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Vannkanaler beskytter 

mot cerebral malaria1066

Vannkanaler kan være et mulig utgangspunkt for nye behandlings-

metoder for å hindre malariainfeksjon i hjernen.

Cerebral malaria er en alvorlig og potensielt
dødelig nevrologisk manifestasjon ved infek-
sjon med malariaparasitten Plasmodium
falciparum. Malaria er utbredt i tropiske og
subtropiske strøk. Det er særlig barn under
ti år som rammes av cerebral malaria.

Forskere ved Universitetet i Oslo har
i samarbeid med amerikanske forskere vist at
hjernens vannkanaler beskytter mot cerebral
malaria (1). I en musestudie hadde malaria-
infiserte mus færre akvaporin 4-kanaler
(AQP4) i hjernen enn ikke-infiserte mus.
Genmodifiserte mus som manglet AQP4
og som ble infisert med malaria, ble raskere
syke og utviklet mer alvorlig hjerneødem
enn vanlige mus. De genmodifiserte musene
hadde også dårligere effekt av malariabe-
handling – kun 20 % overlevde, mot 80 %
av vanlige mus. Funnene tyder på akvaporin
4 gir en delvis beskyttelse mot cerebral
malaria.

– Vannkanalene gir større sjanse for
å overleve cerebral malaria og sannsynligvis
også andre infeksjonssykdommer i hjernen,
sier professor i anatomi Mahmood Amiry-
Moghaddam ved Universitetet i Oslo, en av
artikkelforfatterne.

– Denne kunnskapen kan på sikt føre
til utvikling av nye behandlingsmetoder,
for eksempel stimulering av vannkanal-
effekten. Foreløpig finnes det ikke behand-
ling som kan blokkere eller aktivere disse
vannkanalene. Vi har flere pågående
prosjekter om regulering av akvaporin 4
i hjernen – første steg er å vise at den fak-
tisk kan reguleres. Deretter vil vi se på
hvordan vi kan utvikle nye behandlings-
former, sier Amiry-Moghaddam.

Akvaporin 4 er den hyppigst forekom-
mende vannkanalen i hjernen, og hittil har
den vært kjent for å ha en skadelig heller
enn nyttig funksjon. Vannkanalene har vist
seg å være viktige for regulering av celle-
volumet. – Denne studien er den første som
påviser en direkte sammenheng mellom det
å ha vannkanaler og økt sjanse for å over-
leve en sykdom, sier Amiry-Moghaddam.
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Cerebral malaria: En alvorlig manifestasjon av 
malaria hvor hjernen rammes. Dødeligheten er 
spesielt høy hos barn. Skyldes infeksjon med 
malariaparasitten Plasmodium falciparum.

Vannkanaler: Membranproteiner som danner 
porer i cellemembranen og som er mer eller 
mindre selektivt permeable for vann. Det finnes 
13 ulike typer av vannkanaler hos pattedyr, og 
disse uttrykkes i de fleste organer i kroppen. 
Akvaporin 4 (AQP4) er vannkanalen som det 
uttrykkes mest av i hjernen. Den spiller en 
viktig rolle i danning av hjerneødem.

Hjerneødem: Ansamling av vann i og utenfor 
hjerneceller. Hjerneødem er en alvorlig kom-
plikasjon og en viktig årsak til død ved flere 
akutte nevrologiske sykdommer. Per i dag 
finnes det ingen behandling for å forhindre 
utviklingen av hjerneødem.
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