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WHO: Hjernerelaterte sykdommer er blant våre største 
helseutfordringer

• 1/3 av befolkningen vil affiseres:
~200 mill Europeans (2015)

• Hver 3. helsekrone går til hjernerelaterte sykdommer



• Vi har begrenset kunnskap om 
sykdomsmekanismer

• => Ineffektive medisiner

• => Big Pharma trekker seg ut

Mentale lidelser– kliniske syndromer

Klinisk syndrom
Deskriptive:

- Adferd
- Humør
-Psykose

- Kognisjon

Ingen kjente biomarkører
– får objektive diagnosekriterier
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Mentale sykdommer har høy arvbarhet
Arvbarhet= den delen av variansen som kan forklares med genetiske faktorer (tvillingstudier)
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Nature 511, 421-7 (2014).

Ole Andreassen
NORMENT-Norwegian 
Center for Research on 

Mental Disorders

Noen genvarianter er mer hyppige
hos schizofrenipasienter

GWAS -Undersøkt genmateriale fra

50.000 pasienter 
100.000 kontroller



Mange genvarianter for SCZ er knyttet til hjernecellers funksjon

Hvor skal man starte....



Fr
a 

ge
ne

r t
il 

hj
er

ne
fu

nk
sjo

n 
og

 sy
kd

om

Human Eksperimenter

Sykdomsmekanismer

Nye mål for medisiner

Bedre behandling

DigiBrain: Multidisiplinær analyse for å forstå sykdomsmekanismer

Genes

Network

Cell

System

Molecules

Matematiske 
modeller

Konvergens av: kliniske funn, beregningsbaserte modeller og målrettede eksperimenter



Pre-pulse inhibition

Alle dyr skvetter til et skarpt stimulus 



Torbjørn 
Elvsåshagen

OUS

Pre-pulse inhibition

Pasienter med schizofreni skvetter mer



Cellene mer 
følsomme for 
stimulering

Simulering: Noen kombinasjoner av risikogener gjør 
cellene mer eksiterbare eller ‘skvetne’

Mäki-Marttunen et al., (2016)

(Hagen et al., 2016 )

Tuomo Mäki-
Marttunen
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Ole 
Andreassen

Espen 
Hagen

Simulering av 100 000 nerveceller i et nettverk
->Aktiviteten likner den som måles fra pasienter



• Mål: forstå sammenhengen mellom målbare
hjernesignaler og hva de egentlig er Gaute Einevoll

NMBU

Solveig Næss 
Simula/UiO

Anders Dale
UCSD

Fysikkbaserte modeller: hva måler vi egentlig?

Marte Julie Sætra
UiO• Biofysisk modellering av

elektriske og magnetiske
signaler i hjernen.

Tuomo Mäki-Marttunen
Simula



• Detaljerte målinger av hjerneaktivitet
• Geneditering av risikogener (CRISPR/Cas9)
• Teste prediksjoner fra modellene

Eksperimenter for dypdykk i mekanismene 

CRISPR
Gene Editing

El-physiology

Super res.
imaging

Ca2+
imaging

scRNA-seq
Proteomics



10µm

Vi kan fjerne molekyler 
rundt dempende 
hjerneceller

Forsøk med dyr gir mulighet til å studere hjernecellene i detalj 
og gir innsikt til observasjoner i klinikk

Sverre Grødem






Forsøk med dyr gir mulighet til å studere hjernecellene i detalj 
og gir innsikt til observasjoner i klinikk

10µm

Hva skjer med adferden når vi skrur ned den dempende hjernecelleaktiviteten? 

Vi kan fjerne molekyler 
rundt dempende 
hjerneceller

Schizofrenipasienter har færre slike 
molekyler rundt hjernecellene –> 
mindre demping av aktiviteten






Mindre dempende hjernecelleaktivitet gjør at dyret skvetter mer

PNN
control

-/-

Dyret skvetter mer 
ved samme lydstyrke

Så hvordan oppfører hjernecellene seg? 

Elise 
Thompson



Detaljerte målinger - store datasett – pågående forsøk

Hvor øyet ser

Aktiviteten til 350 hjerneceller hos en mus

Kristian 
Lensjø



Store og komplekse datasett endrer hvordan 
biologisk forskning drives



Sammen må vi utvikle:
Nye analysemetoder
Datahåndtering
Datadeling osv.

Utdanne kandidater som 
kan utnytte mulighetene 
og utfordringene

Store og komplekse datasett – gir nye muligheter for store fremskritt 
men også nye utfordringer



Økt følsomhet for stimulus hos pasienter kunne
gjenskapes med relevante risikogener i modeller av
nerveceller.

Slike basale egenskaper kan studeres i detalj i
dyreforsøk for å identifisere årsakssammenhenger.

Store og komplekse datamengder åpner nye muligheter
for innsikt og innovasjon.

Take home
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Mathematical
models

Sykdomsmekanismer

Nye medikamenter

Bedre behandling



Stor takk til alle i DigiBrain:
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..og noen andre viktige bidragsytere:
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