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»Är människan en apa eller ängel?« frå
gade den brittiske premiärministern
Benjamin Disraeli i en berömd debatt
om Darwins evolutionsteori. Är vi
schimpanser med uppgra
derad mjukvara, eller är vi
unika som människor?
Ramachandran, som är
hjärnforskare i San Diego,
utgår från märkliga fall
när han penetrerar frågan
om huruvida människan
är unik. Han visar att
man som kliniker bara
genom att fråga och göra
neurologiskt status fort
farande kan bedriva
forskning på högsta nivå.
Ett exempel är det så
kallade telefonsyndro
met, som patienten Jason drabbades av
efter en bilolycka. Han kunde varken gå,
tala, interagera med andra människor
eller ta några som helst initiativ. Men
när han pratade i telefon var han precis
som vanligt. Så fort samtalet var avslutat
återgick han till sitt »zombiestadium«.
Det visade sig att han hade en selektiv
skada på synbanorna till gyrus cinguli,
så att han inte kunde vara medveten om
det han såg. Men hörselbanan till hjärn
strukturen för medvetandet var intakt.
Ett annat fall handlar om en kvinna
som associerade till olika färger när
hon såg olika siffror – den klassiska
synestesieffekten. En före detta läkare
som drabbats av stroke förstod inte
längre metaforer och led alltså av meta
forblindhet.
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De nervceller som är helt avgörande
för att människan har blivit en kultu
rell varelse är spegelneuronen. Rubri
ken för ett av bokens viktigaste kapitel
är »The neurons that shaped civiliza
tion«. Ramachandran går så långt att
han påstår att upptäckten av spegel
neuronen har samma dignitet för psy
kologin som upptäckten av DNA för bio
login. Redan när det nyfödda barnet
härmar sina föräldrars grimaser börjar
det ta efter föräldrarnas beteende. Un
der hela den långa barndomen fortsät
ter barnet att imitera de vuxna, framföra llt sina föräldrar och lä
rare. Det är så kulturen
överförs från generation till
generation. Det verkar fin
nas en speciell typ av spegel
neuron, som reagerar när
man ser att någon medmän
niska plågas. Ramachandran
uppkallar dessa efter sin
landsman för »Gandhi neu
rons«.
Det som framför allt gör oss
till människor är språket. En
apa kan bara visa med tecken
språk att den vill ha en banan,
men den kan inte uttrycka nå
gon mer komplex mening, som till ex
empel tanken att apan Joe är en stor alfahanne, men att han börjar bli gammal
och lat. Människans språk är unikt ge
nom att vi förstår futurum och kondi
tionalis, kan tala om ting som försvun
nit och använda metaforer.
Boken är spänstigt skriven och man
tröttnar sällan. Ramachandrans »take
home message«, att det är unikt att vara
mänsklig som en människa, är överty
gande. Men det kanske är lika unikt att
vara tigrig som en tiger eller björnig
som en björn.

Hugo Lagercrantz
Senior professor,
Karolinska institutet och
Astrid Lindgrens barnsjukhus

I

nstitutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik, CLINTEC
vid Karolinska institutet, presente
rar sin verksamhet i en vetenskaplig
rapport utformad som en vacker bläd
derbok, typ »coffee-table«. Aptitligt
formgiven, påkostat tryckt med mas
sor av färgbilder, berättar boken om
den framkants
forskning inom
modern klinisk
vetenskap som
institutionen
är engagerad i.
Ett tiotal
forsknings
områden be
skrivs i text
och bild rik
tade till en
bredare läsekrets, som inte nöd
vändigtvis behöver några förkunska
per i medicin eller medicinteknik.
I de innovativa metoder som redan
funnit tillämpning i kliniken har 
»…knivskarp kunskap och humanism
kompletterats med biologisk system
kunskap«, skriver CLINTEK:s prefekt,
professor Li Felländer-Tsai, i förordet.
»När framtiden är här« (som boken
heter) visar bland mycket annat hur
stamceller och nanoteknik har börjat
användas för att konstruera luftstrupe
och bronker som sedan opereras in i en
patient. Den konstgjorda luftstrupen
»odlas fram« av patientens egna stam
celler i en bioreaktor en kort tid före
operationen.

Ett annat område med rasande utveck
ling, som boken rapporterar om, är
tillämpningen av nya medicinska av
bildningstekniker. En teknik kallad
hybriddimaging framställer till exem
pel allt bättre bilder försedda med en
femte dimension. »Förutom 3D- och
tidsaspekten blir effekten när t ex CT
och PET kombineras att man får ytter
ligare två vyer av samma undersök
ningsområde. Man kan då exempelvis
se exakt var en tumör i levern sitter,
vilket annars inte kan ske med samma
precision.« De nya sätten att visualise
ra sjukdomsmekanismerna bidrar till
en mycket bättre förståelse av sjukdo
marna, konstaterar en forskare i bo
ken.
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