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 Att förstå hur ett hjärta kan slå 

 Alla har vi känt hjärtat slå innanför bröstet, men ofta tar vi detta för givet. Vi ser det 
som en självklarhet att det ska fortsätta gå år ut och år in utan varken vila eller 
misstag. På många sätt är hjärtat en maskin, men som vi i vardagen både reflekterar 
väldigt lite över, och i många fall inte känner till särskilt mycket om. För en allt 
växande del av den äldre befolkningen fungerar dock hjärtat allt sämre. Ett exempel är 
förmaksflimmer som drabbar tusentals varje år. Sjukdomen innebär att hjärtats 
förmak inte längre drar ihop sig i takt, vilket försämrar hjärtats förmåga att pumpa 
blodet och ökar risken för stroke. 
 
För att möta dessa problem jobbar många forskare med att beskriva och modellera 
den elektriska aktivitet inuti hjärtcellerna som är ansvarig för sammandragningen. En 
sådan klassisk modell är Wohlfart-Arlock ekvationerna, som beskriver hur den puls 
som skapas i vänster del av hjärtat sprider sig bort till den högra. Lösningen till 
ekvationerna är de vågor som kan uppstå i hjärtat, och en möjlig lösning är den våg 
man naturligt har, medan andra utgör de rytmrubbningar som förmaksflimret består av 
(se exempelvis bild nedan). 
Att lösa ekvationerna 
Tyvärr är det så att bara för man har ekvationerna, så kan man inte erhålla de 
eftersökta lösningarna utan att först, just det, lösa ekvationerna. Det visar sig att det 
inte finns något sätt att göra detta exakt, utan de svar man får kommer att på ett eller 
ett annat sätt skilja sig från ekvationernas eget svar.  
 
Det är här det nuvarande masterarbetet 
kommer in i bilden. Genom att dra nytta av 
att de olika processer som sker inom cellerna, 
såsom transport av ladade partiklar, eller 
öppning och stängning av cellernas portar, så 
är det möjligt att konstruera en ny metod för 
att lösa problemet så att man både får mindre 
avvikelse mellan verklighet och teori, men 
också får en bättre förståelse för vad som 
pågår i varje cell. Förhoppningen är att 
vidarutveckling av denna metod kan ligga till 
grund för bättre förståelse av de olika 
sjukdomstillstånd som hjärtat kan drabbas av. 
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