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Från att under flera decenni-
er ha betraktats som en psyko-
somatisk sjukdom ses magsåret
numera som resultatet av en
kronisk infektion eller som en
biverkning av läkemedel. Denna
förskjutning från psykogenetis-
ka till biogenetiska faktorer är
ett paradigmskifte i magsårshi-
storien. Upptäckten av »mag-
sårsbakterien» Helicobacter py-
lori var ett genombrott, och H2-
receptorblockerarna och pro-
tonpumpshämmarna har gjort
att elektiv ulcuskirurgi utförs
allt mer sällan.

Två giganter inom vetenskapsfiloso-
fi respektive vetenskapshistoria har ny-
ligen gått bort, Karl Popper (1902–
1994) och Thomas S Kuhn (1922–
1995). De har båda haft stor betydelse
för vår syn på vetenskapens utveckling.
Framför allt genom sin s k falsifika-
tionsteori gav Popper oss en bild av ut-
vecklingen som evolutionär, där felakti-
ga hypoteser sorteras bort genom en
»trial and error»-process, men kun-
skapsutbyggnaden i stort är kontinuer-
lig och progressiv. Vetenskapsmännen
arbetar metodiskt mot slutmålet, den
fullständiga sanningen [1].

Mot den evolutionära uppfattningen
om utvecklingsprocessen står den
ståndpunkt som har lanserats av Kuhn.
Denne skiljer mellan normalvetenskap
och revolutionär vetenskap. Under ett
etablerat paradigm är kunskapsutveck-
lingen evolutionär, men utvecklingen
begränsas av vetenskapssamhällets
uppfattningar om vilka problem som
skall angripas och med vilka metoder de
skall lösas. Förr eller senare dyker det
upp erfarenheter och resultat som stri-
der mot de accepterade teorierna, ano-

malier. Följden blir en kris som leder till
att ett nytt paradigm etableras. Veten-
skapen har då kommit in i en revolutio-
när fas, som i efterhand kan beskrivas
som ett språng i utvecklingen.

Den forskning och den kunskap som
idag finns om magsårssjukdomen kan
tjäna som exempel på både evolutionär
och revolutionär utveckling. Ett av de
stora paradigmskiftena i medicinens
historia är »klinikens födelse», en be-
teckning som Michel Foucault givit åt
det förändrade synsätt på patienterna
och deras sjukdomar som blev en följd
av dels att läkarutbildningen omkring
sekelskiftet 1800 förlades till sjukhu-
sen, dels att rutinmässiga obduktioner
infördes. Genom att jämföra avlidnas
sjukhistoria med »facit» i form av de
patologiskt anatomiska förändringarna
i de inre organen vid obduktion fick
man en ny klarhet beträffande många
sjukdomstillstånd [2].

1800-talets »enkla magsår» 
Den ökade obduktionsverksamheten

gav bl a ny kunskap om de patienter som
avlidit i blodkräkning eller perforation
av magsäcken. Det var framför allt den
franske kirurgen och patologen Jean
Cruveilhier (1791–1874) som genom
sina beskrivningar av »l’ulcère simple
chronic de l’estomac» i sin stora patolo-
giska anatomi, utgiven 1829–1841, fick
sina samtida kolleger att uppfatta mag-
sår som en enhetlig sjukdom. Han skil-
de den t ex från kronisk gastrit och från
cancer.

»Det enkla magsåret», eller »Cru-
veilhiers runda magsår», innebar på
1800-talet kroniska godartade sår i
magsäcken; endast sällan beskrevs lo-
kalisation till tolvfingertarmen. Kun-
skapen spred sig genom fallbeskriv-
ningar, översiktsartiklar och läroboks-
kapitel. På 1850-talet presenterades t ex
i Sverige tre doktorsavhandlingar om
det enkla magsåret. Utförliga kapitel
om magsåret skrevs i de läroböcker som
»gastroenterologins fäder» Carl Anton
Ewald och dennes elev Ismar Boas pub-
licerade på 1890-talet. Det var en evolu-
tionär utvecklingsperiod, då man t ex
alltmer fick klart för sig att saltsyran
spelade en stor roll för magsårens upp-
komst. I övrigt diskuterade man lokala

faktorer, som mekaniska och termiska
trauman samt cirkulationsrubbning [3]. 

Mellan 1900 och 1940
uppmärksammas duodenalsåret
Diagnostiken av magsår hos den le-

vande patienten var på 1800-talet enbart
klinisk. Säkert förekom både över- och
underdiagnostik. I Köpenhamn fyllde
t ex medicinöverläkaren Carl With sina
vårdavdelningar med magsårspatienter,
medan man på andra håll var mycket
mera restriktiv med diagnosen. Detta
förhållande ändrades radikalt efter se-
kelskiftet, då röntgenteknologin gjorde
sin entré i den medicinska diagnostiken.
Säker diagnos kunde nu ställas intra vi-
tam.

Till visualiseringen av magsårssjuk-
domen bidrog också den ökande kirur-
giska erfarenheten; de första magsårs-
operationerna gjordes på 1880-talet.
Denna visualisering kan betraktas som
inledningen till ett paradigmskifte inom
magsårshistorien. Tolvfingertarmsså-
ren »upptäcktes» bl a av kirurgerna 
Berkeley Moynihan i England och brö-
derna Mayo i USA, och deras rapporter
blev föremål för stor uppmärksamhet
[4]. Magsår hade på 1800-talet setts of-
tare hos kvinnor (särskilt unga och fat-
tiga sådana) än hos män, men var i det
stora hela inte så vanliga. När lokalisa-
tionen av sår till tolvfingertarmen väl
hade accepterats på 1920-talet, då ock-
så röntgentekniken hade förbättrats, er-
kändes duodenalulcus som en vanlig
sjukdom, oftare drabbande män än
kvinnor. Och den tycktes öka i före-
komst ända till 1950-talet.

Vad beträffar orsakerna till såren dis-
kuterade man samma faktorer som tidi-
gare. Hyperaciditet tycktes vara särskilt
karakteristiskt för duodenalsåren, och
år 1910 myntade den tyske kirurgen
Karl Schwarz uttrycket »utan syra ing-
et sår». År 1913 lade den tyske internis-
ten Gustav von Bergmann fram sin neu-
rogena teori, som innebar att systemis-
ka, konstitutionella faktorer drogs in
i de patogenetiska diskussionerna
[3]. 

Han trodde att en medfödd labilitet i
det vegetativa nervsystemet kunde leda
till lokal muskelkramp och cirkula-
tionsrubbning i magens vägg, och där-
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med orsaka sår. Andra forskare hakade
på och menade att det var en vagusme-
dierad stimulering av saltsyraproduk-
tionen som gav magsår, varför »vagoto-
niker» ansågs vara särskilt disponera-
de.

Fram till 1800-talet var magsårsbe-
handlingen huvudsakligen dietetisk,
men småningom kom komplettering
med antacida och diverse andra farma-
ka (belladonna och vismut kunde ingå i
recepten). I början av 1900-talet tillkom
nya, komplicerade ulcusregimer, t ex
Sippy-varianten (1915), varmed man
genom frekvent tillförsel av mjölk och
alkali försökte neutralisera magsyran
helt. Magsårskurerna genomfördes ofta
på sjukhus, fyra till sex veckor var en
vanlig vårdtid [5].

Ulcuskirurgins
glansperiod
Första hälften av 1900-talet blev

framför allt ulcuskirurgins glansperiod.
Först utfördes huvudsakligen gastroen-
terostomi, men på grund av den relativt
höga frekvensen av recidivsår i den an-
slutna tunntarmsslyngan övergick man
i Sverige redan på 1920-talet alltmer till
ventrikelresektion. Vid borttagande av
upp till tre fjärdedelar av magsäcken
kunde man i bästa fall få halvering av
saltsyrasekretionen.

Frekvensen ulcusrecidiv kunde där-
med minskas påtagligt, men priset var
senkomplikationer i form av permanent
viktförlust, dumpingsyndrom och brist-

tillstånd (t ex järnbristanemi eller perni-
ciös anemi) [6].

Mellan 1940 och 1980 blir
ulcus en psykosomatisk sjukdom
Hittills hade teorierna kring mag-

sårssjukdomens etiologi, patogenes och
behandling varit typiska för läkarnas
biomedicinska tradition, dvs deras ten-
dens att huvudsakligen mekanistiskt
förklara både normala och onormala
företeelser i kroppen. Traditionen bru-
kar föras tillbaka till 1600-talsfilosofen
René Descartes, och fick ett tydligt ut-
tryck i upplysningsfilosofen Julien de la
Mettries »L’homme machine» (1748).
Människokroppen kunde alltså uppfat-
tas som en automat som kunde komma
i olag genom felkonstruktion, förslit-
ning, trauma eller felaktig näring [1].

De tidigare teorierna om magsårs-
sjukdomens orsaker (trauma, cirkula-
tionsrubbning, syraöverskott) var ju
också rent mekanistiska. Först med den
neurogena teorin kom det fram tankar
om att magen (via det vegetativa nerv-
systemet) kunde påverkas också av psy-
kiska faktorer. Men »själen» kom fram
på allvar först på 1930-talet, då begrep-
pet psykosomatisk sjukdom slog rot.
Detta innebär ett nytt paradigmskifte i
magsårshistorien.

Sigmund Freud hade ju härlett neu-
roserna till intrapersonella konflikter.
År 1934 kom den amerikanske läkaren
och psykoanalytikern Franz Alexander
med en rapport att även vissa somatiska

sjukdomar skulle kunna ha samband
med olösta konflikter sedan barndo-
men. Han namngav sju sådana »psyko-
somatiska» sjukdomar, och tyckte sig 
bl a ha funnit att patienter med magsår
(han hade haft en handfull, mest duode-
nalsårpatienter, i analys) levde i en kon-
flikt mellan en omedveten längtan efter
kärlek och omhändertagande och en
medveten strävan till oberoende och
framgång; med psykoanalysens no-
menklatur hade de regredierat till barn-
domens oral-receptiva stadium [7]. 

Efter Alexander försökte många
psykiatrer och psykologer att definiera
»the peptic ulcer individual» vad avser
både personlighet och konfliktmönster.
Sammanfattningsvis kan man säga att
man åtminstone hos duodenalulcuspati-
enter kan finna en del personliga egen-
skaper och konflikter som skulle kunna
uppfattas som relativt typiska. Proble-
met är emellertid att många ulcuspati-
enter uppvisar helt andra personlighets-
mönster, med eller utan i barndomen
grundlagda konflikter. Vidare är be-
dömningsgrunderna långt ifrån enhetli-
ga. I Sverige har Sjöbrings personlig-
hetsvariabler använts, men många and-
ra klassifikationssystem finns [8].

Samtidigt med detta växte en rikt-
ning inom medicinen fram, där man i
allt större utsträckning intresserade sig
för omgivningsfaktorer i vid bemärkel-
se, både fysikaliska och psykologiska;
socialmedicinen hade etablerat sig. So-
cialmedicinarna beaktade inte bara
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människans fysiska och psykiska kon-
stitution utan också faktorer som bo-
stadsort, arbetsförhållanden, civilstånd
och ekonomi. Det biomedicinska syn-
sättet vidgades till ett biopsykosocialt
sådant [1].

Stressbegreppet
Inom laboratoriemedicinen tog

stressforskningen fart. Forskare som
Ivan Pavlov, Walter Cannon och Hans
Selye visade att inte bara fysiska utan
även psykiska påfrestningar kunde på-
verka de fysiologiska processerna i
kroppen, särskilt via det vegetativa
nervsystemet och via hormonerna.
Stressbegreppet kom att spela en stor
roll för konceptet om psykosomatiska
sjukdomar [7].

Redan 1832 hade den amerikanske
militärläkaren William Beaumont be-
skrivit magsaftens fysiologi hos en
skottskadad soldat med en stor gastro-
stomi. Han hade bland annat noterat 
ändringar i magsäckens motorik och
saltsyraproduktion i samband med
emotioner. På 1900-talet kom en lång
rad sådana undersökningar, bland annat
av Wolff och Wolf på laboratoriebiträ-
det Tom, som hade en magfistel efter en
frätskada på matstrupen i barndomen
[9].

Psykoanalysen, socialmedicinen
och stressforskningen innebar att »mju-
ka» data kom in i bilden. Man kom att
se på magsårssjukdomen med andra
ögon. Alldagliga observationer – som
ulcusbesvärens debut eller försämring i
samband med stress, sorger och bekym-
mer – fick sin naturliga förklaring. Ul-
cusrecidiven vår och höst kunde bero på
den ökade arbetsbelastningen dessa års-
tider. Och den ökande förekomsten av
duodenalulcus hos kvinnor kanske be-
rodde på att dessa i ökad utsträckning
kom ut i förvärvslivet?

I läroböcker och i populärmedicinsk
litteratur betonades vikten både av kon-
fliktlösning och av att undvika psykisk
stress i alla former. Enstaka försök gjor-
des med systematisk psykoanalys.
Även om många tog avstånd från de
doktrinära psykoanalytiska inslagen,
var den psykosomatiska ulcusteorin till-
talande för flertalet läkare. Det fanns ju
kvar en betryggande mekanistisk för-
klaringsgrund i form av fysiologiska
processer både i det autonoma nervsy-
stemet och i det endokrina systemet,
småningom också inom immunologin,
som bevisligen kunde påverka förhål-
landena i mag–tarmkanalen.

»Mirakelmedicinerna»
Trots erkännandet av de psykogene-

tiska faktorerna blev systematisk psy-
koterapi vid magsårssjukdom aldrig nå-
gon succé; endast ett fåtal seriösa studi-
er publicerades, och resultaten var inte

helt övertygande. Behandlingen är
dessutom tidskrävande och fordrar sär-
skild kompetens. I stället litade internis-
ter och allmänläkare till sina mediciner.
Bättre antacidaberedningar framställ-
des. Belladonna plockades åter fram –
vem minns inte l-hyoscyamin i form av
Egazil Duretter? Men det verkliga
framsteget kom på 1970-talet, då H2-
receptorblockerarna introducerades
(först cimetidin 1972). Dessa gav en ef-
fektiv syrahämning med en bekväm
medicinering (vanligen 1 tablett × 2),
och var utan besvärande biverkningar.
Kronan på verket var protonpumps-
hämmaren omeprazol, som lanserades
1988 [5].

Dessa nya mediciner gav snabb
smärtlindring och förkortade sårläk-
ningstiden. De bidrog säkerligen starkt
till ulcuskirurgins kräftgång. Man hade
också blivit betänksam över de obehag-
liga senkomplikationerna till de kirur-
giska ingreppen, och försökte sig på
mindre stympande sådana. Vagotomi,
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som introducerades redan 1934 av ex-
perimentalkirurgen Lester Dragstedt,
hade också givit komplikationer – ven-
trikelatoni och diarré – till följd av änd-
rad motorik i mage och tarmar. Tekni-
ken förfinades genom att man gjorde
alltmer selektiva operationer med av-
skärningar av de små vagusgrenarna till
de syraproducerande delarna av ventri-
keln (corpus och fundus): selektiv pro-
ximal vagotomi [9]. Men med  omepra-
zol hade man ju fått en medicin som
hämmade saltsyraproduktionen mer ef-
fektivt än alla tänkbara operationsmeto-
der, så den icke akuta ulcuskirurgin
minskade ytterligare.

Magsåret
en kronisk infektion?
År 1983 och 1984 kom så de austra-

liensiska läkarna Barry Marshalls och J
Robin Warrens rapporter i The Lancet
om förekomsten av en ny typ av bakte-
rie hos patienter med kronisk gastrit och
ulcus [10, 11]. Till en början hyste man
tvivel om »magsårsbakteriens» (Heli-
cobacter pylori) betydelse; var den »ag-
gressor or innocent bystander» [12]?
Det kunde ju röra sig om en sekundär
invasion i en förut skadad slemhinna. 

Det tog ett decennium innan flertalet
läkare kände sig övertygade om att det
verkligen var fråga om en kronisk in-
fektion som kunde orsaka magsår. Det
som mest bidrog till infektionsteorins
acceptans var resultaten av kontrollera-
de kliniska studier som visade att man
med antibiotika (med eller utan kombi-
nation med syrahämmande läkemedel)
kunde utrota Helicobacter pylori, var-
vid de inflammatoriska förändringarna
försvann och såren läkte ut. Det har ock-
så hunnit komma långtidsresultat som
visat på en betydligt minskad risk för ul-
cusrecidiv, trots att man inte fortsatt
med syrahämmare.

Nytt paradigmskifte
Framgångarna med syrahämmande

magsårspreparat och framför allt upp-
täckten av Helicobacter pylori innebär
ett nytt paradigmskifte i magsårssjuk-
domens historia. Man ser åter på sjuk-
domen med nya ögon och nytolkar
många fenomen med hjälp av infek-
tionsteorin. Kanske duodenalsår verkli-
gen var ovanliga på 1800-talet? Och
kanske en epidemi av Helicobacter i
slutet av seklet gav ett utbrott av sådana
sår i början av vårt århundrade? Håller
denna epidemi nu på att ebba ut, åtmins-
tone i de civiliserade västländer där man
under de senaste decennierna tyckt sig
se en minskad frekvens av duodenalul-
cus? Skillnaden i prevalens av duode-
nalsår i olika länder och i olika befolk-
ningsgrupper skulle ju också kunna
bero på hygieniska förhållanden (Heli-
cobacter har uppfattats som en vatten-

buren smitta och beroende av täta kon-
takter människor emellan) [13].

Läkarnas starka tilltro till kontrolle-
rade kliniska studier passar väl in i
mönstret för en biomedicinsk, mekanis-
tisk grundsyn. En sådan appellerar ock-
så till deras effektivitetsideal – att
snabbt bota patienterna med hjälp av re-
ceptblocket eller med kniven. I detta fall
har medicinarna åter fått ett försprång:
den kirurgiska epoken i ulcusbehand-
lingen har uppenbarligen efterträtts av
en farmakoterapeutisk era. Återgången
från ett biopsykosocialt synsätt till ett
rent biomedicinskt sådant kan man kal-
la för en biologisk reduktionism [1].

Den starka förändringen kan exemp-
lifieras av nittiotalets medicinläroböck-
er. I t ex Cecils »Textbook of medicine»
1996 finns i magsårskapitlet ingen dis-
kussion om eventuella psykogenetiska
faktorer, vare sig i etiologi–patogenes-
kapitlen eller under behandlingsavsnit-
tet. Referensverket Bockus »Gastroen-
terology» 1995 diskuterar visserligen
utförligt både psykosomatiska teorier
och stressbegreppet, men har inga psy-
kologiska råd i behandlingsavsnitten.
Och, slutligen, i vår egen folkupplys-
ningsbibel Nationalencyklopedin refe-
reras i magsårsartikeln (band 12, 1993)
infektionsteorin, men inte ett ord sägs
om att magsår tidigare betraktats som
en psykosomatisk sjukdom!

Sjukdom eller syndrom?
I själva verket utgör mag- och tolv-

fingertarmssår ingen homogen sjuk-
dom, utan kan snarare uppfattas som ett
syndrom med vissa typiska symtom
(smärta, sura besvär, blödningsbenä-
genhet etc) men med olika orsakande
och utlösande faktorer. Troligen är He-
licobacter pylori en nödvändig (i veten-
skapsfilosofiskt språkbruk icke redun-
dant) faktor för uppkomsten av tolv-
fingertarmssår. Acetylsalicylsyra eller
NSAID-preparat (non steroidal anti-in-
flammatory drugs) kan vara den vikti-
gaste faktorn bakom uppkomsten av
ventrikelsår hos äldre patienter, men
kan också vara en bidragande orsak till
ett peptiskt sår. Saltsyra spelar en stor
roll för de peptiska såren (duodenal-
och pylorussår), men en underordnad
sådan för sår längre upp i ventrikeln.

Psykogena faktorer, personlighet
och stress är alltså nu sällan med i dis-
kussionerna, men bör nog inte neglige-
ras. Mellan 30 och 50 procent av den
svenska befolkningen uppskattas ju
vara smittad med Helicobacter pylori,
men endast en liten andel får magsår.
Det finns säkert också i fortsättningen
anledning att beakta hela människan
bakom sjukdomen, holism. Pendeln
kan tänkas svänga tillbaka till ett mer
biopsykosocialt synsätt.

Under tiden kan vi glädja oss åt den

medicinska vetenskapens framgångar,
evolutionära eller revolutionära. Borta
är de långvariga sjukhuskurerna för
magsår, den livslånga dieten enligt Sip-
py, de stora ventrikelresektionerna med
risk för avmagring och dumping. Posi-
tivismens framstegsoptimism synes på
detta område ha uppfyllts med råge.
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