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Matematiska modeller för framtidens sjukvård och undervisning!



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
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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



Our approach: 1) test sub-system 2) integrate 3) use



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



+ 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!

Brännmark, JBC, 2013



Current capabilities in humans

ODE 
models



Five year plan

+ Plaque vulnerability

+ HPA axis (stress hormones)

+ social=>psychology hypothesis

NEW ADDITIONS FOR VULNERABILITY
M4 = Mechanistic, multi-level, multi-species, and multi-time-scale



Towards the ”complete” socio-psychological model

glucose, insulin, fatty acids

Existing model

Liver, heart, brain, blood, fat, pancreas, kidneys

Short-term, long-termStress responses
and cortisol
dynamics

Intermediary
step



Låt oss titta på lite användningar!



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



Cell systems Animal systems Humans

Positive changes 1 – for drug development, and for 3R*

Feedback from clinical
to pre-clinical phases!

* 3R = Reduction, replacement and refinement of animal experiments



Positive changes 2 – for clinics and patients



Summary: 1) test sub-system 2) integrate 3) use


