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TITTEL: 

Modeling electrical and diffusive transports in 

neural tissue 

  

I sin avhandling har Andreas V. Solbrå utviklet matematiske modeller for å 
beregne transport av ioner i hjernevev, på mange forskjellige skalaer. 
Forståelse av denne typen transport kan være viktig for å forstå forløpet til 
sykdommer som migrene og epilepsi. 



 

 

Hjernen er et uhyre komplekst biologisk system, og dersom vi ønsker å forstå den krever 
det en kombinasjon av eksperimenter, analyse og modeller på mange forskjellige skalaer. I 
sin avhandling har Solbrå, sammen med sine kollegaer, utviklet modeller som kan 
simulere ionekonsentrasjoner i hjernen, fra konsentrasjoner i store hjerneområder helt 
ned til bevegelsen til ett enkelt ion. Modellene kan bidra til å forklare en rekke av 
hjerneprosesser knyttet til endringer i ionekonsentrasjoner. 
 
Flere patologiske tilstander i hjernen kan oppstå ved at nervecellene i et lite område 
spontant blir hyperaktive. Denne hyperaktiviteten påvirker den lokale ionebalansen, som 
er avgjørende for å opprettholde normal hjerneaktivitet. En ubalanse i 
ionekonsentrasjonene vil påvirke friske nerveceller i nærheten og få disse til å bli 
hyperaktive også. På denne måten kan en bølge av hyperaktivitet spre seg gjennom 
hjernen. Ofte etterfølges den av en bølge av «stillhet», da cellene etter at hyperaktiviteten 
har dødd ut kan går inn i en tilstand hvor de har lavere aktivitet enn vanlig. Slike bølger 
observeres blant annet i under epilepsi og migrene. 
 
Det er en lang tradisjon for å modellere aktiviteten til nerveceller, som strekker seg tilbake 
til 1960-tallet, hvor modeller ble utviklet ved å studere de elektriske egenskapene til 
nerveeceller fra blekksprut. Disse nervecellene er gigantiske sammenlignet med de vi har i 
menneskehjernen, og egnet seg derfor godt til å studere. Problemet med tradisjonelle 
matematiske modeller for nerveceller er at de ikke tar høyde for at  nerveceller aktivitet 
kan påvirke ionebalansen i hjernen, og det er denne egenskapene Solbrå og kollegaene 
hans har introdusert i sine modeller. 
 
I arbeidet sitt har Solbrå bidratt til utviklingen av tre modeller som egner seg til å beregne 
hvordan ionekonsentrasjoner varierer på forskjellige skalaer. Den første modellen bruker 
forenklinger for å representere nevronene på en mest mulig effektiv måte, og kan derfor 
brukes til å simulere områder på kubikkmillimeter, som er usedvanlig stort for denne 
typen modeller. I den andre modellen er den fysiske utstrekningen til hver enkelt 
nervecelle inkludert på en detaljert måte, som gjør det mulig å studere hvordan 
hjernecellene påvirker hverandre på en mer detaljert måte enn det som tidligere var mulig. 
Den tredje modellen modellerer hvert enkelt ion eksplisitt, og er dermed velegnet til å 
modellere transportprosesser i hjernen som involverer svært få ioner. De to første 
modellene kan bidra til å forstå ulike patologiske tilstander som epilepsi og migrene, mens 
prosessene som fanges opp av den tredje modellen er viktige i blant annet hukommelse og 
læring. 

 

 

 

 

 

 

 

Begynn med konklusjoner og resultater. 
Journalister er lært opp til å stryke bakfra og venter å få det viktigste først.  Og det viktigste i 
pressesammenheng er det du har kommet fram til.  Vil du ha oppmerksomhet må du 
begynne der det for deg ville være naturlig å slutte: med konklusjonene og resultatene.  
Fortell om konsekvensene av din forskning, eventuelt om praktiske følger av arbeidet ditt. 
 
Skriv enkelt!   
Les resymeet høyt for en venn e.l. (som ikke jobber i ditt fag).  Fagspråk er ikke bare 
fremmedord, men like mye en egen sjargong.  Bruk dagligspråket som norm, så langt det lar 



 

 

seg gjøre.  Et engelsk slagord for forskningsformidling er:"Better roughly right than precisely 
wrong".  Det uttrykker at noe som blir skrevet litt omtrentlig, kan bli oppfattet mer korrekt 
enn det som blir skrevet nøyaktig med uforståelige fagord.  Ta det som en utfordring å 
beherske andre skriftgenre enn dem du er mest vant til fra forskningen.   
 
Skriv kort! 1/2 til 1/1 A4-side 
Langt og vanskelig er det samme som papirkurv i en nyhetsredaksjon.   


