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debatt och brev

Jag tackar professor Tomas Bergström
(LT 5/2006, sid 309) för möjlighet till att
förtydliga mitt inlägg om entusiasm inför
fjolårets Nobelpris. Detta gällde inte någ-
ra synpunkter på behandling av manifest
sjukdom. Symtomgivande bakterier bör
självklart avlivas på samma sätt som kir-
urgen är välkommen in i buken vid det
perforerade magsåret. Däremot kvarstår
fortfarande frågan om vilken person som
drabbas av gastrit/ulkussjukdom alter-
nativt har ett immunförsvar som tillåter
infektion med Helicobacter.

I Nobelprishistoriken har det inte hört
till traditionen att belöna upptäckt av
patogena organismer, inte heller sådana
som stått för omedelbart livshot eller
epidemier, och som Josef Milerad i sin
kolumn framställde det var det inte hel-
ler den aspekten han kommenterade,
utan faran för koppling av sjukdomars
uppkomst (och indirekt förebyggande)
till tanke- och känsloliv eller sociala fak-
torer. 

Det var detta inlägget vände sig mot,
inte mot bruk av antibiotika (även om vi i
ett annat forum kan diskutera utveckling
av antibiotikaresistens av vikt vid andra
infektioner). 

Beaktat i ett framtida perspektiv om
möjligheter att finna grundorsaker och
förebygga, ska utifrån en sådan ideologi
helhetssynen få minst samma plats och
ekonomiska utrymme som t ex sökan-
det efter naturlig förekomst och smitt-
källa för Helicobacter.

Saxat bland inkomna e-postkommenta-
rer till inlägget: »Psykosomatiska san-
ningar är som alla andra processer som
närmar sig det förträngda obehagliga,
ibland identitetshotande, inte minst för
den behandlande somatikern. När till-
fället erbjuds, upptäckten av Helicobac-
tern, är skolmedicinarna inte sena att ge
en känga åt dem som hotar med avslö-
jande sanningar. Nobelpriset är som en
kollektiv suck av lättnad: ’Vi behöver
inte titta i obehagliga djup, det är ju en
bacill bara!’«
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Frågan kvarstår – varför drabbas 
bara vissa av gastrit/ulkussjukdom?

 


