
Sven Anders Sölveborn har i Läkar-
tidningen 10/99 diskuterat den laterala
epikondylitens klinik.

Benämningen »tennisarmbåge» är
olyckligt vald och fokuserar uppmärk-
samheten till sysselsättningar som ten-
nisspel. Det är dock kliniskt väl känt att
symtomet är vanligt hos många patien-
ter, som inte utfört anmärkningsvärda
eller belastande aktiviteter.

Vid den laterala epikondyliten intar
m extensor carpi radialis en central
roll. Muskeln är regelmässigt palpa-
tionsöm och har rikligt med trigger-
punkter.

Innervationen till den muskel som
insererar vid laterala epikondylen har
sin huvudsakliga innervation från de
cervikala segmenten C6 och C7.

Samband med besvär
från nacken
Samband mellan besvär från nacken

och epikondylit har noterats av Maigne
[1]. Gunn [2] har belyst sambandet mel-
lan epikondylit och cervikalrygg. Han
fann att hos 42 patienter med epikondy-
lit hade alla abnorma elektromyografis-
ka reaktioner med patologiskt ökad och
förlängd aktivitet vid aktivering av ex-
tensormuskeln.

Att det föreligger ett samband mel-
lan patologiska tillstånd i nacken och
epikondylit har även noterats av Vicen-
zino [3]. Han har i en kontrollerad stu-
die visat att manipulativ behandling av
cervikalryggen medförde en signifikant
förbättring av epikondyliten jämfört
med placebobehandling och en kon-
trollgrupp.

Tillståndet har fått en intressant för-
klaringsmodell genom den kunskap vi
har om hur proprioceptiva impulser från
leder och gammaspolesystemet styr
muskelfunktionen. Johansson [4] vid
Arbetslivsinstitutet i Umeå har klargjort
att gammaspolesystemet genom en
sinnrik återkoppling till centrala nerv-
systemet modulerar muskelns tonus
(»stiffnes») och att kemiska reaktioner
vid statisk belastning eller skada i myc-
ket hög grad påverkar denna module-
ring.

Störningar i de afferenta impulserna
uppstår bl a vid patologiska förhållan-
den inom ett segment, exempelvis i fa-
cettleder eller spända muskler vid sta-
tiska belastningar (maskinskrivning, ar-
bete med datormus). Dessa smärttill -

stånd utlöser i sin tur reflexmässig ökad
tonus som kan ge upphov till en circu-
lus vitiosus.

Om man betraktar nervsystemet som
en funktionell enhet inom ett segment
ligger det nära till hands att alla muskler
som innerveras i ett segment kommer
att reagera på neuronala störningar i
segmentet. Sambandet mellan perifera
muskelsmärtor och centralt belägna
muskler vid kotpelaren kan då få en lo-
gisk förklaring.

Tidig cervikal
degeneration
De cervikala segmenten C5–6–7 är

de segment som mycket tidigt visar
tecken på degeneration. Redan i 20-års-
åldern uppvisar ca 15 procent asymto-
matiska personer diskdegeneration på
MRI [5]. Denna tidiga cervikala dege-
neration skulle kunna utgöra en förkla-
ring till att många unga personer, utan
symtomgivande nackbesvär, ändå till
en del skulle kunna ha nackbesvär som
orsak till epikondyliten.

Det är rimligt att forskning om detta
tillstånd, grundat på moderna kunska-
per om muskelneurofysiologiska reak-
tioner, kan bidra till en bättre diagnostik
och behandling.

Bengt Johansson
ordf i Svensk förening för ortopedisk
medicin
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Lateral epikondylit och cervikalryggen
Töres Theorells beskrivning av Ben-

jamin Britten i Läkartidningen 6/99 [1]
är så fullständigt felaktig att den inte
kan få stå oemotsagd.

Britten befann sig förvisso aldrig i
några skyttegravar under andra världs-
kriget (där skyttegravar knappast an-
vändes; dessa var ju typiska för första
världskrigets ställningskrig).

Att det skulle vara »farligt att försöka
publicera manus under kriget för en sol-
dat» är naturligtvis rent nonsens. När det
gäller Britten var han inte soldat och
många av hans verk både skrevs och
publicerades under kriget. Hans mest
berömda opera, Peter Grimes, uruppför-
des tex i London redan den 7 juni 1945,
bara en månad efter krigsslutet i Europa
och långt innan japanerna kapitulerade.

Sanningen är i stället att Britten var
radikalpacifist och att han 1939 flydde
till USA för att undgå kriget. Han stan-
nade där till 1942 då han (via svensk
lastbåt!) återvände till England för att
bl a försöka dämpa den växande kriti -
ken i hemlandet mot hans i mångas
tycke fega agerande.

Men inte heller efter hemkomsten
upplevde Britten någonsin »kriget vid
fronten» utan föredrog den lugnare eng-
elska landsbygden för sitt komponeran-
de.

Kanske en annan förklaring till den
av Theorell upplevda intensiteten i Brit-
tens verk om förbjuden kärlek kan ges?
Som känd homosexuell i dåtidens »kul-
tur» var Britten naturligtvis mycket
medveten om att priset för av samhället
icke sanktionerade förbindelser kan
vara högt.

Anders Sjövall
överläkare, röntgenavdelningen,
Hässleholms sjukhus
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Nu för tiden finns all in-formation på
Internet. Föreslår tex
www.gloriana.com/britbib.htmlmed en
utförlig Brittenbibliografi och tidskrif -
ten Composer på
www.futurenet. co.uk/classicalnet/
composers/composers.htlm.
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om Britten


