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Allt levande består av celler. En enda människa har lika många celler som stjärnorna i en galax, unge
fär 100 miljarder. De olika cellerna, t.ex. muskelceller, njurceller och nervceller, samverkar i ett intrikat 
system i var och en av oss. Arets Nobelpristagare i kemi, PETER AGRE och RoDERICK MAcKINNON, har 
bidragit till grundläggande kemisk kunskap om hur cellerna fungerar genom banbrytande upptäckter 
rörande cellernas vatten- och Jonkanaler. De har fått upp våra ögon för en fantastisk familj av moleky
lära maskiner: kanaler, grindar och ventiler, som alla behövs för att cellen ska fungera. 

Molekylära kanaler genom cellmembranet 
För att upprätthålla ett jämnt tryck i cellerna är det viktigt att vatten kan passera genom cell
membranet. Detta har man känt till länge. Hur öppningarna verkligen ser ut och fungerar var 
dock under lång tid ett av biokemins olösta problem. Det var inte förrän runt 1990 som Peter 
Agre upptäckte den första vattenkanalen. Som så mycket annat i cellen var det ett protein det 
handlade om. 

Vattenmolekyler är inte det enda som passerar in och ut i cellerna. För att miljardtals celler 
ska fungera som något annat än en stor cellklump krävs samordning. Kommunikation mellan 
cellerna är alltså nödvändig. De signaler som skickas inom och mellan cellerna består av joner 
eller små molekyler som sätter igång kaskader av kemiska reaktioner, vilket får våra muskler 
att spännas, ögon att fuktas - ja, som styr alla våra kroppsfunktioner. Även signalerna i hjärnan 
handlar om sådana reaktioner: När vi klämmer en tå skickas en signal upp till hjärnan. Längs 
en kedja av nervceller förs, genom ett växelspel mellan kemiska signaler och jonströmmar, infor
mationen fram som en stafettpinne från cell till cell. 

Det var år 1998 som Roderick MacKinnon första gången lyckades visa hur en jonkanal ser 
ut på atomär nivå - en insats som tillsammans med Agres upptäckt av vattenkanalerna öppnat 
helt nya forskningsområden inom biokemin och biologin. 

De medicinska konsekvenserna av Agres och MacKinnons upptäckter är också stora. En rad 
sjukdomar kan hänföras till bristfällig funktion hos kroppens vatten- och jonkanaler, och med 
hjälp av den grundläggande kunskapen om hur kanalerna ser ut och fungerar, ser man nu möj
ligheter att kunna utveckla nya effektivare läkemedel. 
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