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ANDERS JAHRES PRIS
TIL RAGNAR GRANIT
Aa ALF BRODAL

Arets Jahre-pris, den annen i rekkcn, er den 3. juni
tildelt neurofysiologen professor dr. med R a g n a r
G r a n it, sjef for Neurof ysiologiska avclelningcn,
Medicinska Nobelinstitutet, Stockholm. Beionr.ringen
gjelder hans arbeider ovcr retinas fysiologi og over
den nervose kontroll av skjelettn.ruskulaturens akti-

vitet.
Det kan synes som de to cmn:r er vidt forskjellige.
Likevel dreier Granits undersekelser seg ibegge
tilfelle forst og fren.rsr om ett oi samffIe senir.le
sporsmil, ncmlig sanseapparatcnes (reccprorene:) ssnsitivitet og arbeidsmite. Nir disse problemer er av
fundamental interessc, beror det pi at et grundig
kjennskap til receptorenes funksjon blant annet er
en forste forutsetning for enhver forstielse av hvor-

dan sanseinntrykk oppIaftes,lg i[tegreres Nye erkjennelser om receptorene mi nodvendigvis influere
virt syn pi de sentrale prosesser srm ledsager vnr

oppfatning og tydning av sanscinntrykk. De funk
sjonelle prinsipper som G r a n it har klarlagt for
receptorene i oyet og i mushlene, syn:s 3 ha generell
gyldighet for alle typer av receptorer (f. eks. akustishe og vestibulere, undersokt av andre forskere).
For en tenkende vitenskapsmann - og professor
G r a n i t er et utpreget eksen.rpel pi en slik
- faller
det derfor naturlig i se receptorenes funksjon og
percepsjonsprosessene i sammenheng, slik han har
gjort det i sin monografi "Receptors and Sensory
Perception" (Yale University Press r955).
Granits studier er publisert i en lang rekke
artikler i internasjonale spesialtidsskrifter. Til dels
,er de utfsrt i samarbeid med forskere fra mange
land (ogsn Norge) som har sokt til hans laboratorium
for opplering og ikke minst inspirasjon!
Bide nnr det gjelder retina og musklenes receptorer, dreier det seg bare sjelden om funn av enkelte
.gullkorn", om enkeltoppdagelser som med en gang
gir en ny losning. Granits resultater er oppnndd
vcd Srelange systcmatiske undersskelser over detalj
problemer, hvor losningen av ett enkelt sporsmSl
straks reiser et nytt problem, som si isin tur an764

gripes med for,'inct elektrofysiologisk reknikk. Dct
er ikke tvil om at pi det stadium hvor forskningen
i dag belinner s:g, er det bare er.r slik fremgangsmite

srm forer f rcm.
Det er u3jorlig

pi

til
n€rmet uttonirende rcdegjorelse for G r a n it s
iorsknir.rg. Det er detalj p5 detalj sonr etterhSnden
samles til et hclhetsbilde. Her skal bare nevnes fra
hans undersoke]ser ovcr rcrina at det finncs sansedenne plass n

gi

er.rCog en

eler.r,cnteL (registrert ved de potensialer de freml(al-

ler nnr dc stimuleres) som reagcrer ved belysning
eller n5r beiysnir.rgen opphorer ("on"- og "off"-elementer). Mcn skillet er ikke ubetinget fordi mange
elementer kan fungere enten som "on" eller "cfl",

avhengig av variasjcner iLclysningcns varighet. intensitet og ridsir.rterval-et mellom perioder med beIlsning eller morhe. Et annet funn cr plvisningcn
av clementer som rcagcrer pn )ys innen en stor del
av det synlige s;'ektrum, sikalte dlrr.rinatorer. o3
r.ndre som reagerer bare pi striler ir.rnen et lite bind
av spektret, modulatorer. Av slike finnes tre hovedryper eller grupper som reagerer pi hei.rholdsvis rodt,
gront og b13tt. Disse og andre funn gir * innblikk
i h"or kompleks den funl<sjonelle organisasjon av
virt kanskje fineste sanseapparat, retina, er og til-

)ater en rasjor.reil forklaring p5 forskjellige synsiysiologiske og -psyhologiske forhold som lenge har
r.e

rt kjent.

Ikke mindre fascinerende er resultatene av G r an i t s studier ovcr musklenes receptorer, spesielr
muskelspolene. Avledning av de afferente impulser

i

i de bakre rotter har gjort
registrcre spolenes aktivitet, og f. eks.
i undersoke hvordan spolene tilpasser seg etter musklenes kontrahsjonstilstand. Srudiet av muskelspole
nes funksjon leder rett inn i det tidligerc lite forstitte sporsmil om mushlencs tonus, Det er en narurIig videre utvihling nnr det i de sisre &r har lykkes
G r a n i t i bringe bevis for at det finnes bide
ntoniske" og "fasiske" alfaneuroner (motoriske forhornceller). Ogsn nir det gjelder muskelspolcne, har
Granits underszkelser vist hvor uhyre komplekst naturen er organisert, slik det fremgir f. eks.
lra

disse

det mulig

isolerte fibrer

i

av hvordan alfa- og gammaneuroner
under muskelkontraksjonen.
To resultater av generell interesse

samarbeider

av Granits

studicr Lor fremheves: For det farste pivisningcn
av en spontan aktivitet i receptorene bSde i retina
og i muskelspolene, en ohvileaktivitet", som kan

eller okes. (Slik aktivitet er ogsi pnvist av
andre i det indre ores sanseapparat og i kutane receptorer.) Demest demonstrasjonen av at ibegge typer
av receptorer kan aktiviteten influeres fra sentral
neryesystemet, dvs, at impulser lra sentralnervesystemet, srrlig fra den retikulere substans, kan pnvirke receptorenes omfintlighet for deres adekvate
srimuli. Kanskje mest dramatisk har dette latt seg
vise for muskelspolene, hvor de fine gammafibrer
fra forhornene til de intrafusale nruskelfibrer kan
regulere spenningsgraden av disse. Ved den derav
folgende varierende omfintlighet for toyning pivir
ker impulsene fra spolene de n.rotoriske forhorncellers irritabilitet. I lys av Granits undersokelser fnr man en forklaring pi de varierende grader
av muskelspenning og refleksers livlighet som alle
lager kjenner til som ledsagcfenon.rener ved variOg de vanskelig
erende grad av
"psykisk spenning".
tydbare funn ved spastisitet og rigiditet kan idag,
i hvert fall delvis, forst&s pi grunnLag av G r a n i t s
hemmes

arbeider.

Granits innsats kan ste som et eksempcl pi
hvordan vedholdende og plann.ressig studium av
enkeltfenomener i sin tid forer til en storre forstielse
og klarlegger generelle prinsipper. Det er disse vide
perspektiver og erkjennelse av de almengyldige lover
som vitenskapen i siste omgang tilstreber. Sett i en
storre sammenheng er det vel her Gr an i ts forsk
ning har sin storste betydning: den har endret virt
syn pn vesentlige sporsmnl, og har derved ogs& stimulert andre forskere til nye undersokelser, pi en
tankemessig bakgrunn som skiller seg fra den gjengse
tradisjonelle tenkning pi omridet.
Ikke all forskning er - dessverre - "thoughtful
research,,. N&r en forsker, slik som G r a n i t, i utpreget grad driver forskning av denne type, beror
det naturligvis i hoy grad pi personlige, medfodte

egcnskaper. G r a n

it

har alltid vart interesserr

psykologi og filosofi. Hans naturlige legning for
tilstrebe helhetssyn p3 alle omrider ved n trekke in
i vurderingen observasjoner fra forskjellige felt,
komn.rer tydelig frem ihke bare i hans originalarbe
der og oversiktsartikler, men ogsn ien liten essa
san.rling "Ur1g mans v:ig till Mirerva", som han ut
i relativt ung alder. (Ny utgave r958.) Her merk
man at han ogsi har ofret alle de problemer st
knytter seg til selve forskningen, stor oppt.nerkso
het. Man kan gjctre pn at G r a n it s naturlige
boyelighet til i gi i dybden er blitt ytterligere stin
lertav Sherr ington, dcn moderne neurofyr
logis grunnlegger,

ihvis laboratorium

Granit

beideti sine unge ir. I sinesenere nr ble S h e r r i
t o n kanskje mindre naturforsker enn filosof, I
man skal domme etter hans bok "Man on his
ture,, utgitt i r94o, da han var 81 ir gam
G r a n i t som ni er vel 6o ir, er fremdeles fort

r

fremst naturforsker og daglig aktiv i sitt laL
torium. Det komn.rer fra hans hind stadig nye a
der, og det er ingen grunn til X tvile pn at ha
fortsette sin eksperimcntelle neurofysiologi og b
nye bidrag til forstielsen av problemer i nerv€!
mets organisasjon som ogsi er av interesse fo
niske forhold.
I forordet til "Receptors and Sensory PerceJ
sier Granit: nT}ius I feltl had good excu
following my natural inclination to go inro
only in the fields where I felt I had master
details, to extract general principles from the
to look for applications in ad.jacent fields."
almene prinsipper for all forskning som her
trykt, og det er & snske at mange vil folg
Granits innsats er vitnesbyrd om at prin
er gode og verd & arbeide etter.

