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Två anatomiska strukturer 
hos människa har nyligen be-
skrivits som hittills oupptäckta 
- dessutom skulle en hel muskel 
ingå bland fynden. Men är dessa 
fynd verkligen originella, och 
hur har de kunnat passera obe-
märkta för flera generationers 
anatomer? 

En inflytelserik tidskrift kungjorde 
1995 ett troligen nytt anatomiskt fynd 
[1]. Presentationen gjordes inför publi-
ceringen av originalartikeln [2]. Detta 
fynd skulle också ha bekräftats aven 
oberoende forskare [1]. Fyndet bestod 
aven bindvävnadsförbindelse mellan 
dura mater spinalis och musculus rectus 
capitis posterior minor i det atlanto-
occipitala mellanrummet. 

Sambandet mellan huvudvärk och 
sjukdom eller trauma mot halsryggen är 
välkänt. Man har förmodat att sådan 
smärta uppkommer från de djupa rygg-
musklerna. Observationen att en mus-
kel direkt kan påverka dura mater (viket 
är ett smärtkänsligt organ) ger iden till 
en alternativ mekanism för s k cerviko-
genisk huvudvärk [l, 3]. 

Författarna hade inte hittat någon ti-
digare beskrivning i litteraturen av för-
bindelser mellan dura mater spinalis 
och den suboccipitala muskulaturen 
[2]. En sådan förbindelse har dock tidi-
gare beskrivits [4], men strukturen skul-
le hellre betraktas i ett något vidare per-
spektiv. Det finns strängar av bindväv 
mellan den spinala dura mater - os oc-
cipitale och de övre halskotorna - som 
har grupperats under benämningen li-
gamentum craniale durae matris [5,6]. 
Detta ligament hindrar förskjutning av 
dura mater upp och ner, och tillsam-
mans med ligamentum denticulatum 
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stabiliserar det såväl medulla 
oblongata som den övre delen av 
medulla spinalis under ändring av 
kroppsläge [6]. Både ligamentum 
craniale durae matris och muscu-
lus rectus capitis posterior mi-
nor är tätt fästa till atlas bakre 
båge, och genom en öppning 
av membrana atlanto-
occipitalis posterior i me-
dellinjen sträcker sig tun-
na bindvävnadsförbin-
delser mellan dem. Den-
na relation resulterar i 
spänning av dura mater 
spinalis under sam-
mandragning av mus-
culus rectus capitis 
posterior minor [4]. 

En »ny» 
muskel 
Den andra upp-

täckten var en an-
tagligen dittills 
okänd kranioman-
dibularmuskel med 
fäste i crista och 
spina infratempora-
lis ossis sphenoida-
lis respektive i cris-
ta temporalis man-
dibulae. Denna 
muskel har be-
nämnts musculus 
sphenomandibula-
ris [7]. Den av för-
fattarna uppgivna 
förklaringen för att 
en hel muskel tidi- " 
gare skulle ha pas-
serat obemärkt var 
att fossa infratemporalis vanligtvis dis-
sekeras från sidan, ett sätt som gör det 
svårt att urskilja denna muskel från 
musculus temporalis. Referenterna 
hade i sitt eget material identifierat en 
för dem tidigare okänd muskelbunt i 
nära relation till musculus temporalis 
[8,9]. 

Denna upptäckt har dock ifrågasatts. 
Det finns en muskelbunt tillhörande 
musculus temporalis som precis mot-
svarar beskrivningen av musculus sphe-
nomandibularis. Muskelbunten har be-
nämnts pars medialis musculus tempo-
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ralis, och den är väl beskriven i littera-
turen på tyska och på franska sedan över 
100 år tillbaka [10]. Problemet är dock 
inte så enkelt. Ä ven om fyndet inte får 
betraktas som helt nytt morfologiskt 
sett, finns det preliminära resultat 
tyder på att s k musculus 
bularis kan vara biokemiskt olik de ov-
riga tuggmusklerna [11]. Alltså. är det 
möjligt att musculus temporalts kan 
förlora sin mediala del om denna mus-
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kelbunt också visar sig vara funktionellt 
egenartad. 

Musculus sphenomandibularis (eller 
den motsvarande delen av musculus 
temporalis ) är fäst vid fascies maxillaris 
av os sphenoidalis i direkt relation till 
den bakre kanten av fissura orbitalis in-
ferior, vilket utgör skäl för spekulatio-
ner om att kronisk hyperaktivitet av 
denna muskel kan vara en orsak till mi-
gränliknande retroorbital smärta [1, 7, 
11]. Man har även funderat på att spasm 
i denna muskel kan vara orsak till »clus-
ter»-huvudvärk på grund av kompres-
sion av nervus maxillaris [7]. En ny 
tuggmuskel skulle dessutom vara av be-
tydelse för bettfysiologin. 

Anatomisk forskning 
De hypoteser som nämns ovan, vilka 

sätter förmodade nya anatomiska fynd i 
korrelation till olika smärttillstånd, 
även om de är tvivelaktiga, påminner 
oss om att anatomin fortfarande kan 
vara en viktig grund till ny medicinsk 
kunskap. Anatomi är dock ett gammalt 
kunskapsområde där man inte skall för-
vänta sig några sensationella upptäck-
ter, och det är minst sagt oförsiktigt att 
göra anspråk på sådana. Nya behand-
lingsmetoder och nya medicinska bil-
deringstekniker ställer krav på mer spe-
cifik anatomisk information. Den mo-
derna anatomiska forskningens primära 
uppdrag är att bidra med sådan infor-
mation. 
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UNDERVISNING 
I MEDICINSK ETIK 
Bör ligga nära den kliniska vardagen 

För att läkaren skall kunna 
handla på ett sätt som är till 
gagn för patienten krävs inte en-
dast biomedicinska kunskaper 
och ett därmed förknippat 
handlande utan även reflektion 
kring vilka konsekvenser det 
biomedicinska handlandet får 
på det mänskliga planet för pa-
tienten. Detta är inget man kan 
lära sig enbart genom att överta 
äldre kollegers synsätt, eller ge-
nom att handla utifrån sin egen 
känsla eller intuition. Det krävs 
i stället systematisk reflektion 
med utgångspunkt i en teori, 
och sådan reflektion bör man 
börja träna redan under läkar-
utbildningen. I artikeln presen-
teras hur denna utbildning i me-
dicinsk etik bedrivs vid läkarut-
bildningen i Malmö. 

Under senare år har medicinskt etis-
ka frågor uppmärksammats allt mer. 
Detta visas inte minst genom att ett stort 
antal artiklar som behandlat medicinskt 
etiska frågor publicerats i internationel-
la och nationella medicinska och medi-
cinetiska tidskrifter [1-4]. Skälet till 
detta är dels att den medicinska utveck-
lingen genererat många nya frågor, dels 
att äldre problem fått förnyad aktua-
litet. 

Dälför har också undervisningen i 
medicinsk etik vid läkarutbildningen 
satts i fokus. 

Den gamla »observatörsmodellen», 
dvs att studera äldre kolleger och ha 
dem som föredöme, är inte giltig; elfa-
renhet medför inte med automatik etisk 
medvetenhet. Moralisk intuition är inte 
heller tillräcklig. Inte heller kan mora-
liska avgöranden fattas enbart med ut-
gångspunkt i individens känslor. En 
känsla kan exempelvis vara neurotiskt 
betingad, och får därför inte styra läka-
rens handlingar. 

Om intuition eller känslor skulle 
vara utgångspunkt för moraliska ställ-
ningstaganden skulle vi antagligen få 
en vild flora av uppfattningar som då 
alla vore lika respektabla; var och en har 

lika rätt utifrån sina respektive intuitio-
ner eller känslor. 

Vad betyder eUk och moral? 
Det krävs något utöver en basal intu-

ition-känsla för att läkaren skall kunna 
handla på ett sätt som i någon mening är 
till gagn för patienten på det mänskliga 
planet. Vad som krävs är etisk reflek-
tion. Var och en är expert på sin egen 
moral, men det innebär inte att var och 
en alltid handlar moraliskt rätt gent-
emot andra människor; för att närma sig 
det målet krävs det eftertanke och re-
flektion och som grund för detta kun-
skap om fakta och kunskap om männis-
kan samt en etisk teori att utgå ifrån. 
Etik kommer från det grekiska ordet 
»ethos», moral från det latinska ordet 
»mores». Båda orden har likartad ur-
sprungsbetydelse: vana, sedvänja, bruk, 
sed. Idag, däremot, är det vanligt att 
uppfatta de båda ordens innebörder som 
skilda åt [S]. 

Att definiera moral är inte så lätt. 
Moralfilosofen Harald Ofstad gör det 
på följande sätt: »Moral är att ta det all-
varliga på allvar» [6]. Ett moralproblem 
är följaktligen något som kräver enga-
gemang av oss. Vad som sedan är »det 
allvarliga» är något varje människa 
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