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Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2014 tilldelades John O'Keefe och May-Britt Moser tillsammans 
med Edward Moser för deras upptäckter av hur nervceller i tinningloben (på sidan av ditt huvud, 
placerade inuti hjärnan typ där dina öron sitter) kodar information om vår omgivning.

John O'Keefes arbete visar hur nervceller i en hjärnregion som kallas hippocampus förser hjärnan med
en kod för var vi befinner oss. En sådan neuron avfyrar sina nervimpulser beroende på vår position i 
ett rum (eller utomhus). Varje neuron har sin egen "favoritplats” där den blir aktiv och dessa neuroner 
myntades därför att heta "platsceller". Eftersom alla neuroner har olika favoritplatser kommer de flesta
platser att utlösa aktiviteten hos ett antal neuroner. Tanken är att hjärnan, genom att "lyssna" på vilken 
grupp av neuroner som är aktiva kan ta reda på var vi är.

May-Britt och Edward Moser studerade den närliggande hjärnregionen som kallas entorhinalkortex. 
Här har neuroner inte en enda favoritplats, utan många ”aktivitetsfläckar”. Faktum är att dessa fläckar 
ligger som hörn i ett triangulärt rutnät och myntades därför att heta "gridceller" (från engelskan 
grid=rutnät). Spännande nog är storleken på trianglarna olika i olika delar av entorhinalkortex så att i 
ena änden är trianglarna små och i andra änden är de stora. Det antas att hjärnan använder information
från dessa neuroner för att bestämma var vi befinner oss och hur vi rör oss.

Baserat på våra tidigare arbeten (mer om dessa längre ner) föreslog vi en modell för hur dessa 
gridceller får sina fyrningsgenskaper, hur de kan avfyra sina nervimpulser vid de triangulära punkterna
(Giocomo et al, Science, 2007). I den här artikeln föreslår vi en beräkningsmodell för att förklara 
mekanismen. Vi tillhandahåller också experimentellt stöd för modellen genom att vi visar att 
nyckelkomponenten i modellen, jonkanalen med namnet HCN, visar en förändringsgradient över 
entorhinala kortex som är parallell med förändringsgradienten som Moser&Moser visade för storleken
på trianglarna.

Idén till vår modell av HCN-kanalen som nyckelkomponent kom från våra tidigare arbeten där vi 
studerade denna jonkanal både experimentellt (Dickson et al., 2000, Giocomo et al., 2007) och med 
hjälp av beräkningsmodellering (Fransén et al., 1998, 1999, 2004, Dickson et al., 2000). I synnerhet 
förklarade vi 2004, baserat på vårt modelleringsarbete, hur membranpotentialoscillationerna i 
stjärnceller uppträder som ett resultat av aktiviteten hos HCN-kanalen, hur HCN-kanalen bidrar till 
efterhyperpolarisering av stjärncellen och till klustringen av aktionspotentialfyrning. I vårt arbete av 
Giocomo (2007) gav vår modellering av HCN-kanaler nyckellänken mellan omfattningen av HCN-
kanaler som vi observerade experimentellt och den neuronala oscillationsfrekvensen som utgjorde den 
centrala komponenten i mekanismen som ledde till avfyrning i ett rutnät. Baserat på dessa modeller av
HCN-kanalen och stjärncellen där dessa kanaler är belägna, genomförde vi också modelleringsstudier 
på entorhinalkortexnätverksfunktion (Fransén et al., 1999, Hasselmo et al., 2000, 2009, Giocomo et 
al., 2007).

Vårt arbete med stjärnceller byggde på arbete av Angel Alonso, som var en av pionjärerna i studier av 
entorhinalkortex (Alonso et al., Exp Brain Res 1987a,b; Alonso et al., Nature, 1989; Alonso och 
Klink, J Neurophysiol. 1993 Klink och Alonso, J. Neurophysiol. 1993).
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