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Sir James Paget (1814–1899)
var en engelsk kirurg som ge-
nom hårt arbete och god talang
klättrade högt upp på såväl kar-
riär- som samhällsstegen. Han
ansågs framför allt vara en
oöverträffad diagnostiker och
föreläsare. Flera sjukdomar
inom olika specialiteter bär
hans namn. I denna artikel be-
skrivs närmare Mb Paget (ostei-
tis deformans), Pagets bröst-
sjukdom och Pagets vulvasjuk-
dom.

James Paget växte upp som det åt-
tonde av 17 barn i borgmästarhemmet i
den lilla staden Great Yarmouth på Eng-
lands ostkust. Tillsammans med bro-
dern Charles, som blev professor i Ox-
ford, beskrev den 20-årige James sin fö-
delsestad i boken »The natural history
of Yarmouth». Hans far byggde upp en
förmögenhet som bryggare och skepps-
redare. Konjunkturen vände dock och
fadern efterlämnade stora skulder vid
sin död.

När fadern hamnade i ekonomiskt

trångmål blev James Paget vid 16 års ål-
der tvungen att tjäna sitt eget uppehälle
som hjälpreda åt stadens apotekare och
kirurg. Åderlåtning var en åtgärd som
ofta anförtroddes James. Hans intresse
och talang var uppenbar, och den lokale
kirurgen hjälpte honom in på St Bartho-
lomews Hospital i London, där James
Paget sedan var verksam fram till pen-
sioneringen 1871.

Först att beskriva trikinen
Under sina första år på St Bartholo-

mew försörjde sig Paget bl a på under-
visning jämte katalogisering av patolo-
giska preparat i det som sedermera blev
ett välkänt museum. År 1843 blev han
lektor i anatomi och fysiologi och co-
editor i London Medical Gazette. Han
hade inte ekonomiska möjligheter att
genomgå en regelrätt skolning till kir-
urg, men skaffade sig ändå genom sina
anatomiska kunskaper och diverse lä-
karvikariat tillräckligt stor erfarenhet
för att 1844 kunna bli anställd som bi-
trädande kirurg vid sjukhuset, trots att
invändningar restes om hans bristande
kirurgiska skolning.

Under den initiala träningen upp-
täckte Paget vid en dissektion en vitak-
tig mask; detta var första gången som

trikinen beskrevs hos människa. På
sjukhuset fanns inget mikroskop, men
via British Museum fick han tillgång till
ett sådant. Paget blev »full surgeon»
1861. Det året belönade han sig själv
med en semester, en lyx han aldrig tidi-
gare tillåtit sig.

Musik och whist
James Paget förlovade sig tidigt,

men giftermålet fick anstå sju år tills in-
komsterna räckte för att försörja en fa-
milj. Paret fick sex barn. Som de flesta
andra läkarfamiljer bodde Pagets vid
sjukhuset. Fru Paget var musiker och
underhöll såväl familj som studenter
med pianospel. Det sägs att James Paget
arbetade bäst med pianospel i bakgrun-
den. Förutom musik uppskattade Paget
att spela whist. Idrott däremot avskydde
han.

Från mitten av 1800-talet började en
och annan kvinna söka sig till läkaryr-
ket, något som Paget inte uppmuntrade.
Däremot såg han gärna att unga kvinnor
utbildade sig till sköterskor, och han en-
gagerade sig i ett reformarbete inom
detta område. Han deltog i samhällsde-
batten och propagerade för slaveriets
avskaffande. Vidare ansåg han att även
mindre bemedlade hade rätt till en god
skolutbildning. Han beklagade att hans
egen skolgång hade varit alltför kort och
han ansåg att detta hämmade honom i
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Årtal Sjukdomstillstånd Specialitet
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1877 Mb Paget (osteitis deformans) Ortopedi, 
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1901 Pagets vulvasjukdom Obstetrik
Eksemlik förändring i vulva associerad och gynekologi
med adenocancer i vulva 



det sociala umgänget. Till detta um-
gänge kunde så småningom dåtidens gi-
ganter inom litteratur (Browning, Ten-
nyson) och vetenskap (Huxley, Darwin,
Virchow, Pasteur) räknas.

Sin tids kirurgiska ledargestalt
James Paget kom att bli tidens kirur-

giska ledargestalt i London, och han var
bl a en mycket uppskattad föreläsare [1,
2]. Det påstods av många att hans kirur-

giska handlag inte
stod i full paritet
med hans pedago-
giska och dia-
gnostiska färdig-
heter. I slutet av
1850-talet blev
han anlitad av den
kungliga famil-
jen, och titulera-
des då extraordi-
när kirurg för
drottning Victoria
och prinsen av
Wales.
Fullt erkännande
även av kolleger
fick han 1875, då
han blev president

för Royal College of Surgeons, vars pa-
toanatomiska samling han också hade
katalogiserat. Samma år som han blev
adlad, 1871, slutade han arbeta vid St
Bartholomew sedan han nästan mist li-
vet efter en infektion som han ådragit
sig genom smitta från en patient.

Utöver tjänsten vid sjukhuset arbeta-
de James Paget upp Londons största pri-
vatklinik, som vissa år kunde inbringa
den oerhörda summan på 10000 pund.
När inkomsterna började stiga var hans
första åtgärd att betala av faderns skul-
der. 

James Paget dog 1899 och begravdes
i Westminster Abbey. 

Klassisk beskrivning 
av osteitis deformans
År 1876 presenterade James Paget

den klassiska beskrivningen av en pa-
tient han hade studerat och behandlat
under 20 års tid. Mannen hade ökat
skallomfånget med 15 cm, till 81 cm,
samt haft svåra smärtor i olika extre-
miteter. Vid obduktion fann Paget tec-
ken till kronisk inflammation av benet
och en mycket kraftig förtjockning av
corticalis på tibia, femur samt skallben.
Då Paget ansåg att det rörde sig om en
kronisk inflammation av skelettet kalla-
de han tillståndet för osteitis deformans.

Osteitis deformans, eller Mb Paget,
är mycket vanligt förekommande i vis-
sa delar av mellersta England; upp emot
10 procent av personer över 50 års ålder
drabbas [3]. I Sverige är dock sjukdo-
men betydligt ovanligare. Den karakte-
riseras av en accelererad disorganiserad

benremodulering på grund av en primär
störning av osteoklastaktiviteten. Efter
många år tillkommer smärta på grund
av ökad vaskularisering och distorsion
av periostet. Periartikulär smärta är då
också vanlig, vilket kan vålla differenti-
aldiagnostiska problem eftersom defor-
miteter kan medföra snedbelastning
och irreversibla artrossmärtor i angrän-
sande leder. 

Deformitet är mest uttalad i viktbä-
rande ben som tibia, femur, radius och
ulna. Skalle och ryggkotor kan också
förändras radikalt. Detta kan leda till
tryck på nervrötter och förorsaka t ex
kranialnervskompression, dövhet och
synpåverkan. Vid affektion av ryggko-
tor kan perifera nervsymtom uppstå.

Diagnostik av Mb Paget
De flesta fall upptäcks av en slump

vid röntgenundersökning av skelettet.
Man finner då en karakteristisk bland-
ning av ökad osteolys och ökad osteo-
blastisk benformation. Tidiga faser do-
mineras av osteolys, ofta med en V-for-
mad resorptionsfront i rörbenen eller
osteoporosis circumscripta av skallen
(Figur 1). Senare tillkommer en grov-
balkig sklerosering med oregelbunden
trabekulär struktur. 

Skelettskintigrafi, en sensitiv metod
för kartläggning av var i kroppen Paget-
förändringarna finns, bör utföras på alla
patienter där misstanke om sjukdomen
finns. Den ökade benremoduleringen
kan mätas genom bestämning dels av
total alkalisk fosfatas i serum (S-ALP-
tot), dels av hydroxyprolin (HYPRO) i
urin. Sänkreaktion (SR) och C-reaktivt
protein (CRP) är normala. S-kalcium
och S-fosfat är normala såvida patien-

ten inte har primär hyperparatyreoidism
eller är immobiliserad.

Skall tillståndet behandlas?
I äldre litteratur anges oftast att

asymtomatisk Mb Paget inte behöver
behandlas. Många patienter har dock
efter 10–15 års observation utvecklat ir-
reversibla sekundära artroser på grund
av en lednära deformitet. Med utveck-
lingen av effektiva antiresorptiva medel
som bifosfonater kan detta förebyggas.
Det finns ett flertal bifosfonater att väl-
ja på som alla är effektiva. Man bör
dock beakta administrationssätt och do-
sering så att inte mineraliseringsfasen
påverkas.

Intermittent intravenös tillförsel bör
användas vid utbredd eller aktiv sjuk-
dom, medan tidiga fall kan behandlas
med perorala medel. Kalcitonininjek-
tioner ger en temporär effekt. Dock är
denna metod inte lika bra som övriga.

Pagets mamillsjukdom
James Paget publicerade 1874 sina

iakttagelser rörande den typ av bröst-
cancer som föregås av eksemlika för-
ändringar av bröstvårta och bröstgård
(Figur 2). Dessa förändringar kan vari-
era från fuktiga, erytematösa områden
till torra psoriasisliknande partier.
Ibland ser man ett seröst vätskeutträde.
Dessa mamillförändringar betingas av
förekomst av enskilda eller gruppvis
anordnade cancerceller under uppvand-
ring från basala till ytliga delar av det
skivepitel som täcker areola och ma-
mill. Den histopatologiska bilden, som
Paget dock ej beskrev, är karakteristisk
(se omslaget). Pagetcellerna är stora,
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Sir James Paget.
Bilden återfinns i den
av brodern Stephen
Paget redigerade
»Memoirs and letters
of Sir James Paget»
[1].

Figur 1. Osteoporosis circumscripta
i skallen.



runda och blekt cytoplasmarika. Kär-
norna är runda eller ovala och hyperkro-
matiska med stora nukleoler. Cellerna
ligger ofta isolerade i epidermis, men
ibland bildas små anhopningar som kan
forma sig till körtelstrukturer. 

Patienterna klagar tidigt i förloppet
över klåda, sveda och hypersensitivitet.
Förändringen omfattar bara det ena
bröstet och brukar sprida sig från vårtan
till omgivande bröstgård; sällan sprider
den sig dock ytterligare. Det var åtmins-
tone förr vanligt med såväl »patient’s»
som »doctor’s delay», eftersom man
misstolkade förändringen som eksem.
Hos de 15 fall som Paget beskrev dia-
gnostiserades bröstcancern ett år eller
mer efter mamillförändringens debut. 

Pagets sjukdom svarar för någon
procent av brösttumörer. Även om det
finns fall beskrivna av karakteristiska
mamillförändringar utan underliggande
cancer måste man räkna med att Paget-
förändringar kring mamill är associera-
de med antingen en duktal invasiv can-
cer eller en cancer in situ [4].

Numera påvisas allt oftare enbart
duktal cancer in situ inom bröstkörtelns
huvudutförsgångar, som ligger strax
under mamillområdet. Detta beror på
att man idag är mer uppmärksam vid
mamillförändringar. Palpabla resisten-
ser finns hos vissa patienter; i övriga fall
föreligger ofta mammografifynd som
styrker diagnosen. Prognosen beror
som vid övrig bröstcancer på i vilket
stadium tumören befinner sig, där fram-
för allt axillmetastasering är ett ogynn-
samt tecken. Som vid övrig bröstcancer
strävar man efter en mer konservativ
kirurgi än vad som tidigare varit fallet.
Bröstvårtan avlägsnas även vid begrän-
sade resektioner. Rekonstruktion kan
utföras i ett senare skede. 

Två förklar ingsmodeller
till bröstförändr ingarna
Även om det alltså föreligger ett näst

intill hundraprocentigt samband mellan
Pagets mamillförändring och en under-
liggande cancer är mekanismen inte
klarlagd. Det finns två förklaringsmo-
deller till uppkomsten av Pagets ma-
millsjukdom. Enligt den ena teorin ut-
vecklas den maligna Pagetcellen i
bröstparenkymet och vandrar uppåt
längs bröstgångar till vårtepitelet. Den
andra teorin postulerar att bröstcancern
med sina Pagetceller är multifokal, och
att Pagetcellen utvecklas intraepider-
malt och där skall betraktas som en can-
cer in situ. 

Eksemförändringar i vulva
Hudförändringar utanför bröstet

med likartat utseende, såväl makro-
som mikroskopiskt, som Pagets ma-
millförändring kan förekomma hos så-
väl kvinnor som män. I engelskspråkig
litteratur kallas det »extramammary Pa-
get’s disease». Förändringarna uppträ-
der inom hårbeväxta områden (dock ej
skalpen) som vulva, perianalt, vid anus
och i axillen. Eksemförändringen i vul-
va beskrevs första gången två år efter
James Pagets död, men bär ändock hans
namn.

Pagets vulvasjukdom är ovanlig; ett
tiotal nya fall ses per år i Sverige. I en
svensk studie var patienterna i genom-
snitt 72 år gamla, endast en patient var
premenopausal [5]. Hudförändringen
är mycket karakteristisk med vita hy-
perkeratotiska öar inom ett skarpt rött
område.

Förändringen påminner om ytan hos
en flugsvamp (Figur 3). Den histopato-
logiska bilden liknar den vid Pagets ma-
millsjukdom.

Sveda och klåda är de vanligaste
symtomen, och precis som vid mamill-
förändringen misstolkas detta ibland
som eksem. Liksom vid mamillföränd-
ringen kan en samtidig invasiv cancer i
vulva föreligga, men incidensen i vulva
är endast ca 20 procent; det rör sig då
om en adenocancer. Dessutom finns en
ökad risk för andra tumörer i kroppen,
vanligen i bröst eller inom urinvägar.
Större enighet råder om Pagetcellens
ursprung i vulva än när det gäller ma-
millförändringen. Man anser att celler-
na representerar en abberant differenti-
ering från multipotenta embryonala cel-
ler i epidermis.

Behandlingen av Pagets vulvasjuk-
dom är kirurgisk. Recidiv av Pagetför-
ändringar är mycket vanliga. Till stor
del beror nog detta på att den primära
kirurgin ofta inte blir radikal. Pagetcel-
ler kan finnas även utanför det makro-
skopiskt förändrade området; dessutom
är sjukdomen ofta multifokal. Vid inva-
siv cancer är prognosen dålig.
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Figur 3. Pagets vulvasjukdom.
Bilden har ställts till förfogande
av dr Olle Frankman.

Figur 2. Pagets mamillsjukdom. Bilden har
ställts till förfogande av docent Tolle Theve.


