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Kandidaten har i sitt doktorgradsarbeid tatt utgangspunkt i den detaljerte tredimensjonale 

strukturen til vannkanalen aquaporin-4 (AQP4), og rasjonelt designet og laget nye kjemiske 

stoffer som kan danne basis for utvikling av en AQP4-propp. Slike vannkanalpropper kan 

potensielt brukes som legemidler mot hjerneødem.  

Svært mange kjenner noen som har blitt rammet av hjerneslag. Mange slagpasienter 

utvikler hjerneødem (vanninnholdet i hjernen øker). Dette kan føre til hjerneskade og død. 

Nyere forskning har vist at proteinet AQP4 spiller en helt avgjørende rolle for utviklingen av 

hjerneødem. AQP4 er et såkalt vannkanalprotein. Disse proteinene danner små porer 

gjennom cellemembranen som er akkurat store nok til å slippe gjennom vannmolekyler. 

Mange forskere har forsøkt å identifisere stoffer som kan «proppe igjen» AQP4, og dermed 

hindre at vann kan strømme inn i hjernecellene etter et hjerneslag. Til tross for mye 

forskning på dette feltet, har det imidlertid ikke lykkes noen å finne en effektiv 

vannkanalpropp ennå.   

Det er kjent at AQP4-molekyler, foruten å fungere som vannkanaler, har en tendens til å 

binde seg til andre AQP4-molekyler. Stoffene kandidaten har laget etterligner den delen av 

et AQP4-molekyl som er ansvarlig for interaksjonen mellom AQP4-molekyler i tilstøtende 

celler. Dersom et syntetisk stoff i stor grad ligner på denne delen av AQP4, er det sannsynlig 

at det selv vil kunne binde seg til et AQP4-molekyl. Studier utført av japanske forskere tyder 

på at dette AQP4-segmentet har en skrueform som i litteraturen kalles en 310-heliks. I sitt 

doktorgradsarbeid har kandidaten klart å utvikle nye, generelle metoder for å lage slike 

skrueformer. Dette har gjort det mulig å lage et antall nye stoffer som i stor grad etterligner 

den kjemiske og romlige strukturen til adhesjonssegmentet til AQP4.  

Foreløpige bindingsstudier har overraskende nok vist at stoffene primært binder seg til et 

foreløpig uidentifisert protein i hjernen, og i beste fall binder seg ikke-selektivt til AQP4. 

Fordi disse stoffene ligner på en del av AQP4, er det nærliggende å spørre om ikke AQP4 

også interagerer med dette ukjente hjerneproteinet. Hvilken fysiologisk eller patofysiologisk 

rolle denne hypotetiske interaksjonen kan tenkes å spille er foreløpig uklart.  

 


