
❙ ❙ Suezkanalen var klar 1869 efter tio års
byggnadsarbete. Ett bolag i vilket frans-
ka finansiärer och den egyptiska rege-
ringen hade aktiemajoriteten genomför-
de detta. För att slå vakt om kommuni-
kationerna inom sitt imperium köpte
Storbritannien senare upp 45 procent av
aktierna och förlade trupper till kanal-
området. En konvention fastställde att
kanalen skulle vara öppen för alla stater.
Emellertid inledde Egypten 1950 en
blockad mot fartyg destinerade till Isra-
el. En militärjunta under Nasser kom till
makten i Egypten och beslöt 1956 att na-
tionalisera Suezkanalen. Detta ledde i
oktober–november samma år till Suez-
krisen: Först anföll Israel Egypten och
intog Sinaihalvön. Därefter ingrep Stor-
britannien och Frankrike, utan samråd
med USA, för att ockupera kanalzonen.
Aktionen möttes av starkt politiskt mot-
stånd i FN, varvid USA och Sovjetunio-
nen – ovanligt nog – samarbetade, och
kriget mot Egypten fick avblåsas redan
efter några dagar.

Suezkrisen ansågs som en militär se-
ger för Israel, en politisk seger för Nas-
ser och Egypten och, framför allt, ett
svårt bakslag för Storbritannien och
Frankrike, som föreföll att agera oöver-
lagt och obeslutsamt. Ledare för den
brittiska regeringen var vid denna tid sir
Anthony Eden (sedermera Lord Avon).
Det är väl känt att Eden vid tiden för Su-
ezkrisen inte var vid god hälsa; i kirurg-

kretsar hörde man att detta hade något
med en mindre lyckad galloperation att
göra.

Anthony Edens gallvägar 
I Annals of Surgery, avdelningen för kir-
urgisk retrospektion, finns en mycket in-
tressant rapport under rubriken »Antho-
ny Eden’s (Lord Avon) biliary tract
saga«. Den är skriven av en initierad
man, John W Braasch, Harvard Medical
School och Lahey Clinic, Boston, USA
[1]. I slutet av artikeln tackar han bl a
Edens änka, Lady Clarissa Avon; man
kan därför förmoda att hans tämligen de-
taljerade skildring av den forna premiär-
ministerns sjukhistoria är sanktionerad
av henne. Jag vill försöka att dels ge ett
referat av det stycke medicinsk historia
som Braasch skildrar, dels som äldre
svensk kirurg något kommentera proble-
met gallgångsskada under operation.
Den som är intresserad av Edens person
har glädje av referenslistan i Braaschs
artikel. Redogörelsen för de fem opera-
tionerna kan förhoppningsvis vara av in-
tresse även för icke-kirurger.

Eden blev alltså opererad för gallsten
i London den 12 april 1953. Han var då
utrikesminister. Ingenting i operations-
berättelsen från kolecystektomin anger
att något anmärkningsvärt skulle ha fö-
rekommit. Postoperativt uppstod emel-
lertid ett gallflöde ut genom bukdränet,
och patienten blev ikterisk. Han reopere-

rades därför den 29 april: En stor subhe-
patisk gallsjö dränerades, ett instrument
kunde lätt föras genom distala koledo-
kus ned i duodenum. Den proximala de-
len av gallgången identifierades inte. Ett
T-rör sattes in i distala gallgången, och
operationen avslutades. Ingen galla kom
ut genom T-röret postoperativt. Genom
en kateter införd i T-rörskanalen dräne-
rades galla – men endast några få dagar.
Ikterus gick tillbaka, men febern kvar-
stod. En kateter infördes ånyo genom
dränkanalen, och den 16 maj gjordes en
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Suezkanalen och ductus choledochus
Om en galloperation med världspolitiska konsekvenser

I Annals of Surgery skild-
rades nyligen en gall-

operation med komplikationer.
Artikeln är märklig, därför att pa-
tienten var Anthony Eden, Stor-
britanniens premiärminister un-
der ett kort men viktigt avsnitt av
det kalla kriget – Suezkrisen.
Fanns det ett samband mellan
ministerns gallgångsskada och
hans regerings vankelmodiga ut-
rikespolitik?
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Suezkanalen öppnades för trafik 1869. Bilden visar fartygsprocessionen som marke-
rade inledningen på invigningsfestligheterna. Suezkrisen 1956, en dramatisk händelse
i kanalens historia, påverkades kanske av en ödesdiger gallstensoperation. 

Sir Anthony Eden i sin krafts dagar.
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kontraströntgen, som möjligen visade
kontrast i de intrahepatiska gallgångarna
men ingen i duodenum.

Churchill obstruerar
Detta var läget i maj 1953, då Richard
Cattell från Lahey Clinic, Boston, kom
till London som talare vid ett möte med
Royal College of Surgeons. Cattell var
bland kirurger känd världen över som en
auktoritet, framför allt inom gallvägskir-
urgin. Edens personlige läkare tillkalla-
de Cattell, som såg på patienten, medde-
lade honom att en gallgångsskada före-
låg och att en ny operation för att repare-
ra denna var ofrånkomlig. 

Cattell utsattes för påtryckningar att
operera i London men föredrog – om han
skulle utföra operationen – att göra detta
på sitt eget sjukhus i Boston. Ett möte
med Churchill ordnades på 10 Downing
Street. »Churchill aggressively argued
for a London operation. He stated that
King George VI had been operated on a
kitchen table at Buckingham Palace.«
Han gav dock med sig sedan Cattell be-
tonat »the enormity of Eden’s opera-
tion« och att det bästa resultatet kunde
förväntas om han opererade i sin vanliga
omgivning. 

Patienten förs till Boston
Det bestämdes sålunda att Eden skulle
föras till Boston. I ett personligt brev till
Cattell skrev »någon«: »I think I am one
of the few people who know the facts
there. Anthony Eden blew the ligature of
his cystic duct and had a large bile col-
lection, which had to be evacuated, but
his common duct was not injured at all.
When he left for America, his biliary
fistula had dried up, he was not jaun-
diced and he was perfectly well.« Den
tredje operationen utfördes av Cattell
den 10 juni 1953 på New England Bap-
tist Hospital i Boston. En gallfistel till
duodenum förelåg, dess öppning till
duodenum slöts. Ett mycket kort seg-
ment av den gemensamma gallgången
fanns kvar, och både höger och vänster
gallgång kunde sonderas utan hinder. En
ända-till-sida hepatikojejunostomi ut-
fördes. Det postoperativa förloppet var
okomplicerat.

Eden var sedan besvärsfri någon tid,
varefter attacker av feber och frossa bör-
jade uppträda. I oktober 1956 hade han
en mycket svår sådan attack med feber,
41 grader, snabbt övergående, därefter
flera lättare attacker i december. Då det-
ta fortsatte togs han in på sjukhuset i
Boston och opererades i april 1957, åter
av Cattell. Hepatikojejunostomin be-
fanns vara utan anmärkning. Den högra
hepatikusgången var förträngd. Den di-
laterades, varvid rikligt med galla töm-
des. Efter denna operation följde tre år

utan gallvägsbesvär. Mellan 1960 och
1967 förekom lättare feberattacker med
långa mellanrum. Efter ett par år utan be-
svär återkom dessa attacker, vilket för-
anledde en ny utredning. En misstänkt
obstruktion som berörde högra leverlo-
bens främre segment påvisades. Då fe-
berattackerna fortsatte beslöt man ope-
rera på nytt.

Den femte och sista operationen
Cattell var nu död, och denna operation
– den femte inom gallområdet – utfördes
av Braasch i mars 1970. Man fann en li-
ten höger leverlob och en förstorad väns-
ter. Gallträdet explorerades genom en li-
ten öppning i jejunum. Vänster hepati-
kusgång var normal, men den högra var
starkt förträngd och dilaterades. Efter-
följande kolangiografi visade kontrast-
läckage ut i leverlobuli och en cystisk
kavitet i främre segmentet av högerlo-
ben. Leverresektion övervägdes men be-
dömdes, med hänsyn till omständighe-
terna, vara ett alltför stort ingrepp. Ett
perkutant dränage anbringades transhe-
patiskt ner genom höger ductus hepa-
ticus och genom hepaticojejunostomin
ut i jejunum. 

Det postoperativa förloppet var vä-
sentligen okomplicerat och patienten var
därefter fri från påtagliga symtom från
gallvägarna. År 1975 konstaterades
prostatacancer med skelettmetastaser
och Eden avled nästan 80 år gammal
1977. 

Gallgången och världspolitiken
Eden är 58 år när han tillträder som pre-
miärminister i april 1955. Ungefär två år
har då gått efter galloperationen i Lon-
don och reoperationen i Boston. Kolan-
gitattacker har börjat uppträda, och de
påverkar rimligen hans allmäntillstånd
och därmed hans förmåga att med kraft
leda sitt land under det kalla krigets på-
frestningar. I oktober 1956, alldeles i

början av Suezkrisen, kommer den svå-
raste attacken med svår frossa och hög
feber; den föranleder sjukhusvård och
nedsätter troligen krafterna ytterligare.

Det är lätt att tänka sig att det vankel-
mod som utmärkte den brittiska rege-
ringen under den akuta Suezkrisen till
någon del kan ha haft samband med pre-
miärministerns sjukdom. När kriget i ka-
nalzonen bringas till ett slut genom FNs
ingripande reser Eden, på sin läkares in-
rådan, till Jamaica för konvalescens. Un-
der ett skede i händelseutvecklingen, när
premiärministerns närvaro i London
verkligen är påkallad, är han därför bor-
ta från händelsernas centrum under tre
veckor. På foton av Eden vid denna tid
ser man bilden av en trött och plågad
man. Kort tid efter sin återkomst till
London avgår Eden som premiärminis-
ter och lämnar därmed, i januari 1957,
den världspolitiska scenen. 

Kanske kan man tänka sig att händel-
serna i samband med Suezkrisen kunde
ha fått ett något annorlunda förlopp om
inte en svår gallgångsskada åstadkom-
mits och lämnats obehandlad vid opera-
tionen 1953.

Problematisk kirurgi
Braasch skriver om de kirurgiska in-
greppen: »There are several interesting
aspects of his biliary tract saga, some of
which are geopolitical and others surgi-
cal.« Det kan förvisso gälla när patienten
som åsamkas en gallgångsskada är Stor-
britanniens utrikesminister (Eden efter-
trädde Churchill som premiärminister
1955). En sådan skada kan vara en kata-
strof för varje patient som råkar ut för
den, även om konsekvenserna inte får
betydelse för världspolitiken. Möjlighe-
terna för en framgångsrik reparation är
störst om skadan upptäcks och behand-
las omedelbart. Om inte, kan förloppet
bli så som i fallet Eden.

Det finns ingen uppgift om att opera-
tiv kolangiografi gjordes vid kolecystek-
tomin i London [J W Braasch, Boston,
pers medd, 2003]. Detta förhållande gör
tillvägagångssättet vid reoperationen så
mycket märkligare. Patienten opereras
om på grund av stort galläckage och ik-
terus – klassiska tecken på en operativ
gallgångsskada – men man gör inget för-
sök att klarlägga de anatomiska förhål-
landena genom kolangiografi eller på
annat sätt. I det tidigare citerade brevet
till Cattell från någon (operatören?) häv-
das att patienten var »perfectly well« då
han fördes till USA! Uppenbarligen
hade ikterus (tillfälligt) gått tillbaka, ef-
tersom galla kunde passera genom den
fistel till duodenum som Cattell senare
påvisade. 

Braasch kommenterar i sin redogö-
relse inte operationen och reoperationen
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Operativ kolangiografi, normala gallvägar
(laparoskopisk operation).



i London. Som en allmän reflektion
skulle man dock kunna säga att en högt
uppsatt person som patient ibland kan
löpa större risk för suboptimal behand-
ling än genomsnittspatienten. Tillväga-
gångssättet vid operationen av kungen
George VI, som Churchill talar om, är ju
ett gott exempel. Andra faktorer än de
strikt medicinska kan komma att påver-
ka olika beslut – ovidkommande skäl
kanske påverkar valet av operatör etc.
En svår gallgångsskada vid operation för
gallsten är givetvis även för operatören
en stor olycka.

Jag vill här nämna ytterligare en arti-
kel [2] som behandlar samma ämne som
Braaschs och som är lika läsvärd. Den
publicerades ett halvår tidigare men om-
nämns inte av Braasch. Den är skriven
av Gabriel Kune, professor i kirurgi vid
universitetet i Melbourne, även han en
auktoritet inom gallvägskirurgin. Kune
har veterligen inte själv haft med Eden
att göra och hans artikel är, jämförd med
Braaschs strama rapport, mera spekula-
tiv och personligt färgad. Den intresse-
rade läsaren skall finna att de båda artik-
larna kompletterar varandra utmärkt.

Hur gallgångsskadan uppstod i Edens
fall kan givetvis inte i detalj fastställas i
efterhand. Det mesta talar dock för att
operatören råkat dela ductus hepaticus
communis och kanske även höger arteria
hepatica.

Fortfarande riskfylld operation
Att läsa om Anthony Edens lidande som
gallstenspatient ger en gammal kirurg i
ett annat land anledning till eftertanke:
Hur var det då, och hur är det idag? Mina
egna tidigaste erfarenheter som operatör
av gallstenspatienter daterar sig ungefär
till tiden för Edens första operation,
1953, och mina kommentarer berör hu-
vudsakligen vad som lärdes ut om gall-
operationer här i Sverige när jag började
min träning som kirurg.

Hos oss hade operativ kolangiografi
tidigt kommit i bruk sedan den introdu-
cerats på 1930-talet. På kirurgkliniken i
Uppsala infördes metoden av Hultén
1937, och i början av 1950-talet gjordes
där rutinmässigt kolangiografi vid gall-
operationer [Lars Thorén, Uppsala, pers
medd 2004]. 

I Paul Rudströms avhandling från
1944 nämns flera tidiga rapporter från
ledande svenska kliniker om operativ
kolangiografi: Stenström, Maria sjukhus
1940, Liedberg, Lunds lasarett 1941,
Schuberth och Sjögren, Serafimerlasa-
rettet 1941 [3]. I början sågs kolangio-
grafin framför allt som ett hjälpmedel att
påvisa eller utesluta konkrement i gall-
gångarna. Så småningom framträder
alltmera metodens användbarhet även
för att förhindra (eller upptäcka) gall-

gångsskador. Rosenqvist och Myrin [4]
redovisade 1960 ett stort material av
gallgångsskador, 237 fall, samlade från
tio års galloperationer i hela Sverige. De
beräknade att en sådan skada inträffade
på 300–400 operationer. De operationer
som medfört gallgångsskada utfördes i
samma utsträckning av överläkare, trä-
nade underläkare och yngre underläka-
re. Skadan upptäcktes vid den primära
operationen i hälften av fallen, ofta ge-
nom kolangiografi. De framhåller att
svåra inflammatoriska förändringar är
den vanligaste orsaken till skador på
gallgångarna vid operation.

Ett mål för kirurgutbildningen är gi-
vetvis att eliminera gallgångsskador vid
kolecystektomi. Sådana inträffar dock
alltjämt, vilket framgår av inte minst an-
mälningsfallen. Vi (Erwald och Fors-
gren) diskuterade senare [5] ett sådant,
där skadan uppstått i samband med en
plötslig blödning under operationen. Det
vetenskapliga rådet betonar även här
värdet av operativ kolangiografi för att
kontrollera att gallgången icke skadats.

Idag utförs galloperationer till större
delen laparoskopiskt, vilket ju ger stora
fördelar i flera avseenden, dock minskas
inte risken för gallgångsskador [6]. Allt-
jämt gäller regeln att vid en gallopera-
tion får ingen struktur delas förrän de
anatomiska förhållandena är klarlagda.
En skada på gallgången under operatio-
nen försätter patienten i en allvarlig situ-
ation. »Primum non nocere.«

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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