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efter en avskalning av trachrs spinothalamicus pA deo
ko[tralaterala sidao. Eventuellt fcirekommer pi spinal
nive ert interaktiofl mellan grova och fina smdrttri.dar,
och sanoolikt piverkas synaptiska omkoppliogar pi
bida rtivierna av effererita banor. Kortikofugala banor till talamus kao utgdra unde aget fdr den blocke-

ring av inkommande smdrtafferens som kan fiirekomma vid starka affekter (och vid hypnos).
Analgetika av morfinryp tycks blockera reaktionen
pe sm:irta mera dn sjdlva smertperceptioneo. Ovtiga
sinnesintryck piverkas inte i nimnvdrd grad. Ceotral
smiirtblockering har speciell aktualitet f<ir sfl kallad
neuroleptanalgesi. Acetylsalicylsyrans perifera effekt
(bl.a. bradykininantagonism) aktualiserar ocksa andra
fiir smartbekimpning.
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De tYe motoliska systemen
R. GR^Nrr

Det torde numera vara bekant att muskelspolaroas
primlra sinnesorgan stir uoder kootroll av siirskilda
flerver,

de fusimotoriska

gamma-tredarna, och att
fiir de frlmre hornceller eller motoneuroner, som styr de muskler i vilka
dessa sinnesorgan

dr exciterande

sig. Ftiljaktligen frireligget
hiir en miijlighet att genom deana slinga driva muskeln indirekt vid sidan av den direkta drivningen av
sionesorganeo befinner

muskelns

si kallade alfa-motoneuroner, vilka dr kiinda

sedan linge.

Gamma-retning leder till eo kontraktion av spolens
polira partier varvid mittpartiet, i vilket sinnesorganet
ligger, utsiitts fdr strlckning och spolen udaddar sig

1.3

med impulser vilket deo 86r :ivefl ndr muskeln stracks

extelnt,

Med intracelluldr registreriog fiin ventrala hornceller har man kunoct bevisa att gamma-retoing ge-

nom slingan verkligen leder till urladdoing av de
alfa-motoneuroner pi vilka spolen proiiceras. Str?ick'
reflexen fiirutsltter aktivering av muskelspolarnas
gamma-system, med aodra ord, medverkan av gammasystemet. Anrurs komrner den normalt inte till stAod

med mindre patologisk retbarhet av alfa- eller gammasystemet fiireligger.

I

ert srort antal analyserrde situ.ttioner innerver.rr
orgaoismen faktiskt samtidiSt bida systemen, dvs driver motoneuroflerna direkt och genom slingao, vars
medverkan mtijiigg6r instillning av muslielns ldogd

till

tinskat viirde och automatisk kompensatiofl av
viktsvariationer, s[rskilt oir iiverging sker frin isoto'
nisk till isometrisk kontraktionsform. Nyare resultat
(HAGBARTH & at.) tyder pa att sPoleo regelbundet
medverkar i viljemdssiga rtirelser. De bida systemeos

vid andoingsrdrelser haf i seoaste tid utretts (C. voN Euun) med stor noggrannhet.
Vilka centrala rubbningar som in mi ha fiirorsakat
spasticitet eller rigiditet, si miste dessa ta si8 uttryck

samverkao

genom de blda systemen, som diirvid kan medverka
med olika relativ styrka. Der senaste tidens utveckling av detta arbeLsomrlde ger goda lcifteo betrdffao-

de mdjligheten att iote blott mdta alfa-andelen utan

iven gamma-komponenten i en riirelse. Fcjrstielsen
ftir rcjrelsekootrollens huvudprinciper har silunda avsevart fiirdiuPats och kan vdotas utveckla sig

i

gynn-

sam riktoing.

(Framstiilloingen fdljde

i

huvudsak

fiitf:s
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