
Hur biologiska system optimerar sin 
egen produktionsstyrning

Gunnar Cedersund, Integrative Systems Biology, 
Linköping University, Sweden

Replace
Refine
Reduce

i systembiologi blir djurförsök mer och mer irrelevanta!
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The challenge of Big Data

1 Terra byte data

Läkaren måste ha 
hjälp med analysen

10 datapunkter

Läkaren tittar på data och 
går på erfarenhet

IDAG IMORGON
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1 Terra byte data
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behöva hjälp med 
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10 datapunkter

Biologer tittar på data 
och går på erfarenhet
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Vi har lyckats få ordning på stora datamängder 
förut

Nya mätmetoder

Elementarpartiklar

Matematik/
teori

Partiklarna i nya koordinater

prediktion



Insulin signalling

New Nya 
mätmetoder

Matematik/
Teori

”En mer strukturerad bild 
börjar växa fram!”

IR

IRS1

PKB

Glut4

Fettceller
insulin

mTOR

30 000 
sites!

Många är 
ändrade vid diabetes

Var börjar förändringarna?

Säger både 
bioinformatik & 

mekanistiska modeller

Bägge behövs!



ATT BESKRIVA
NÅGONTING DÖTT

ATT SKAPA EN LEVANDE
MODELL

vs



Vår modell är 
expanderbar

användbar 
förklaring



likhet

Vissa 
tillämpningar

Vi behöver bara ha en halvbra modell för
att kunna ersätta djurförsök!



Showcase 1: Typ 1 diabetes

• Vid typ 1 diabetes har betacellerna

som producerar insulin slutat funka

• Därför vill man ge insulin

• Certifiering av sådana maskiner 

brukar inledas med djurförsök, som i 

sig tar 4-6 år och kostar 1 miljard SEK

Nu har vi en modell, som kan göra detta på ett par 
månader, för <1 miljon SEK, helt utan djurförsök



Inspirerad 
av NASA



Låt oss nu titta på forskning och 
läkemedelsutvecklign vid typ 2 diabetes och 
insulin-resistens

(insulinresistens =  cellerna slutar svara på 
insulin)



För varje pusselbit vi fogar till vår förståelse testar vi olika 
hypoteser

H1 H2 H3 H4

Dataset 1 OK OK OK OK

Dataset 2

Dataset 3

Dataset 4

Dataset 5

FAIL OK OK OK

FAIL FAIL OK

FAIL

H4’

OK

OK

OK

OK

OK

Hypothesis

Experimentdesign: 
prediktioner med 
osäkerhet



Den här ODE-model-en förklarar alla data, men ingen delmodell gör det
Mer detaljer i Brännmark, J Biol Chem, 2010

En minimal modell för ett delsystem: bindning och 
aktivitet av insulinreceptorn



Vad orsakar insulin-resistens?

Nedreglering av 
receptorn?

Nedreglering av 
IRS1

Negativa feedbacks 
till IR/IRS1

Det näst mest 
attackerade målet 

oberoende av 
sjukdom



= modell

= data

Red = T2D

Blue = Control

Vi har samlat in 
data som är 
jämförbara!

Som vi nu kan 
förklara med en och 
samma modell!



+ Hall’s modell för 
viktuppgång

+
Läkemedels-

nedbrytnings-
modeller

Viktuppgång över månader o år

0 6 månader1 dag0

vi
ktm

M

1 dag0

mTORC1
Tvärtom 
hos 
möss o 
råttor!



Cellsystem Djurförsök Människor

Vi tar fram en ny kunskapsdriven läkemedelsutvecklignskedja

Feedback från kliniska 
till pre-kliniska faser!



Används idag för 
virtuella 
obduktioner

Utvecklad av ett 
samarbete mellan 
industri o akademi

Vi kommer göra en likadan, 
men för behandling och 

prognos av friska

Visualiserings-C i Norrköping

+ = besluts-
stöd



FDA driver på för modellering för säkerhetstestning

Idag: djurförsök för att 
undersöka risken för hjärtattack

From dec-2018(?) cellinjer + 
matematiska modeller

+





Uppståndelse och förändring => motstånd

Corren, Dec 2016

20 sidor text med 
emails fram och 
tillbaka med 
irriterade kollegor

isbgroup.eu/blog
alla emails och 
också mer 
lättsmält material



Modeller är bara användbara nära de 
tillämpningsområden där de är testade



Our modelling environment

Diabetes 
research

Liver diagnosis:
Fibrosis, cancer

Brain research

Metabolic
dysfunction in 

ICU, CVD

Theoretical 
collaborations

Min grupp är delad
1-3 dagar i min grupp
1-3 dagar i den 
experimentalla gruppen



Sammanfattning

• Modellering har använts inom naturvetenskap i många hundra år

• Sen en liten tid tillbaka har detta börjat få momentum också inom 
biology o medicin (NASA => FDA-certifieringar är nu möjliga)

• Med matematiska modeller kan man: 

- Analysera data mer korrekt och fullständigt

- Göra simuleringar istället för djurförsök: snabbare, billigare, 
kunskapsdrivet och blir hela tiden bättre

- Börja lägga pusslet, och då blir pusselbitar från andra pussel (t ex djur) 
mer och mer irrelevanta

isbgroup.eu
@gunnarcedersund


