 1851 1049 1243 1372 1701 

   1010  1042 1114  

   1131     

        

Gj.snitt 714,6667 889,6667 1447 1116 1080,25 1255,5 1573,666667 

Minus Blank 175 732,3333 401,3333 365,5833 540,8333 859 

 

Dette tyder på at reduksjonen ikke skyldes toksisiteten av forbindelsen på PC12-cellene. På 

grunn av en reduksjon på over 30% er 56 trolig ikke en full antagonist men heller en partiell 

antagonist. Det kreves en større studie med dose-respons-aktivitet av 56 for å kunne 

konkludere med om hvilken type antagonist 56 er. Men vi ser klart en reduksjon i aktiviteten 

til E2 med forbindelse 56 tilstede som kan være en god indikasjon på at acetalgruppen er 

viktig for antagonist-effekten.  

Som nevnt under kapittel 1.4 og er østrogenreseptorene intracellulære og for at en forbindelse 

skal kunne interagere må forbindelsen ha en riktig log P-verdi. Analogene 52 og 56 har fått en 

økning av log P-verdi etter dannelse av acetal på A-ringen. log P-verdien for 52 er 6.65 som 

er mye høyere enn ERα-substratet (17β-østradiol) som er på 3.91. Den høye log P-verdien og 

den svake antagonist effekten kan ha en sammenheng ved at 52 er for lipofil til å penetrere 
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cellemembranen og nå frem til ER-reseptoren. Analogen 56 har en log P på 5.54 som er 

nesten 10 ganger mindre lipofil enn 52 som viste en svak antagonist effekt. Om aktiviteten 

skyldes lipofilisiteten eller pyridinringen er vanskelig å si og det kreves flere studier for å 

kunne gi en konklusjon. 
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3 Videre arbeid 

Som nevnt tidlig i oppgaven under kapittel 1.4.3 har den endogene metabolitten 2-ME dårlige 

farmakokinetiske egenskaper som vi ønsket å forbedre ved å substituere på C-3 og C-17.  

Basert på resultatene til de nye 2-ME-analogene som er presentert i oppgaven er det 

hensiktsmessig å fortsette med SAR-studiene av 2-ME substituert med en rekke andre 

klorsubstituert pyridingrupper på 2-etyl- og 2-metoksyøstradiol. Med tanke på at 49a hadde 

en klorsubstituert pyridinring i C-17 kan det tenkes å forsøke med diklorsubstituert 

pyridinring (Figur 25) på 2-etyl- og 2-metoksyøstradiol. 

Videre har vi også sett at 2-ME-analoger som er substituert med sulfamatgruppe har ofte 

høyere cytotoksisitet enn med bare fri fenol på A-ringen. Følgelig vil det være hensiktsmessig 

å fremstille nye analoger med sulfamatgruppe på C-3 da disse er rapportert til å øke den anti-

proliferative effekten i tillegg til å øke løseligheten til produktet.  

Corey rapporterte i 2009 at dimetylamingruppe på C-3 var essensiell for den anti-

angiogenetiskeaktiviteten.62 Basert på dette og tidligere arbeid i LIPCHEM gruppen, kunne 

det vært interessant å forsøkt å substituere C-3 med dimetylamingruppe i tillegg til 

klorsubstituert pyridin på C-17.  

 

Figur 25. Eksempler på nye analoger som kan ha en interessant biologisk aktivitet. 
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Under prosjektoppgaven ble det forsøkt å fremstille nye imidazol- og benzimidazolanaloger 

av 2-ME, men grunnet tidspresset var det ikke mulig å optimalisere betingelsene for å forsøke 

å fremstille ønsket analoger (se s. 62-69). Ved fremtidig arbeid med SAR-studier av 2-ME vil 

det vært fordelaktig å forsøke å optimalisere betingelsene. Dette vil være starten på en helt ny 

serie analoger av 2-ME (Figur 26). 

 

Figur 26. Imidazol- og benzimidazolanaloger av 2-etyløstradiol. 



81 
 

4 Konklusjon 

Etter endt prosjektarbeid ble det totalt syntetisert 27 analoger av 2-ME der 15 av disse var nye 

analoger basert på tidligere SAR-studier i forskningsgruppen LIPCHEM. Forbindelsene 42a, 

43, 48a, 49a, 49b, 52 og 56a ble alle evaluert biologisk på forskjellige target. For 

fremstillingen av nye 2-etyl-, 2-metoksy- og 2,3-dimetoksyanaloger av 2-ME var reduktiv 

alkylering, Oppenauer og Suzuki-kobling sentrale reaksjoner i syntesen.  

I samarbeid med Professor Sandra Liekens ved Universitetet i Leuven ble forbindelsene 42a, 

43, 48a og 49a biologisk testet mot fire cellelinjer. 2-Metoksyanalogen 49a ble bestemt til å 

være den mest potente pyridinsubstituert analogen av 2-ME på CEM-celler med en IC50= 39 

nM (tabell 2). Videre er forbindelse 49a under in vivo-studier. 

For forbindelsene 52 og 56a ble disse biologisk evaluert i samarbeid med Professor Ragnhild 

E. Paulsen ved Universitetet i Oslo som viste at forbindelse 56a hadde en mulig antagonist 

effekt. 
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5 Eksperimentelt  

 Materiale og apparatur 

Reagenser og løsemidler som ble benyttet er kjøpt av Sigma Aldrich og brukt uten videre 

rensing. TLC ble uført med TLC-aluminiumplater med 250 µm silika gel 60 F254(Merk). 

CAM-løsning ble benyttet for å visualisere påført forbindelse. Flashkolonnekromatografi ble 

utført på Merk-produsert silikagel 60 (40-63 µm). NMR-spektra er tatt opp på instrumentene 

Bruker AVII400 MHz eller Bruker AVIII400 MHz. Koblingskonstanten (J) er rapportert i 

Hertz (Hz) og kjemisk skift er rapportert i part per million (ppm, δ). Prøvene ble løst i CDCl3 

(δ= 7.26 for 1HNMR og 77.0 for 13CNMR) eller DMSO-d6 (δ= 2.50 for 1HNMR og 39.52 for 

13CNMR) og spektrene ble kalibrert i forhold til referanse løsemidlene som ble brukt. Det ble 

tatt massespekter ved 70 eV på Waters Prospec Q, der ESI ble benyttet som 

ioniseringsmetode. HRMS ble tatt på samme instrument og samme ioniseringsmetode ved 

Kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo. Optisk rotasjon ble målt på Anton Paar MCP 100 

polarimeter ved å bruke en 0.7 mL celle med 1.0 dm i cellelengde.  
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 Eksperimentelle prosedyrer 

 Fremstilling av 2-etylanaloger av 2-ME 

 Fremstilling av forbindelse 37 

 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble 17ß-østradiol (16) (1.4 g, 5.0 mmol, 1.00 ekv.), Cu(OTf)2 

(45 mg, 0.12 mmol, 0.025 ekv.) og acetaldehyd (0.84 mL, 15 mmol, 3.0 ekv.) tilsatt under 

argonatmosfære. Blandingen ble tilsatt 2,2,2-trifluoretanol (15 mL, 3.0 mL/mmol.) etterfulgt 

av etantiol (2.2 mL, 30 mmol, 6.0 ekv.). Reaksjonsblandingen ble varmet ved 50 °C over natt. 

Til reaksjonsblandingen ble det så tilsatt trietylsilan (2.5 mL, 15 mmol, 3.0 ekv.) og 

blandingen ble rørt videre i fire timer ved 50 °C. Reaksjonsblandingen ble avkjølt til 

romtemperatur, og rester av etantiol ble fjernet under redusert trykk, hvor avgassen ble ledet 

gjennom en løsning av KMnO4. Inndampningsresten ble videre dampet inn under redusert 

trykk og deretter renset ved flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 8:3) hvilket gav et 

hvitt og porøst fast stoff. Utbytte: 1.1 g, (68%). TLC (heptan/ EtOAc 8:2, CAM-løsning): Rf = 

0.23.  

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.06 (s, 1H), 6.50 (s, 1H), 4.74 (s, 1H), 3.74 (t, J = 9.0, 7.9 Hz, 

1H), 2.87 – 2.72 (m, 2H), 2.60 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 2.39 – 2.28 (m, 1H), 2.23 – 2.06 (m, 2H), 

2.00 – 1.92 (m, 1H), 1.91 – 1.81 (m, 1H), 1.76 – 1.65 (m, 1H), 1.57 – 1.42 (m, 3H), 1.41 – 

1.28 (m, 3H), 1.27 – 1.08 (m, 5H), 0.79 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 151.1, 135.2, 

132.3, 127.1, 126.1, 115.0, 81.8, 49.8, 43.8, 43.1, 38.7, 36.5, 30.4, 29.0, 27.1, 26.2, 22.9, 22.8, 

14.2, 10.9. 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.65 
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 Fremstilling av forbindelse 38 

 

Steroidet 2-etyløstradiol (37) (1.4 g, 4.8 mmol, 1.0 ekv.) og aluminiumisopropoksid (4.9 g, 24 

mmol, 5.0 ekv.) ble løst i toluen (50 mL) i en flammetørket rundkolbe. Sykloheksanon (20 

mL, 19 mmol, 40 ekv.) ble tilsatt under omrøring og argonatmosfære. Reaksjonsblandingen 

ble refluksert under Dean-Stark betingelser. Etter 16 timer ble reaksjonsblandingen avkjølt til 

romtemperatur før en blanding av vann (70 mL) og HCl (1.0 M, 30 mL) tilsatt. Blandingen 

ble deretter ekstrahert med EtOAc (3 x 100 mL), og til den vandige emulsjonen ble det tilsatt 

1.0 M HCl (20 mL). Den organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under 

redusert trykk. Råproduktet ble renset ved hjelp av flashkromatografi (silikagel, heptan/ 

EtOAc 8:2) hvilket gav et svakt gult, krystallinsk produkt. Utbytte: 1.1 g, (77%). TLC 

(heptan/ EtOAc 8:2, CAM-løsning): Rf = 0.26. 

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.05 (s, 1H), 6.52 (s, 1H), 4.56 (s, 1H), 2.90 – 2.79 (m, 2H), 

2.59 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 2.54- 2.47 (m, 1H), 2.45- 2.40 (m, 1H), 2.27-2.21 (m, 1H), 2.18 – 

2.09 (m, 1H), 2.03 – 1.94 (m, 2H), 1.68 – 1.60 (m, 1H), 1.57 (s, 4H), 1.52 – 1.47 (m, 2H), 

1.22 (t, J = 7.6 Hz, 3H), 0.91 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 221.2, 151.4, 135.2, 

132.0, 127.4, 126.3, 115.2, 50.4, 48.1, 44.0, 38.5, 35.9, 31.6, 29.1, 26.6, 26.0, 23.0, 21.6, 14.4, 

13.9. 

 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.65 
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 Fremstilling av forbindelse 39 

 

Ketonet 2-etylestron 38 (1.1 g, 3.7 mmol, 1.0 ekv.) og TBSCl (0.8 g, 5.5 mmol, 1.5 ekv.) ble 

overført til en flammetørket rundkolbe og løst i tørr DMF (18 mL). Imidazol (0.64 g, 9.2 

mmol, 2.5 ekv.) ble tilsatt, og reaksjonsblandingen ble rørt under en argonatmosfære i fem 

timer. Mettet, vandig NaCl (20 mL) løsning ble tilsatt og blandingen ble ekstrahert med 

EtOAc (3 x 30 mL). Den organiske fasen ble vasket med vandig NaCl (20 mL), tørket over 

MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset ved hjelp av 

flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 8:2), hvilket gav det ønskede produktet som en 

fargeløs olje. Utbytte: 1.0 g, (69%). TLC (heptan/ EtOAc 8:2, CAM-løsning): Rf = 0.23 

1H NMR (400 MHz, CDCl3)  7.06 (s, 1H), 6,50 (s, 1H), 2.89-2.78 (m, 2H), 2.57 (q, J = 7.5 

Hz, 2H),), 2.47 – 2.40 (m, 1H), 2.30 – 2.21 (m, 1H), 2.20 – 2.10 (m, 1H), 2.09 – 1.93 (m, 3H), 

1.67 – 1.40 (m, 6H), 1.17 (t, J = 7.5 Hz, 3H), 1.02 (s, 9H), 0.92 (s, 3H), 0.24 (s, 6H). 13C 

NMR (101 MHz, CDCl3) δ 221.1, 151.3, 134.5, 132.1, 132.0, 126.2, 118.3, 50.48, 48.1, 44.1, 

38.4, 35.9, 31.7, 29.3, 26.7, 26.0, 25.8, 23.60, 21.6, 18.2, 14.7, 13.9, -4.1, -4.1. 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.65 
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 Fremstilling av forbindelse 40 

 

I en flammetørket rundkolbe ble TBS-beskyttet østron 39 (1.0 g, 2.5 mmol, 1.0 ekv.) og N-

fenyl-bis(trifluormetansulfonimid) (1.4 g, 3.8 mmol, 1.5 ekv.) løst i tørr THF (50 mL) og kjølt 

ned til -78 C. Videre ble 1.0M KHMDS i THF (7.5 mL, 7.5 mmol, 3.0 ekv.) tilsatt dråpevis 

og reaksjonsblandingen ble rørt under argonatmosfære i tre timer. Reaksjonsblandingen ble 

varmet til romtemperatur og avsluttet ved tilsetning av mettet, vandig NH4Cl (30 mL). 

Løsningen ble ekstrahert med EtOAc (3 x 20 mL). Den organiske fasen ble tørket over 

MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset ved hjelp av 

flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 9.5:0.5), som gav det ønskede produktet som en 

fargeløs viskøs olje. Utbytte: 0.69 g, (50%). TLC (heptan/ EtOAc 9.5:0.5, CAM-løsning): Rf 

= 0.23  

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3)  7.02 (s, 1H), 6.49 (s, 1H), 5.62 (dd, 1H), 2.89 - 2.77 (m, 2H), 

2.57 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 2.45 - 2.38 (m, 1H), 2.35- 2.26 (m, 2H), 2.15 - 2.03 (m, 1H), 1.93 - 

1.85 (m, 2H), 1.84- 1.74 (m, 1H), 1.70- 1.53 (m, 3H), 1.48- 1.35 (m, 1H), 1.17 (t, J = 7.5 Hz, 

3H), 1.01 (s, 9H), 1.01 (s, 3H), 0.23 (d, J = 1.0 Hz, 6H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3)  

159.4, 151.4, 134.5, 132.1, 132.1, 125.81,118.5, 118.3, 114.4, 53.7, 45.1, 44.3, 36.8, 32.8, 

30.3, 29.1, 28.4, 26.9, 25.8, 25.8, 23.6, 18.2, 15.4, 14.7, -4.1, -4.2. 

 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.65 
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 Fremstilling av forbindelse 41a 

 

TBS-beskyttet triflat 40 (0.54 g, 1.0 mmol, 1.0 ekv.) ble løst i en 1:1-blanding av THF og 

vann (21 mL) i en flammetørket rundkolbe. Cesiumkarbonat (0.65 g, 2.0 mmol, 2.0 ekv.) og 

(5- kloro-3-pyridinyl) borsyre (0.17 g, 1.1 mmol, 1.1 ekv.) ble deretter overført under 

omrøring og nitrogenatmosfære. Pd(PPh3)4 (58 mg, 5 mol %) ble tilsatt og 

reaksjonsblandingen ble rørt ved 60 C over natt. Blandingen ble avkjølt til romtemperatur og 

tilsatt mettet vandig NaCl- løsning (20 mL). Den vandige blandingen ble ekstrahert med 

EtOAc (4 x 10 mL). Samlet organisk fase ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under 

redusert trykk.  Råproduktet ble renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 8:2), 

hvilket gav det ønskede produktet som hvitt krystallinsk produkt. Utbytte: 0.29 mg (59%). 

TLC (heptan/ EtOAc 8:2, CAM-løsning): Rf = 0.26. 25= +32 (c = 0.71, MeOH). 

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.53 (d, J = 1.9 Hz, 1H), 8.44 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.67 (t, J = 

2.1 Hz, 1H), 7.05 (s, 1H), 6.50 (s, 1H), 6.08 (dd, J = 3.3, 1.8 Hz, 1H), 2.94 – 2.77 (m, 2H), 

2.58 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 2.46 – 2.26 (m, 3H), 2.20 – 2.08 (m, 2H), 1.99 – 1.90 (m, 1H), 1.81 

(m, J = 11.4, 6.5 Hz, 1H), 1.73 – 1.62 (m, 3H), 1.53 – 1.40 (m, 2H), 1.18 (t, J = 7.5 Hz, 3H), 

1.06 (s, 3H) 1.03 (s, 9H), 0.23 (d, J = 1.2 Hz, 6H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 151.3, 

150.7, 146.5, 145.5, 134.7, 134.2, 133.4, 132.5, 132.0, 131.7, 130.8, 125.9, 118.3, 56.8, 47.8, 

44.1, 37.3, 35.4, 31.6, 30.3 29.3, 27.8, 26.5, 25.8, 23.6, 18.2, 16.8, 14.7, -4.1, -4.2.  HRMS 

beregnet for C31H43ClNOSi +H 508.2802. Funnet: 508.2794. 
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 Fremstilling av forbindelse 41b 

 

TBS-beskyttet enoltriflat 40 (0.27 g, 0.50 mmol, 1.0 ekv.) ble løst i en 1:1-blanding av THF 

og vann (12 mL) i en flammetørket rundkolbe. Cesiumkarbonat (0.37 g, 1.0 mmol, 2.0 ekv.) 

og (4- pyridinyl) borsyre (64 mg, 0.52 mmol, 1.1 ekv.) ble deretter overført under omrøring 

og nitrogenatmosfære. Pd(PPh3)4 (29 mg, 5 mol %) ble tilsatt og reaksjonsblandingen ble rørt 

ved 60 C over natt. Blandingen ble avkjølt til romtemperatur og tilsatt mettet vandig NaCl- 

løsning (20 mL). Den vandige blandingen ble ekstrahert med EtOAc (4X 10 mL). Organiske 

fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk.  Råproduktet ble 

renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 8:2), hvilket gav det ønskede 

produktet som hvitt krystallinsk produkt. Utbytte: 0.14 mg (59%). TLC (heptan/ EtOAc 8:2, 

CAM-løsning): Rf = 0.25.  

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.53 (d, J = 6.3 Hz, 1H), 7.29 (d, J = 6.2 Hz, 1H), 7.06 (s, 1H), 

6.52 (s, 1H), 6.20 (dd, J = 3.5, 1.8 Hz, 1H), 2.96 – 2.77 (m, 2H), 2.59 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 

2.47 – 2.27 (m, 4H), 2.25 – 2.10 (m, 2H), 1.98 – 1.90 (m, 1H), 1.81 (td, J = 11.4, 6.4 Hz, 1H), 

1.75 – 1.59 (m, 3H), 1.53 – 1.40 (m, 1H), 1.19 (t, J = 7.5 Hz, 3H), 1.09 (s, 3H), 1.02 (s, 10H), 

0.24 (s, 2H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 152.7, 151.2, 149.7, 144.5, 134.7, 132.5, 131.3, 

125.9, 121.2, 118.3, 56.8, 47.6, 44.2, 37.3, 35.3, 31.6, 29.3, 27.8, 26.5, 25.8, 23.6, 18.2, 16.8, 

14.7, -4.1, -4.1. 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.65 
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 Fremstilling av forbindelse 42a 

 
 

TBS-beskyttet steroid 41a (0.23 g, 0.44 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket 

rundkolbe og løst i tørr THF (4 ml) under nitrogenatmosfære. Til blandingen ble TBAF tilsatt 

(1.0 M i THF, 0.40 mL, 0.48 mmol, 1.1 ekv.) dråpevis. Reaksjonsblandingen fikk stå ved 

romtemperatur over natt før en mettet, vandig NaHCO3-løsning (5 mL) ble tilsatt. Den 

vandige blandingen ble ekstrahert med EtOAc (3 x 10 mL), samlet organisk fase tørket over 

MgSO4, filtrert og deretter dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset med 

flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 7:3). Dette gav det ønskede produktet som et 

hvitt, krystallinsk stoff. Utbytte: 0.16 mg (90%). TLC (heptan/EtOAc 6:4, CAM-løsning): Rf 

= 0.27. 25= +52 (c = 0.85, MeOH). Smeltepunkt: 176-179 C. 

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3 ) δ 8.54 (d, J = 1.3 Hz, 1H), 8.45 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.71 (s, 

1H), 7.05 (s, 1H), 6.54 (s, 1H), 6.10 (dd, J = 3.3, 1.7 Hz, 1H), 5.12 (s, 1H), 2.97 – 2.74 (m, 

2H), 2.62 (q, J = 7.5 Hz, 2H), 2.47 – 2.35 (m, 2H), 2.35 – 2.26 (m, 2H), 2.22 – 2.10 (m, 2H), 

2.00 – 1.89 (m, 1H), 1.89 – 1.76 (m, 1H), 1.73 – 1.61 (m, 3H), 1.53 – 1.39 (m, 1H), 1.24 (t, J 

= 7.5 Hz, 3H), 1.05 (s, 3H).13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 151.4, 150.4, 146.1, 145.1, 135.3, 

134.4, 133.8, 132.3, 131.8, 131.1, 127.3, 126.0, 115.3, 56.7, 47.8, 44.1, 37.3, 35.3, 31.6, 29.1, 

27.7, 26.5, 23.1, 16.7, 14.4. HRMS beregnet for C25H28ClNO +Na 394.1938. Funnet: 

394.1932. 
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 Fremstilling av forbindelse 42b 

 

TBS-beskyttet steroid 41b (0.11 mg, 0.23 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket 

rundkolbe og løst i tørr THF (2 mL) under nitrogenatmosfære. Til løsningen ble 1 M TBAF i 

THF (0.20 mL, 0.25 mmol, 1.1 ekv.) tilsatt og reaksjonsblandingen sto under omrøring over 

natt. Reaksjonsblandingen ble avsluttet ved å tilsette mettet NaHCO3 løsning (10 mL) før den 

ble ekstrahert med (3x 10 mL) EtOAc. Den organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og 

dampet inn ved redusert trykk. Råproduktet ble deretter renset ved flashkromatografi 

(silikagel, heptan/EtOAc 7:3) som gav det ønskede produktet som hvitt krystallinsk produkt. 

Utbytte: 122 mg (52%). TLC (heptan/ EtOAc 1:1, CAM-løsning): Rf = 0.45. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.68 – 8.36 (m, 2H), 7.42 – 7.32 (m, 2H), 7.05 (s, 1H), 6.55 (s, 

1H), 6.27 (dd, J = 3.3, 1.9 Hz, 1H), 5.40 (s, 1H), 2.98 – 2.77 (m, 2H), 2.62 (q, J = 7.4 Hz, 2H), 

2.50 – 2.31 (m, 2H), 2.31 – 2.10 (m, 2H), 2.02 – 1.88 (m, 1H), 1.81 (td, J = 11.3, 6.4 Hz, 1H), 

1.75 – 1.61 (m, 3H), 1.25 (s, 5H), 1.09 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 152.5, 151.6, 

149.0, 145.3, 135.3, 132.2, 132.1, 127.4, 126.0, 121.3, 115.3, 56.7, 47.6, 44.1, 37.3, 35.3, 

31.6, 29.7, 29.7, 29.1, 27.7, 26.6, 23.1, 16.8, 14.5. 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.65 

 Fremstilling av forbindelse 43 
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Forbindelse 42a (0.12 g, 0.31 mmol, 1.0 ekv.) og 2,6-di-tert-butyl-4-metylpyridin (0.20 g, 

0.93 mmol, 3.0 ekv.) ble overført til en flammetørket rundkolbe og løst i tørr diklormetan. 

Løsningen ble kjølt ned til 0 C under nitrogenatmosfære. Sulfamoylklorid (0.11 g, 0.89 

mmol, 3.0 ekv.) ble tilsatt og reaksjonen sto under omrøring i ytterligere 30 minutter ved 0 

C. Reaksjonsblandingen ble varmet til romtemperatur og avsluttet med tilsetting av mettet 

vandig NaHCO3 løsning (10 mL) og ekstrahert med (3x 10 mL) EtOAc. Den organiske fasen 

ble så videre tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn ved redusert trykk. Råproduktet ble 

renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 1:1) som gav hvitt krystallinsk 

produkt. Utbytte: 73 mg (50%). TLC (heptan/EtOAc 7:3, CAM-løsning): Rf= 0.42.  25= 

+43 (c = 0.66, MeOH). Smeltepunkt: 189-194 C.  

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 8.59 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 8.52 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.94 (s, 

2H), 7.88 (t, J = 2.1 Hz, 1H), 7.20 (s, 1H), 7.03 (s, 1H), 6.30 (dd, J = 3.4, 1.7 Hz, 1H), 2.91 – 

2.77 (m, 2H), 2.63 (q, 2H), 2.48 – 2.39 (m, 1H), 2.37 – 2.26 (m, 2H), 2.20 – 2.03 (m, 2H), 

1.97 – 1.86 (m, 1H), 1.80 – 1.71 (m, 1H), 1.69 – 1.38 (m, 3H), 1.49 – 1.36 (m, 1H), 1.13 (t, J 

= 7.5 Hz, 3H), 1.03 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, DMSO) δ 150.2, 146.7, 146.6, 145.8, 138.5, 

135.5, 134.1, 134.0, 133.3, 131.7, 131.4, 126.7, 122.1, 56.7, 47.5, 44.1, 36.9, 35.0, 31.6, 29.0, 

27.5, 26.4, 22.9, 16.7, 15.2. HRMS beregnet for C25H29ClN2O3S +H 473.1666. Funnet: 

473.1659. 

 Fremstilling av 2-metoksyanaloger av 2-ME  

 Fremstilling av forbindelse 45  

 

Til en flammetørket rundkolbe ble 2-metoksyøstron 44 (0.26 g, 0.95 mmol, 1.0 ekv.) og 

TBSCl (0.22 mg, 1.4 mmol, 1.5 ekv.) overført og løst i tørr DMF (18.4 mL). Imidazol (0.16 

mg, 2.3 mmol, 2.5 ekv.) ble tilsatt under omrøring og nitrogenatmosfære i fem timer. Til 
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reaksjonsblandingen ble det tilsatt en mettet, vandig NaCl-løsning (10 mL) og blandingen ble 

ekstrahert med EtOAc (3 x 15 mL). Den organiske fasen ble vasket med vandig NaCl-løsning 

(10 mL), tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble 

renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 8:2) hvilket gav det ønskede produktet 

som et hvitt, fast stoff. Utbytte: 0.20 mg (52%). TLC (heptan/EtOAc 1:1, CAM-løsning): Rf= 

0.44 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 6.76 (s, 1H), 6.56 (s, 1H), 3.77 (s, 3H), 2.84 – 2.73 (m, 2H), 

2.56 – 2.44 (m, 1H), 2.39 – 2.32 (m, 1H), 2.30 – 2.21 (m, 1H), 2.19 – 2.09 (m, 1H), 2.09 – 

1.91 (m, 2H), 1.68 – 1.35 (m, 7H), 0.99 (s, 9H), 0.92 (s, 3H), 0.15 (s, 6H). 13C NMR (101 

MHz, CDCl3) δ 220.9, 148.8, 143.1, 132.5, 128.8, 121.0, 109.8, 55.9, 50.5, 48.0, 44.4, 38.3, 

35.9, 31.7, 28.7, 26.7, 26.1, 25.8, 21.6, 18.4, 13.9, -4.6, -4.6. 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.65 

 Fremstilling av forbindelse 46 

 

TBS-beskyttet 2-metokiøstron 45 (0.298 g, 0.72 mmol, 1.00 ekv.) og N-fenyl-

bis(trifluormetansulfonimid) (0.39 mg, 1.1 mmol, 1.5 ekv.) ble overført til en flammetørket 

rundkolbe og løst i tørr THF (15 mL) under nitrogenatmosfære. Løsningen ble kjølt ned til -

78 C og KHMDS (1.0 M i THF, 2.2 mL, 2.2 mmol, 3.0 ekv.) ble tilsatt dråpevis. 

Reaksjonsblandingen ble deretter rørt i tre timer før den ble varmet opp til romtemperatur. Til 

blandingen ble det tilsatt en mettet, vandig NH4Cl-løsning (15 mL), og den vandige 

blandingen ble ekstrahert med CH2Cl2 (4 x 10 mL). Den organiske fasen ble tørket over 

MgSO4, filtrert og dampet inn ved redusert trykk. Råproduktet ble renset med 

flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 9.5:0.5) hvilket gav en fargeløs og viskøs olje. 

Utbytte: 0.34 mg (88%) TLC (heptan/EtOAc 8:3, CAM-løsning): Rf = 0.42. 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 6.75 (s, 1H), 6.57 (s, 1H), 5.63 (dd, J = 3.4, 1.7 Hz, 1H), 3.79 

(s, 3H), 2.86 – 2.73 (m, 2H), 2.41 – 2.27 (m, 3H), 2.15 – 2.06 (m, 1H), 1.93 – 1.86 (m, 2H), 

1.85 – 1.74 (m, 1H), 1.72 – 1.54 (m, 3H), 1.48 – 1.35 (m, 1H), 1.03 (s, 3H), 1.01 (s, 9H), 0.17 

(s, 6H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.3, 148.8, 143.1, 132.7, 128.7, 121.1, 114.5, 109.6, 

55.9, 53.6, 45.1, 44.5, 36.6, 32.8, 28.5, 28.3, 26.9, 25.9, 25.8, 18.4, 15.4, -4.5, -4.5. 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.65 

 Fremstilling av forbindelse 47a 

 

TBS-beskyttet triflat 46 (0.34 g, 0.75 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket 

rundkolbe og løst i en 1:1 blanding av THF og vann (14 mL) under nitrogenatmosfære. Under 

omrøring ble cesiumkarbonat (0.49 g, 1.5 mmol, 2.0 ekv.) og (5- kloro-3-pyridinyl) borsyre 

(0.12 g, 0.79 mmol, 1.1 ekv.) tilsatt. Deretter ble Pd(PPh3)4 (5 mol%) tilsatt og 

reaksjonsblandingen varmet ved 60 C over natt. Reaksjonsblandingen ble deretter avkjølt til 

romtemperatur, tilsatt mettet vandig NaCl-løsning (25 mL) og ekstrahert med EtOAc (3 x 15 

mL). Den organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk. 

Råproduktet ble renset ved hjelp av flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 8:2). Dette 

gav det ønskede produktet som et hvitt krystallinsk produkt. Utbytte: 0.30 mg (90%). TLC 

(heptan/EtOAc 8:2, CAM-løsning): Rf = 0.29. 25= +43 (c = 0.68, MeOH). 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.53 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 8.44 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.67 (t, J = 

2.1 Hz, 1H), 6.77 (s, 1H), 6.57 (s, 1H), 6.08 (dd, J = 3.4, 1.8 Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 2.91 – 

2.72 (m, 2H), 2.43 – 2.29 (m, 3H), 2.21 – 2.09 (m, 2H), 2.00 – 1.88 (m, 1H), 1.86 – 1.75 (m, 

1H), 1.72 – 1.60 (m, 3H), 1.51 – 1.39 (m, 1H), 1.06 (s, 3H), 1.00 (s, 9H), 0.16 (d, J = 1.5 Hz, 

6H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 150.6, 148.7, 146.5, 145.5, 143.0, 134.2, 133.4, 133.0, 

131.6, 130.9, 128.9, 121.1, 109.7, 56.8, 55.9, 47.8, 44.4, 37.2, 35.4, 31.6, 28.7, 27.8, 26.6, 

25.8, 18.4, 16.8, -4.5, -4.6. HRMS beregnet for C30H40ClNO2Si +Na 532.2415. Funnet: 

532.2407. 

 Fremstilling av forbindelse 47b 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble TBS-beskyttet triflat 46 (0.31 g, 0.56 mmol, 1.0 ekv.) løst i 

en 1:1-blanding av THF og vann (15 mL) under nitrogenatmosfære. Til løsningen ble det 

tilsatt cesiumkarbonat (0.39 mg, 1.2 mmol, 2.0 ekv.) etterfulgt av (2-kloro-4-pyridinyl) 

borsyre (91 mg, 0.58 mmol, 1.1 ekv.) under omrøring. Pd(PPh3)4 (32 mg, 5 mol%) ble tilsatt, 

og blandingen ble rørt ved 60 C over natt. Reaksjonsblandingen ble avkjølt til 

romtemperatur, og en mettet, vandig NaCl-løsning (10 mL) ble tilsatt. Den vandige fasen ble 

ekstrahert med EtOAc (3 x 10 mL) og samlet organiske fase ble tørket over MgSO4, filtrert og 

dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset ved flashkromatografi (silikagel, 

heptan/EtOAc 8:3), hvilket gav et hvitt og porøst fast stoff. Utbytte: 1.1 g, (68%). TLC 

(heptan/EtOAc 8:2, CAM-løsning): Rf = 0.23. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.29 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.32 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 7.21 (dd, J = 

5.2, 1.5 Hz, 1H), 6.76 (s, 1H), 6.57 (s, 1H), 6.25 (dd, J = 3.4, 1.9 Hz, 1H), 3.78 (s, 3H), 2.88 – 

2.73 (m, 2H), 2.43 – 2.25 (m, 3H), 2.24 – 2.13 (m, 2H), 1.96 – 1.88 (m, 1H), 1.78 (m, J = 

11.4, 6.4 Hz, 1H), 1.67 (m, J = 11.3, 9.6, 3.0 Hz, 3H), 1.45 (m, J = 11.9, 6.6 Hz, 1H), 1.08 (s, 

3H), 1.00 (s, 9H), 0.16 (d, J = 1.6 Hz, 6H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 151.7, 151.6, 
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149.3, 148.7, 147.8, 143.1, 133.1, 132.9, 128.9, 121.3, 121.0, 119.9, 109.7, 56.7, 55.9, 47.6, 

44.3, 37.1, 35.2, 31.6, 28.7, 3.8, 26.6, 25.8, 18.4, 16.8, -4.5, -4.6. 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.67 

 Fremstilling av forbindelse 48a 

 

Forbindelse 47a (0.30 g, 0.59 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket rundkolbe og 

løst i tørr THF (6 mL) under nitrogenatmosfære. Til løsningen ble 1.0 M i THF tert-

butylamoniumfluoride (0.66 mL, 0.65 mmol, 1.1 ekv.) tilsatt og reaksjonsblandingen sto 

under omrøring over natt. Reaksjonsblandingen ble avsluttet ved å tilsette mettet NaHCO3 

løsning (10 mL) før den ble ekstrahert med (3x 10 mL) EtOAc. Den organiske fasen ble 

tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn ved redusert trykk. Råproduktet ble deretter renset 

ved flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 8:2). Dette gav det ønskede produktet som 

hvitt krystallinsk porøst produkt. Utbytte: 0.12 mg (52%).TLC (heptan/ EtOAc 7:3, CAM-

løsning): Rf = 0.30. 25= +45.9 (c = 0.45, MeOH). Smeltepunkt: 191-192 C.  

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.54 (d, J = 1.9 Hz, 1H), 8.46 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.74 (q, J = 

2.8, 1.4 Hz, 1H), 6.78 (s, 1H), 6.67 (s, 1H), 6.16 – 6.11 (m, 1H), 5.46 (s, 1H), 3.87 (s, 3H), 

3.01 – 2.70 (m, 2H), 2.45 – 2.29 (m, 3H), 2.23 – 2.10 (m, 2H), 2.00 – 1.90 (m, 1H), 1.81 (td, J 

= 11.5, 6.5 Hz, 1H), 1.73 – 1.62 (m, 3H), 1.52 – 1.39 (m, 1H), 1.06 (s, 3H). 13C NMR (101 

MHz, CDCl3) δ 150.3, 146.0, 145.0, 144.6, 143.6, 134.4, 133.8, 131.9, 131.6, 131.3, 129.4, 

114.7, 107.8, 56.7, 56.1, 47.8, 44.3, 37.2, 35.3, 31.6, 28.8, 27.7, 26.7, 16.8. HRMS beregnet 

for C24H26ClNO2 +Na 418.1550. Funnet: 418.1544. 
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 Fremstilling av forbindelse 48b 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble TBS beskyttet steroid 47b (0.13 g, 0.34 mmol, 1.0 ekv.) 

overført og løst i tørr THF (4ml). Til blandingen ble det under omrøring og 

nitrogenatmosfære 1.0 M TBAF i THF tilsatt (0.40 mL, 0.38 mmol, 1.1 ekv.) dråpevis. 

Reaksjonsblandingen sto i romtemperatur over natt før en mettet løsning av NaHCO3 (5 mL) 

ble tilsatt og ekstrahert med (3x 10 mL) EtOAc. Den organiske fasen ble tørket over MgSO4, 

filtrert og dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset med flashkromatografi 

(silikagel, heptan/ EtOAc 7:3) Dette gav det ønskede produktet som hvitt krystallinsk fast 

stoff. Utbytte: 65 mg (55%), TLC (heptan/ EtOAc 6:4, CAM-løsning): Rf = 0.27.  

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.29 (d, J = 5.3 Hz, 1H), 7.32 (s, 1H), 7.21 (dd, J = 5.1, 1.6 Hz, 

1H), 6.78 (s, 1H), 6.67 (s, 1H), 6.25 (q, J = 3.4, 1.8 Hz, 1H), 5.46 (s, 1H), 3.87 (s, 3H), 2.94 – 

2.75 (m, 2H), 2.44 – 2.26 (m, 3H), 2.25 – 2.11 (m, 2H), 1.97 – 1.91 (m, 1H), 1.85 – 1.74 (m, 

1H), 1.72 – 1.61 (m, 3H), 1.53 – 1.40 (m, 1H), 1.08 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 

151.7, 151.6, 149.3, 147.8, 144.6, 143.6, 133.1, 131.5, 129.4, 121.3, 119.9, 114.7, 107.8, 56.7, 

56.1, 47.6, 44.3, 37.2, 35.2, 31.6, 28.8, 27.7, 26.7, 16.8. 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.67 
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 Fremstilling av forbindelse 49a 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble forbindelse 49a (92 mg, 0.22 mmol, 1.0 ekv.) løst i tørr 

diklormetan (4 mL) under nitrogen-atmosfære. Løsningen ble kjølt ned til 0 C før 2,6-di-tert-

butyl-4-metylpyridin (0.15 g, 0.71 mmol, 3.0 ekv.) ble tilsatt under omrøring. Sulfamoyl 

klorid (83 mg, 0.68 mmol, 3.0 ekv.) ble deretter tilsatt og reaksjonsblandingen ble kjølt videre 

i 30 minutter før den ble varmet til romtemperatur. Reaksjonsblandingen sto under omrøring 

over natt. Det ble deretter tilsatt en mettet vandig NaHCO3 løsning (5 mL) og ekstrahert med 

(3x 10 mL) EtOAc. Den organiske fasen ble tørket over MgSO4 og filtrert før den ble dampet 

inn ved redusert trykk. Råproduktet ble renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/ 

EtOAc 1:1) som gav hvitt krystallinsk produkt. Utbytte: 73 mg (50%). TLC (heptan/EtOAc 

7:3, CAM-løsning): Rf= 0.42.  25= +46 (c = 0.91, CHCl3). Smeltepunkt: 192-195 C.  

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.50 (d, J = 1.9 Hz, 1H), 8.42 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 7.68 (t, 1H), 

7.07 (s, 1H), 6.91 (s, 1H), 6.10 (q, 1H), 5.17 (s, 2H), 3.88 (s, 3H), 2.93 – 2.78 (m, 2H), 2.52 – 

2.28 (m, 3H), 2.27 – 2.09 (m, 2H), 2.06 – 1.92 (m, 1H), 1.80 (td, J = 11.4, 6.4 Hz, 1H), 1.74 – 

1.60 (m, 3H), 1.56 – 1.38 (m, 1H), 1.05 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 150.0, 149.0, 

145.5, 144.4, 140.2, 136.9, 134.5, 134.4, 132.1, 131.7, 130.2, 124.3, 110.2, 56.7, 56.5, 47.7, 

44.5, 36.7, 35.2, 31.6, 28.5, 27.4, 26.5, 16.7. HRMS beregnet for C25H29ClN2O3S +Na 

497.1278. Funnet: 497.1272. 
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 Fremstilling av forbindelse 49b 

 

Forbindelsen 48b (55 mg, 0.12 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket rundkolbe og 

løst i tørr diklormetan (2.5 mL). 2,6-di-tert- butyl-4-metylpyridin (75 mg, 0.35 mmol, 3.0 

ekv.) ble tilsatt under nitrogenatmosfære. Blandingen ble kjølt ned til 0 C før sulfamoyl 

klorid (41 mg, 0.35 mmol, 3.0 ekv.) ble overført. Reaksjonsblandingen sto under omrøring i 

30 minutter før den ble varmet til romtemperatur. Blandingen sto ytterligere 16 timer under 

nitrogenatmosfære. Mettet vandig NaHCO3 løsning (3 mL) ble deretter tilsatt og den vandige 

blandingen ble ekstrahert med (3x 5 mL) EtOAc. Den organiske fasen ble tørket over MgSO4 

før den ble filtrert og dampen inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset med 

flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 1:1) som gav det ønsket produktet som svakt gult 

fast stoff. Utbytte: 28 mg (49%). TLC (heptan/ EtOAc 4:6, CAM-løsning): Rf = 0.33 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.29 (d, J = 5.2, 0.7 Hz, 1H), 7.33 (s, 1H), 7.22 (dd, J = 5.3, 

1.5 Hz, 1H), 7.07 (s, 1H), 6.91 (s, 1H), 6.28 (dd, J = 3.4, 1.8 Hz, 1H), 4.99 (s, 2H), 3.89 (s, 

3H), 2.90 – 2.80 (m, 2H), 2.45 – 2.27 (m, 3H), 2.24 – 2.11 (m, 2H), 2.00 – 1.93 (m, 1H), 1.84 

– 1.61 (m, 5H), 1.53 – 1.39 (m, 1H), 1.08 (s, 3H). 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.67 
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 Fremstilling av forbindelse 50a 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble forbindelse 48a (60 mg, 0.15 mmol, 1.0 ekv.) overført og 

løst i tørr acetonitril (0.50 mL). Blandingen ble avkjølt til -10 C under omrøring og 

nitrogenatmosfære. Karbontetraklorid (0.10 mL, 0.75 mmol, 5.0 ekv.) ble tilsatt dråpevis og 

videre avkjøling i 15 minutter. Diisopropyletylamin (50 µL, 0.30 mmol, 2.0 ekv.) og 4-

dimetylaminopyridin (2.0 mg, 0.015 mmol, 0.10 ekv.) ble tilsatt til reaksjonsblandingen. 

Dibenzylfosfit (48 µL, 0.22 mmol, 1.5 ekv.) ble tilsatt dråpevis før reaksjonsblandingen ble 

varmet til romtemperatur og rørt i tre timer. Det ble deretter tilsatt 0.50M KH2PO4 (3 mL) og 

ekstrahert med (3x 2 mL) DCM. Den organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og 

dampet inn ved redusert trykk. Råproduktet ble renset ved hjelp av flashkromatograf 

(silikagel, heptan/EtOAc 7:3) som gav en svak gul olje. Utbytte: 54 mg (55%). TLC (heptan/ 

EtOAc 1:1, CAM-løsning): Rf = 0.45. 25=+21.9 (c = 19.45, CHCl3).   

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.53 (d, J = 1.9 Hz, 1H), 8.45 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.69 (t, J = 

2.1 Hz, 1H), 7.37 – 7.30 (m, 10H), 6.90 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 6.83 (s, 1H), 6.10 (q, J = 3.4, 1.8 

Hz, 1H), 5.18 (dd, J = 7.8, 1.2 Hz, 4H), 3.78 (s, 3H), 2.87 – 2.68 (m, 2H), 2.46 – 2.27 (m, 

3H), 2.22 – 2.12 (m, 2H), 1.98 – 1.89 (m, 1H), 1.80 (td, J = 11.4, 6.4 Hz, 1H), 1.73 – 1.60 (m, 

3H), 1.51 – 1.38 (m, 1H), 1.06 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 150.4, 148.4 (d, J =5.1 

Hz) 146.2, 145.2, 137.7(d, J =7.1 Hz), 137.6 (d, J = 1.5 Hz),135.85 (d, J =8.1 Hz) 134.3, 

133.7, 131.8, 131.1, 129.2, 128.5, 128.4, 127.9, 121.6 (d, J = 2.9 Hz), 109.9, 69.7, 69.7, 56.7, 

56.1, 47.7, 44.4, 36.9, 35.3, 31.6, 28.5, 27.6, 26.5, 16.7. HRMS beregnet for C38H39ClNO5P 

+Na 678.2152. Funnet: 678.2146. 
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 Fremstilling av forbindelse 50b 

 

Forbindelse 48b (60 mg, 0.15 mmol, 1.0 ekv.) ble overført og løst i tørr acetonitril (0.50 mL) i 

en flammetørket rundkolbe. Blandingen ble avkjølt til -10 C under omrøring og 

nitrogenatmosfære. Karbontetraklorid (0.10 mL, 0.75 mmol, 5.0 ekv.) ble tilsatt dråpevis og 

avkjølt videre i 15 minutter. Diisopropyletylamin (50 µL, 0.30 mmol, 2.0 ekv.) og 4-

dimetylaminopyridin (2.0 mg, 0.015 mmol, 0.10 ekv.)  ble tilsatt til reaksjonsblandingen. 

Dibenzylfosfit (48 µL, 0.22 mmol, 1.5 ekv.) ble tilsatt dråpevis. Reaksjonsblandingen ble 

varmet til romtemperatur og videre omrøring i tre timer. Det ble deretter tilsatt 0.50 M 

KH2PO4 (3 mL) og ekstrahert med (3x 2 mL) DCM. Den organiske fasen ble tørket over 

MgSO4, filtrert og dampet inn ved redusert trykk. Råproduktet ble renset ved hjelp av 

flashkromatograf (silikagel, heptan/EtOAc 7:3) som gav en svak gul olje. Utbytte: 23 mg 

(38%). TLC (heptan/ EtOAc 1:1, CAM-løsning): Rf = 0.47. 25= + 29 (c = 19.45, CHCl3).   

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.30 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.34 (m, 7.41 - 7.31 Hz, 10H), 7.29 

(s, 1H), 7.21 (dd, J = 5.3, 1.5 Hz, 1H), 6.90 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 6.83 (s, 1H), 6.25 (q, J = 3.3, 

1.8 Hz, 1H), 5.18 (dd, J = 7.8, 1.5 Hz, 4H), 3.78 (s, 3H), 2.85 – 2.67 (m, 2H), 2.44 – 2.25 (m, 

3H), 2.25 – 2.11 (m, 2H), 1.98 – 1.89 (m, 1H), 1.78 (td, J = 11.5, 6.4 Hz, 1H), 1.72 – 1.60 (m, 

3H), 1.51 – 1.39 (m, 1H), 1.08 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 151.7, 151.6, 149.4, 

148.4 (d, J = 5.2 Hz), 147.7, 137.7(d, J 0 7.1 Hz), 137.5(d, J = 1.7 Hz), 135.9 (d, J = 7.0 Hz), 

133.0, 129.1, 128.5, 128.4, 127.9, 121.6 (d, J = 3.2 Hz), 121.3, 119.9, 109.9, 69.8, 69.7, 56.7, 

56.1, 47.5, 44.4, 36.8, 35.2, 31.6, 28.5, 27.5, 26.5, 16.7. HRMS beregnet for C38H39ClNO5P 

+Na 678.2152. funnet: 678.2144. 
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 Fremstilling av forbindelse 50c 

 

Forbindelse 50a (54 mg, 0.080 mmol, 1.0 ekv.) ble overført og løst i tørr diklormetan (50 µL) 

i en flammetørket rundkolbe. Løsningen ble av kjølt til 0 C under omrøring og 

bromotrimetylsilan (20 µL, 0.16 mmol, 2.1 ekv.) ble tilsatt dråpevis. Reaksjonsblandingen sto 

ved 0 C under omrøring i en time før metanol (30 µL) ble tilsatt. Etter 15 minutter ble 

løsemiddelet dampet inn under redusert som gav en svak gul viskøs olje. Intermadiatet ble 

løst i etanol (50 µL) og løsningen ble avkjølt til 0 C. Natriummetoksid (8.6 mg, 0.16 mmol, 

2.1 ekv.) ble tilsatt under omrøring og reaksjonsblandingen sto ved romtemperatur i 16 timer. 

Reaksjonsblandingen ble dampet inn under redusert trykk og råproduktet ble ekstrahert med 

EtOAc (2x 2 mL). Vannfasen ble frysetørket i 16 timer for så å danne svakt gult salt. Utbytte: 

67 mg (162%). 
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 Fremstilling av 2,3-dimetoksyanaloger av 2-ME 

 Fremstilling av forbindelse 52 

 

2-metoksyøstradiolanalogen 51 (5.0 mg, 0.010 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en 

flammetørket rundkolbe og løst i tørr acetonitril (1 mL). K2CO3 (50 mg, 0.050 mmol, 5.0 

ekv.) ble deretter tilsatt under nitrogenatmosfære og omrøring. Til blandingen ble det tilsatt 

metyliodid (20 µL, 0.070 mmol, 6.0 ekv.) dråpevis. Reaksjonsblandingen ble rørt ved 80 C i 

fire timer før den ble kjølt til romtemperatur. Det ble deretter tilsatt destillert vann (1 mL) og 

ekstrahert med (3x 2 mL) EtOAc. Den organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og 

dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset med flashkromatografi (silikagel, 

heptan/EtOAc 9:1). Dette gav hvitt porøst produkt. Utbytte: 3.0 mg (62%). TLC 

(heptan/EtOAc 7:3, CAM-løsning): Rf= 0.41,  25= 35.9 (c = 0.31, CHCl3). Smeltepunkt 

126-129 C.  

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.34 – 7.27 (m, 2H), 7.26 – 7.18 (m, 3H), 6.82 (s, 1H), 6.60 (s, 

1H), 3.85 (d, J = 1.0 Hz, 6H), 2.97 – 2.70 (m, 3H), 2.41 – 2.08 (m, 3H), 2.10 – 1.85 (m, 2H), 

1.78 – 1.68 (m, 1H), 1.53 – 1.37 (m, 6H), 1.26 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 0.53 (s, 3H). 13C NMR 

(101 MHz, CDCl3) δ 146.9, 146.9, 141.0, 132.5, 128.8, 128.7, 127.7, 126.0, 111.9, 109.0, 

57.1, 56.1, 55.9, 55.3, 44.5, 44.3, 39.2, 37.8, 29.4, 28.0, 26.6, 26.2, 24.2, 12.8. HRMS 

beregnet for C26H32O2 +Na 399.2300. Funnet: 399.2294. 
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 Forsøk på fremstilling av forbindelse 53a 

 

Forbindelse 48a (10 mg, 0.020 mmol, 1.0 ekv.) ble løst i acetonitril (2 mL) i en flammetørket 

rundkolbe. K2CO3 (95 mg, 0.010 mmol, 5.0 ekv.) ble deretter tilsatt under nitrogenatmosfære 

og omrøring. Til blandingen ble metyliodid (20 µL, 0.070 mmol, 6.0 ekv.) tilsatt dråpevis. 

Reaksjonsblandingen ble rørt ved 80 C i fire timer før den ble kjølt til romtemperatur. Det 

ble deretter tilsatt destillert vann (3 mL) og ekstrahert med (3x 4 mL) EtOAc. Den organiske 

fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk.  

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 53b 

 

Forbindelsen 42a (5.0 mg, 0.012 mmol, 1.0 ekv.) og K2CO3 (50 mg, 0.050 mmol, 5.0 ekv.)  

ble overført til en flammetørket rundkolbe og løst i tørr acetonitril (1 mL). Det ble deretter 

tilsatt metyliodid (20 µL, 0.070 mmol, 6.0 ekv.) dråpevis under nitrogenatmosfære og 

omrøring. Reaksjonsblandingen ble rørt ved 80 C i fire timer før den ble kjølt til 

romtemperatur. Det ble deretter tilsatt destillert vann (1 mL) og ekstrahert med (3x 2 mL) 

EtOAc. Organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk.  
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 Fremstilling av forbindelse 54 

 

Forbindelsen 2-metoksyøstradiol (44) (0.50 g, 1.6 mmol, 1.0 ekv.) og K2CO3 (1.1 g, 8.2 

mmol, 5.0 ekv.) ble overført til en flammetørket rundkolbe og løst i tørr acetonitril. Det ble 

deretter tilsatt metyliodid (1.2 mL, 19 mmol, 12 ekv.) dråpevis under nitrogenatmosfære og 

omrøring. Reaksjonsblandingen reflukserte ved 80 C over natt. Det ble deretter avkjølt til 

romtemperatur før reaksjonen ble avsluttet ved tilsetning av destillert vann (20 mL) og 

ekstraherte med (3x 30 mL) EtOAc. Den organiske fasen ble tørket over MgSO4 og filtrert før 

den ble dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset med flashkromatografi 

(silikagel, DCM/ heptan/ EtOAc 5:3:2) som gav det ønskede produktet som hvitt krystallinsk 

produkt. Utbytte: 0.46 mg (92%). TLC (DCM/heptan/EtOAc 5: 3:2, CAM-løsning): Rf= 0.43.  

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 6.81 (s, 1H), 6.60 (s, 1H), 3.85 (d, J = 3.0 Hz, 6H), 2.94 – 2.77 

(m, 2H), 2.58 – 2.44 (m, 1H), 2.42 – 2.34 (m, 1H), 2.32 – 2.22 (m, 1H), 2.20 – 2.09 (m, 1H), 

2.08 – 1.92 (m, 3H), 1.69 – 1.38 (m, 6H), 1.25 (t, 1H), 0.92 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, 

CDCl3) δ 220.7, 147.2, 147.1, 131.6, 128.5, 112.0, 109.0, 56.0, 55.9, 50.4, 48.0, 44.3, 38.4, 

35.9, 31.7, 29.1, 26.7, 26.2, 21.6, 13.9. HRMS beregnet for C20H26O3 +Na 337.1780. 

Funnet: 337.1774. 

 Fremstilling av forbindelse 55 

 

 

Forbindelse 54 (0.40 g, 1.3 mmol, 1.0 ekv.) og N-fenyl-bis(trifluormetansulfonimid) (0.67 g, 

1.9 mmol, 1.5 ekv.) ble overført til en flammetørket rundkolbe under nitrogenatmosfære. 
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Blandingen ble løst i tørr THF (31 mL) og kjølt ned til -78 C før 1.0 M KHMDS i THF (7.5 

mL, 7.5 mmol, 3.0 ekv.) ble tilsatt dråpevis. Reaksjonsblandingen ble rørt tre timer. 

Reaksjonsblandingen ble varmet til romtemperatur og avsluttet ved tilsetning av mettet, 

vandig NH4Cl (10 mL). Løsningen ble ekstrahert med EtOAc (3 x 20 mL). Den organiske 

fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble 

renset ved hjelp av flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 9.5:0.5), som gav det ønskede 

produktet som en fargeløs viskøs olje. Utbytte: 0.38 g, (68%). TLC (heptan/ EtOAc 8:2 

CAM-løsning): Rf = 0.62. 25= +10.8 (c = 0.83, CHCl3). 

 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 6.79 (s, 1H), 6.60 (s, 1H), 5.62 (q, J = 3.4, 1.7 Hz, 1H), 3.85 

(d, J = 4.8 Hz, 6H), 2.94 – 2.76 (m, 2H), 2.42 – 2.29 (m, 3H), 2.16 – 2.06 (m, 1H), 1.97 – 

1.87 (m, 2H), 1.81 (td, J = 11.3, 6.4 Hz, 1H), 1.72 – 1.55 (m, 3H), 1.50 – 1.37 (m, 1H), 1.01 

(s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.3, 147.1, 147.0, 131.7, 129.6, 128.4, 127.6, 118.5, 

111.9, 108.6, 56.1, 55.9, 53.5, 45.1, 44.4, 36.7, 32.8, 28.9, 28.3, 26.9, 26.0, 15.4. HRMS 

beregnet for C21H25 F3O5S +Na 469.1272. Funnet: 469.1266. 

 Fremstilling av forbindelse 56a 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble forbindelsen 55 (0.10 g, 0.22 mmol, 1.0 ekv.) løst i en 1:1-

blanding av THF og vann (6 mL) under nitrogenatmosfære. Cesiumkarbonat (0.15 g, 0.46 

mmol, 2.0 ekv.) og 2-kloro-4-pyridinborsyre (36 mg, 0.25 mmol, 1.1 ekv.) ble deretter 

overført under omrøring. Palladium katalysatoren Pd(PPh3)4 (13 mg, 5 mol%) ble tilsatt og 

reaksjonsblandingen ble rørt ved 60 C over natt. Blandingen ble avkjølt til romtemperatur og 

tilsatt en mettet, vandig NaCl-løsning (5 mL). Den vandige blandingen ble ekstrahert med 

EtOAc (4 x 5 mL). Den organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under 

redusert trykk.  Råproduktet ble renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 8:2) 

som gav en fargeløs olje. Utbytte: 67 mg, (77%). TLC (heptan/ EtOAc 1:1 CAM-løsning): Rf 
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= 0.35. 25= +48.8 (c = 2.4, CHCl3). HRMS beregnet for C25H28ClNO2 +Na 432.1706. 

Funnet: 432.1700. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.54 (s, 1H),8.46 (s, 1H), 7.71 (t, J = 2.0 Hz, 1H), 6.81 (s, 1H), 

6.61 (s, 1H), 6.11 (dd, J = 3.3, 1.8 Hz, 1H), 3.86 (d, J = 4.5 Hz, 6H), 2.97 – 2.78 (m, 2H), 

2.45 – 2.29 (m, 3H), 2.17 (s, 3H), 2.02 – 1.93 (m, 1H), 1.89 – 1.78 (m, 1H), 1.74 – 1.63 (m, 

2H), 1.50 (td, J = 12.1, 6.5 Hz, 1H), 1.06 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 150.4, 

147.1, 147.0, 145.9, 144.9, 133.9, 132.1, 131.3, 128.7, 112.0, 108.8, 56.7, 56.1, 47.8, 44.3, 

37.3, 35.3, 31.6, 30.9, 29.1, 27.8, 26.7, 16.8.  

 Fremstilling av forbindelse 56b 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble forbindelse 55 (0.10 g, 0.22 mmol, 1.0 ekv.) sammen med 

cesiumkarbonat (0.15 g, 0.45 mmol, 2.0 ekv.) løst i en 1:1 blanding av THF og vann (14 mL) 

under nitrogenatmosfære. Under omrøring ble (2-kloro-4-pyridinyl) borsyre (36 mg, 0.79 

mmol, 1.1 ekv.) tilsatt. Deretter ble Pd(PPh3)4 (5 mol%) tilsatt og reaksjonsblandingen ble 

varmet ved 60 C i to timer. Reaksjonsblandingen ble deretter avkjølt til romtemperatur, 

tilsatt en mettet, vandig NaCl-løsning (25 mL) og ekstrahert med EtOAc (3 x 15 mL). Den 

organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk. 

Råproduktet ble renset ved hjelp av flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 8:2) som gav 

en fargeløs olje. Utbytte: 36 mg (26%). TLC (heptan/EtOAc 7:3, CAM-løsning): Rf= 0.44.  

25= +11.2 (c = 2.6, CHCl3).  

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8.29 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.32 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 7.21 (dd, J = 

5.2, 1.5 Hz, 1H), 6.81 (s, 1H), 6.61 (s, 1H), 6.25 (dd, J = 3.4, 1.8 Hz, 1H), 3.86 (d, J = 4.8 Hz, 

6H), 2.98 – 2.74 (m, 2H), 2.48 – 2.28 (m, 3H), 2.26 – 2.10 (m, 2H), 2.02 – 1.90 (m, 1H), 1.80 

(td, J = 11.4, 6.4 Hz, 1H), 1.75 – 1.60 (m, 3H), 1.54 – 1.40 (m, 1H), 1.08 (s, 3H). 13C NMR 

(101 MHz, CDCl3) δ 151.7, 151.6, 149.3, 147.8, 147.2, 147.0, 133.1, 132.0, 128.7, 121.3, 
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119.9, 112.1, 108.8, 56.7, 56.1, 55.9, 47.6, 44.2, 37.2, 35.2, 31.6, 29.1, 27.8, 26.7, 16.8. 

HRMS beregnet for C25H28ClNO2 +Na 432.1706. Funnet: 432.1700. 

 Forsøk på fremstilling av imidazol- og 

benzimidazolanaloger av 2-ME 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 57a 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble TBS-beskyttet enoltriflat (40) (54 mg, 0.10 mmol, 1.0 

ekv.) overført og løst i en 1:1 blanding av THF og vann (2 mL) under nitrogenatmosfære. 

Cesiumkarbonat (65 mg, 1.5 mmol, 2.0 ekv.) og benzimidazol- 5 borsyre (27 mg, 0.20 mmol, 

1.1 ekv.) ble tilsatt under omrøring. Pd(PPh3)4 (5 mol%) ble deretter tilsatt og 

reaksjonsblandingen ble varmet ved 60 C over natt. Reaksjonsblandingen ble deretter avkjølt 

til romtemperatur, tilsatt mettet vandig NaCl-løsning (10 mL) og ekstrahert med EtOAc (4 x 

10 mL). Den organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert 

trykk. Startmaterialet ble renset ved hjelp av flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 9:1). 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 57b 
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TBS-beskyttet enoltriflat (40) (0.40 g, 0.74 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket 

rundkolbe og løst i en 1:1 blanding av THF og vann (15 mL) under nitrogenatmosfære. Under 

omrøring ble cesiumkarbonat (0.48 g, 1.5 mmol, 2.0 ekv.) og benzimidazol- 5 borsyre (0.15 g, 

0.93 mmol, 1.1 ekv.) tilsatt. Pd(PPh3)4 (5 mol%) ble deretter tilsatt og reaksjonsblandingen ble 

varmet ved 60 C over natt. Reaksjonsblandingen ble deretter avkjølt til romtemperatur, tilsatt 

mettet vandig NaCl-løsning (10 mL) og ekstrahert med EtOAc (4 x 10 mL). Den organiske 

fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble 

renset ved hjelp av flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 9:1) og startmaterialet ble 

gjenvunnet. TLC (heptan/EtOAc 8:2, CAM-løsning): Rf = 0.46. 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 57c 

 

Forbindelse 40 (54 mg, 0.10 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket rundkolbe og 

løst i tørr dimetylformamid (1.5 mL). K2CO3 ble deretter tilsatt (71 mg, 0.50 mmol, 5.0 ekv.) 

og imidazol (14 mg, 0.20 mmol, 1.5 ekv.) og rørt ved 80 C i to timer. Reaksjonsblandingen 

ble kjølt til romtemperatur, tilsatt isvann og ekstrahert med (3x 2 mL) EtOAc. Samlet 

organisk fase ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn ved redusert trykk. Råproduktet 

ble renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 1:1) som gav hvitt krystallinsk 

produkt.  
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 Fremstilling av forbindelse 58 

 

I en flammetørket rundkolbe ble en blanding av fosforylklorid (0.40 mL, 1.5 mL/ mmol) og 

dimetylformamid (0.40 mL, 1.5 mL/ mmol) kjølt ned til 0 C. TBS-østron (39) (0.11 g, 

0.25mmol, 1.0 ekv.) ble løst i tørr kloroform (1.5 mL) og tilsatt dråpevis. 

Reaksjonsblandingen ble varmet til romtemperatur og deretter refluksert ved 80 C under 

nitrogenatmosfære. Blandingen sto ved oppvarming i 5 timer før den ble kjølt til 

romtemperatur og deretter tilsatt kaldt vann (2 mL). Den vandige blandingen ble ekstrahert 

med (3x 5 mL) EtOAc. Organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn ved 

redusert trykk. Råproduktet ble renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 9:1) 

som gav svakt gult fast stoff. Utbytte: 45 mg, (52%). TLC (heptan/ EtOAc 8:2, CAM-

løsning): Rf = 0.29. Smeltepunkt: 143-149 C.  

1H NMR (400 MHz, CDCl3 ) δ 10.01 (s, 1H), 7.03 (s, 1H), 6.52 (s, 1H), 4.84 (s, 1H), 2.96 – 

2.74 (m, 2H), 2.63 (td, J = 14.9, 6.9 Hz, 4H), 2.47 (dd, J = 9.3, 2.8, 2.3 Hz, 1H), 2.40 – 2.27 

(m, 1H), 2.22 – 2.04 (m, 2H), 2.04 – 1.85 (m, 3H), 1.81 – 1.55 (m, 5H), 1.45 – 1.36 (m, 1H), 

1.23 (t, J = 7.5 Hz, 4H), 1.00 (s, 4H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 188.2, 162.8, 151.4, 

136.4, 135.2, 131.8, 127.4, 125.9, 115.3, 53.1, 51.0, 44.1, 37.3, 33.0, 28.9, 28.2, 27.1, 26.1, 

23.1, 15.2, 14.4. 
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 Forsøk på fremstilling av forbindelse 59 

 

Forbindelse 58 (20 mg, 0.028 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket rundkolbe og 

løst i tørr dimetylformamid (0.5 mL). Det ble deretter tilsatt K2CO3 (0.14 g, 0.88 mmol, 3.0 

ekv.) og imidazol (5.9 mg, 0.087 mmol, 1.5 ekv.) og rørt ved 80 C i to timer. 

Reaksjonsblandingen ble kjølt til romtemperatur, tilsatt isvann og ekstrahert med (3x 2 mL) 

EtOAc. Samlet organisk fase ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn ved redusert trykk. 

Råproduktet ble renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 1:1) som gav hvitt 

krystallinsk produkt.  

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 60 

 
 
Forbindelsen etyl-østron (38) (0.10 g, 0.33 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket 

rundkolbe og tilsatt en løsning av NaOH (0.5 mL, 1.1 mmol, 3.3 ekv. 10% v/v). Blandingen 

ble kjølt ned til 0 C. En løsning av tetra-n-butylammonium klorid (10 mg, 0.033 mmol, 0.1 

ekv.) i diklormetan (2 mL), og en løsning av acetylklorid (23 µl, 0.33 mmol, 1.0 ekv.) i 

diklormetan (5 mL) ble også samtidig kjølt ned til 0 C. Etter avkjøling ble alle tre løsningene 

slått sammen og rørt videre ved 0 C i 10 minutter. Reaksjonsblandingen ble tilsatt isvann (5 

mL) og ekstrahert med dietyleter (3x 10 mL). Organiske fasen ble vasket med NaHCO3 (2x 

10 mL), Den ble deretter tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn ved redusert trykk. 

Inndampingsresten ble renset ved flashkromatografi (silikagel, heptan/EtOAc 7:3) hvilket gav 

et hvitt fast stoff. Utbytte: 86 mg, (77%). TLC (heptan/ EtOAc 1:1, CAM-løsning): Rf = 0.43.  
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.17 (s, 1H), 6.74 (s, 1H), 2.87 (q, J = 8.6, 3.6 Hz, 2H), 2.58 – 

2.38 (m, 4H), 2.31 (s, 3H), 2.20 1.93 (m, 5H), 1.68 – 1.38 (m, 6H), 1.17 (t, J = 7.6 Hz, 3H), 

0.91 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 220.8, 169.9, 146.7, 137.6, 135.3, 132.8, 126.5, 

122.1, 50.5, 47.9, 44.2, 38.0, 35.9, 31.6, 28.9, 26.4, 25.8, 23.2, 21.6, 20.9, 14.6, 13.8. 

 

Spektroskopiske data var i overenstemmelse med det som er rapportert tidligere for denne 

kjente forbindelsen.82 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 61 

 

 

Forbindelse 60 (0.61 mg, 1.8 mmol, 1.0 ekv.) ble overført til en flammetørket rundkolbe og 

løst i tørr kloroform (11 mL) Under nitrogen atmosfære ble løsningen ble tilsatt dråpevis til en 

nedkjølt blanding av fosforylklorid (0.27 mL, 1.5 mL/mmol) og tørr dimetylformamid (3 

mL). Blandingen ble varmet til romtemperatur før den reflukserte ved 80 C i fire timer. 

Reaksjonsblandingen ble kjølt ned til romtemperatur og deretter tilsatt isvann (5 mL). Den 

vandige blandingen ble ekstrahert med (3x 10 mL) dietyleter, tørket over MgSO4, filtrert og 

dampet inn under redusert trykk. Råproduktet ble renset med flashkromatografi (silikagel 

heptan/EtOAc 9:1) som hvitt fast stoff. Utbytte: 408 mg (59%). TLC (heptan/ EtOAc 8:2, 

CAM-løsning): Rf = 0.33. 25= +34.3 (c = 1.06, MeOH). Smeltepunkt: 181-186 C.  

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 10.01 (s, 1H), 7.14 (s, 1H), 6.74 (s, 1H), 2.96 – 2.83 (m, 2H), 

2.65 (dd, J = 14.8, 6.2 Hz, 1H), 2.57 – 2.41 (m, 3H), 2.31 (s, 4H), 2.15 (dd, J = 14.8, 11.3 Hz, 

1H), 2.05 – 1.90 (m, 2H), 1.81 – 1.59 (m, 4H), 1.50 – 1.37 (m, 1H), 1.18 (t, J = 7.6 Hz, 3H), 

1.00 (s, 3H). 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 188.0, 169.8, 162.3, 146.7, 137.4, 136.4, 135.3, 

132.8, 126.1, 122.2, 53.1, 50.9, 44.3, 36.9, 33.0, 28.8, 28.2, 26.9, 25.8, 23.2, 20.9, 15.2, 14.5. 

HRMS beregnet for C23H27ClO3 +H  409.1546. Funnet: 409.1541. 
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 Forsøk på fremstilling av forbindelse 62a 

 

Forbindelse 61 (39 mg, 0.10 mmol, 1.0 ekv.) ble løst i en blanding av THF og vann 1:1 (2 

mL) i en flammetørket rundkolbe. Cesiumkarbonat (65 mg, 0.20 mmol, 2.0 ekv.) og 2-

metylbenzimidazol borsyre (27 mg, 1.1 mmol, 1.1 ekv.) ble deretter overført under omrøring 

og nitrogenatmosfære. Pd(PPh3)4 (5.78 mg, 5 mol %) ble tilsatt og reaksjonsblandingen ble 

rørt ved 60 C over natt. Blandingen ble avkjølt til romtemperatur og tilsatt mettet vandig 

NaCl løsning (2 mL). Den vandige blandingen ble ekstrahert med EtOAc (3X 2 mL). Den 

organiske fasen ble tørket over MgSO4, filtrert og dampet inn under redusert trykk.  

Inndampingsresten ble renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 3:7), hvilket 

gav et hvitt krystallinsk produkt. 

 Forsøk på fremstilling av forbindelse 62b 

 

Til en flammetørket rundkolbe ble forbindelse 61 (0.10 mg, 0.26 mmol, 1.0 ekv.)  overført 

sammen med K2CO3 (0.17 g, 1.3 mmol, 5.0 ekv.) og imidazol (34 mg, 0.52 mmol, 2.0 ekv). 

Til blandingen ble det tilsatt tørr dimetylformamid (2 mL) under omrøring og 

nitrogenatmosfære. Reaksjonsblandingen ble rørt ved 80 C i 2 timer. Blandingen ble kjølt til 

romtemperatur før isvann (2 mL) ble tilsatt. Den vandige blandingen ble ekstrahert med (3x5 

mL) EtOAc, tørket over MgSO4 og dampet inn ved redusert trykk.  
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 Forsøk på fremstilling av forbindelse 62c 

 

 Til en flammetørket rundkolbe ble forbindelse 61 (0.10 g, 0.25 mmol, 1.0 ekv.)  overført 

sammen med K2CO3 (0.17 g, 1.3 mmol, 5.0 ekv.) og benzimidazol (61 mg, 0.52 mmol, 2.0 

ekv). Til blandingen ble det tilsatt tørr dimetylformamid (2 mL) under omrøring og 

nitrogenatmosfære. Reaksjonsblandingen ble rørt ved 80 C i to timer. Blandingen ble kjølt 

ned til romtemperatur før isvann (2 mL) ble tilsatt. Den vandige blandingen ble ekstrahert 

med (3x 5 mL) EtOAc, tørket over MgSO4 og dampet inn ved redusert trykk. Råproduktet ble 

renset med flashkromatografi (silikagel, heptan/ EtOAc 2:8) som gav hvitt krystallinsk 

produkt.  
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7 Vedlegg 

 NMR spektra  
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2-Etyløstradiol (37) 
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2-Etyløstron (38) 
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3-tert-buyldimetylsiloksy-2-etyløstron (39) 
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(8R,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oksi)-2-etyl-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl 

trifluorometanesulfonat (40) 

 



124 
 

4-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-etyl-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)-5-kloro-3-

pyridin (41a) 
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4-(3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-etyl-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-

6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)pyridine (41b) 
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(8S,9S,13S,14S)-17-(5-kloropyridin-3-yl)-2-etyl-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-

oktahydro-6H-cyclopenta[a]fenantren-3-ol (42a) 

   



127 
 

(8S,9S,13S,14S))-2-etyl-13-metyl-17-(pyridin-4-yl)-7,8,9,11,12,13,14,15-

oktahydro-6H- syklopenta[a]fenantren-3-ol (42b) 

 



128 
 

3-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-octahydro-6H-syklopenta[a]fenanthren-17-yl)-5 (43) 

  



129 
 

3-tert-butyldimetylsiloksi-2-metoksyøstron (45)  

 



130 
 

(8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl 

trifluorometanesulfonat (46) 

 



131 
 

4-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)-5-kloropyridin 

(47a) 

 



132 
 

4-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)-2-kloropyridin 

(47b) 

 



133 
 

(8S,9S,13S,14S)-17-(5-kloropyridin-3-yl)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-3-ol (48a) 

 



134 
 

(8S,9S,13S,14S))-17-(2-kloropyridin-4-yl)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-3-ol (48b) 

  



135 
 

 3-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenanthren-17-yl)-5-

kloropyridin (49a) 

 



136 
 

3-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenanthren-17-yl)-5-

kloropyridin (49b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

dibenzyl((8S,9S,13S,14S)-17-(5-kloropyridin-3-yl)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-3-yl) fosfat (50a) 

 



138 
 

dibenzyl ((8S,9S,13S,14S)-17-(2-kloropyridin-4-yl)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-3-yl) fosfat (50b) 

 



139 
 

(8S,9S,13S,14S)-2-dimetoksy-13-metyl-17-fenyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-

dekahydro-6H-syklopenta[a]fenantren (51) 

 



140 
 

(8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-17-fenyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-

dekahydro-6H-syklopenta[a]fenantren (52) 

 



141 
 

(8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-dekahydro-

17H-syklopenta[a]fenantren-17-one (54) 

 



142 
 

(8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-

syklopenta[a]fenantren-17-yl trifluorometanesulfonat (55) 

 



143 
 

5-kloro-3-((8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-

oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)pyridin (56a) 

  



144 
 

2-kloro-4-((8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-

oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)pyridine (56b) 

 



145 
 

 (8S,9S,13S,14S)-17-kloro-2-etyl-3-hydroksi-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-

oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantrene-16-karbaldehyde (58) 

 



146 
 

(8S,9S,13S,14S)-2-etyl-13-metyl-17-okso-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-dekahydro-

6H-syklopenta[a]fenantren-3-yl acetate (60) 

  



147 
 

(8S,9S,13S,14S)-17-kloro-2-etyl-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-dekahydro-

6H-syklopenta[a]fenantren-3-yl acetate (61) 

 



148 
 

 Massespektroskopi 

4-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-etyl-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)-5-kloro-3-

pyridin (41a) 

 



149 
 

(8S,9S,13S,14S)-17-(5-kloropyridin-3-yl)-2-etyl-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-

oktahydro-6H-cyclopenta[a]fenantren-3-ol (42a) 

 

  



150 
 

3-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-octahydro-6H-syklopenta[a]fenanthren-17-yl)-5 (43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

4-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)-5-kloropyridin 

(47a) 

 

 



152 
 

(8S,9S,13S,14S)-17-(5-kloropyridin-3-yl)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-3-ol (48a) 

 



153 
 

3-((8S,9S,13S,14S)-3-((tert-butyldimetylsilyl)oksi)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenanthren-17-yl)-5-

kloropyridin (49a)  

 



154 
 

dibenzyl ((8S,9S,13S,14S)-17-(5-kloropyridin-3-yl)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-3-yl) fosfat (50a) 

 



155 
 

dibenzyl ((8S,9S,13S,14S)-17-(2-kloropyridin-4-yl)-2-metoksy-13-metyl-

7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-3-yl) fosfat (50b) 

 

 



156 
 

(8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-17-fenyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-

dekahydro-6H-syklopenta[a]fenantren (52) 

 



157 
 

(8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-dekahydro-

17H-syklopenta[a]fenantren-17-one (54) 

 



158 
 

(8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-oktahydro-6H-

syklopenta[a]fenantren-17-yl trifluorometanesulfonat (55) 

 



159 
 

5-kloro-3-((8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-

oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)pyridin (56a) 

 



160 
 

2-kloro-4-((8S,9S,13S,14S)-2,3-dimetoksy-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15-

oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-yl)pyridine (56b) 

 



161 
 

(8S,9S,13S,14S)-17-kloro-2-etyl-13-metyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-dekahydro-

6H-syklopenta[a]fenantren-3-yl acetate (61) 

 

 


