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Ett maskformigt bihang
till nytta för människan

B
lindtarmens maskformiga bihang har 
varit känt åtminstone sedan Leonardo 
da Vinci 1510–1511 i samarbete med ana
tomen Marcantonio della Torre gjorde 
anatomiska studier och också tecknade 

detta bihang (publicerad först år 1680). Den italiens
ka anatomen Jacopo Berengario da Carpi beskrev bi
hanget i detalj år 1521. Namnet appendix vermifor
mis fick det 1530 av den italienska kirurgen och ana
tomen Vidus Vidius (född Guido Guidi) [1].

Arthur McCarty har påpekar att appendicitens ti
diga historia är diffus och att den inte är distinkt 
skild från and ra sjukdomar i buken [2]. Att sjukdo
men ibland klart kunde diagnostiseras visar en fall
beskrivning från 1567 av den franska läkaren Jean 
François Fernel (på latin: Fernelius). Han beskriver 
sjukdoms historien hos en 9årig flicka, som dog av 
en blind tarmsruptur efter på den tiden sedvanliga 
behandlingar vid tarmsjukdomar. Den första opera
tiva behandlingen utfördes av den engelska läkaren 
Claudius Amyand 1735 [3]. Det var dock »enbart« 
dränage av en appendix som hade lagrat sig i ett 
ljumskbråck och brustit hos en 11årig pojke, som 
överlevde men hans ljumskbråck återkom. Flera kir

urger dränerade abscesser utan att försöka avlägsna 
appendixen. Den första »riktiga« blindtarmsopera
tionen med öppen bukkirurgi genomfördes av den 
skotska kirurgen Robert Lawson Tait 1880 [4]. Också 
diagnostiken förfinades successivt. Redan 1661 hade 
den engelska läkaren Thomas Sydenham beskrivit 
smärtvandringen [2] men missat den punkt som den 
amerikanska kirurgen Charles McBurney beskrev 
1889 [5]. Appendicitens etiologi spekuleras det fort
farande över, från obstruktion av ingången till geo
grafiska skillnader. I den aktuella litteraturen finns 
det inte mycket att hämta även om litteraturen om 
appendicit är omfattande.

Charles Darwin ansåg att detta bihang (ap
pendix vermiformis) – den yttersta delen av 
blindtarmen (cekum) – reducerades till ett 
rudiment under evolutionen, när en änd

ring av dieten från plantor till and ra näringskällor 
orsakade en tillbakabildning av blindtarmen [6]. 
Darwin nämner som exempel på motsatsen koalan 
(Phascolarctos cinereus – tidigare kallad pung
björn), som äter nästan enbart de svår smälta bladen 
från eukalyptusträd och har en blindtarm som är tre 
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är inte bara till 
besvär. Veten-
skapen börjar 
inse evolutio-
nens mening 
med att utrusta 
människan med 
en appendix.  
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gånger så lång som kroppen (se figuren). Darwin av
slutar sin diskussion om bildtarmens bihang hos 
människan med orden: »Not only is it useless, but it 
is sometimes the cause of death.«

S om medicinstudent fick jag läsåret 1956–1957 
under anatomikursen lära mig att appendix 
vermiformis var ett för människan rudimen
tärt organ utan viktig funktion – en fylogene

tisk rest från en större blindtarm (cekum) som inte 
längre behövdes för att bryta ned cellulosa och an
dra beståndsdelar från plantor. Dock hade Ivar Bro
man skrivit redan tidigare (1930) att appendix på in
sidan var tätt besatt med lymfkörtlar och att den 
därför ibland betecknades som »blindtarmstonsill« 
[7]. Ännu tidigare, år 1900, hade anatomen Richard 
Berry i Edinburgh med makroskopiska och mikro
skopiska metoder analyserat appendix vermiformis 
hos en lång rad av djur från rockan (en fisk) och gro
dan över kängurun och andra däggdjur till männi
skan [8]. Han kom fram till att det var karaktäristisk 
för spetsen av cekum att ha en betydlig mängd lym
fatisk vävnad, som ju högre upp man kom i djurriket 
koncentrerades till appendix. Hans överordnade 
slutsats var att människans appendix inte var ett ru
diment men en specialiserad del av matsmältnings
kanalen, men han gav inget konkret bud på vad dess 
funktion kunde vara. Till en förfinad slutsats på 
samma tema kom histopatologen George Barton 
Douglas Scott i London 80 år senare år 1800 [9]. Han 
undersökte appendix morfologi hos olika apor och 
fann att den var mest utvecklad och distinkt skild 
från cekum hos gorillan och människan – vilket ty
der på att appendix hos människan knappast är ru
dimentär.

Man fortsatte till nyligen att fokusera på den lym
fatiska vävnaden, exempelvis histopatologen Jo 
Spencer och medarbetare år 1900 [10], utan att när
mare kunna fastlägga specifika funktioner. Fysiolo
gen Loren G Martin (Oklahoma State University) 
har år 1999 sammanfattat de möjliga fysiologiska 
funktionerna och betonat närvaron av endokrina 
celler under fos terutvecklingen och eljest samma 
utveckling av lymfatisk vävnad som den i tymus [11].

Nu har William Parker (Duke University, Dur
ham, North Carolina) och medarbetare kommit gå

tans lösning ett stycke närmare [12]. Detta arbete är 
en utbyggnad av gruppens tidigare arbeten.  I det 
första av dessa arbeten [13] visades i en in vitromo
dell att bildningen av biofilmer (aggregat av mikro
organismer) från såväl Escherichia coli som norma
la fecesbakterier stimuleras av humant IgA. I ett par 
följande arbeten [14, 15] analyserade författarna till
gänglig litteratur. Man föreslog att appendix med 
hänsyn till sin form och rikliga förekomst av lymfa
tisk vävnad var välägnad som reservoar för normala 
tarmbakterier, varifrån kolonisering av tarmen 
skulle kunna äga rum efter en sjukdom orsakad av 
patogena mikroorganismer.

I sitt senaste arbete [12] går gruppen vidare med 
komparativa anatomiska metoder och fyloge
netiska överväganden och i ett försök med en in 
vivomodell analyserar man bildningen av bio

filmer. Hos de fles ta djurarter som har en cekum 
med eller utan en appendix bildas biofilmer mest 
frekvent i dessa delar av tarmen. Hos djurarter utan 
såväl cekum som appendix (här grodan) finner man 
biofilmer i proximala kolon, vilket tyder på att detta 
fenomen är fylogenetiskt mycket gammalt.

 Man kan fråga sig varför evolutionen utrustat 
människan med en appendix, som kunde drabbas av 
en utan modern kirurgisk intervention ibland dödlig   
inflammation (se Darwins kommentar ovan). Kans
ke är en del av svaret att livräddande infusioner från 
appendix av symbiotiska tarmbakterier efter våld
samma diarrésjukdomar räddade fler liv till nytta 
för släktens fortplantning än vad appendiciten skör
dade innan kirurgisk behandling fanns (modern 
kirurgi har funnits i ett alltför kort tidsrum för att 
kunna ha påverkat evolutionen). Svaret på frågan om 
hur och varför de markanta skillnaderna mellan oli
ka arter – exempelvis människan och koalan – 
uppstått under evolutionen har vi ännu inte.
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Robert Lawson Tait 
(1845–1899).

Charles McBurney 
(1845–1913).

På båda teck-
ningarna är 
övergången 
från ileum till 
kolon till vän-
ster medan co-
lon ascendens 
fortsättar ner-
till. Uppåt finns 
cekum och ap-
pendix hos 
människan 
(som äter bland-
kost) och hos 
koalan (som 
äter svårsmälta 
blad från euka-
lyptusträd) den 
gradvis avsmal-
nande cecum.  
(William Parker 
har ställt den 
från deras arti-
kel [8] modifie-
rade figuren till 
förfogande.) 

Jacopo Berengario da Carpi (ca 1460–1530) beskrev 
bihanget i verket »Commentaria cum amplissimis 
additionibus super anatomia Mundini«. (Bologna: 

Hieronymus de Benedictis; 1521.)

Människa Koala

10 cm
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I början av 1960talet skulle jag ten
tera medicin för professor Gunnar 
Biörck på Serafen, GB kallad. Jag 
brukade inte lida av tentamens

skräck men dels var det den sista och 
största tentan, dels var det GB. Han var 
känd för att ställa frågor om något peri
fert han själv föreläst om på grundkur
sen, gärna något besynnerligt syndrom. 
Men jag hade gått kursen i Göteborg hos 
Lars Werkö, och ville GB köra mig i ten
tan skulle det inte fläcka hans egen un
dervisning. Snarare ge ett nålstick till 
hans framgångsrike professorskollega, 
nu på väg till Stockholm.
GB var också känd för sina aforismer 
som »Ordning är arbetets hävstång« 
och »Språket är intellektets viktigaste 
verktyg«. Dessa ingick senare i hans 
häfte »Ordningsregler för klinikens lä
kare« kallad »Vårt behov av hyfs«. Där 
står bland annat att man som läkare tar 
cigaretten ur mun när man hälsar, och 
hur man uppträder på disputationsmid
dagen. O, svunna tider! 

Att infinna sig i god tid till tentan, 
oklanderligt klädd och hälsa med fast 
blick i ögonen på professorn var grund
förutsättningen för att bli godkänd av 
GB. Han ville dessutom att kandidaten 
själv skulle välja vilket betyg han skulle 
tentera för; en etta, tvåa eller det högsta 
två komma fem. Det var uppenbart att 
jag behövde en strategi för min tenta
men utöver att jag skickade in begäran 
om högsta betyg till GB:s sekreterare. 

Efter mycket funderande beslöt jag 
mig för att lära in några konstiga syn
drom. Helst skulle det vara något med 
minst ett alldagligt symtom som var 
lätt att associera till. Till slut hittade jag 
det perfekta symtomkomplexet jag ald
rig hört talas om, Kartageners triad. 
Det består av den osannolika kombina
tionen situs inversus, bronkiektasier 
och sinuit och hade inte någon som 
helst förklaring. Vilka symtom min 
kommande tentamenspatient än hade 
måste jag lyssna på hjärta och lungor 
och kunde alltid fråga om huvudvärk. 
Vid förhöret inför GB skulle det sen bli 
lätt att skryta med min beläsenhet. Jag 
kunde alltid mumla lite om att det var i 
alla fall knappast Kartageners triad.

Manes Kartagener var son till en judisk 
fabrikör och rabbi och föddes 1897 i 
 Przemysl cirka 20 mil öster om Kra
kow. Staden var då, sedan Polens första 
delning 1772, en del av Österrike men 
återlämnades till Polen när landet blev 
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Mina möten med Kartageners triad
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PÅ FEL STÄLLE?
Om röntgenbilden visar att hjärtat sitter på 
fel ställe kan bilden vara spegelvänd – el-
ler patienten ha situs inversus, ett obser-
vandum hos hälften av patienterna med 
Kartageners triad. 

självständigt efter första världskriget. 
Kartagener började klassiska studier i 
gymnasiet i hemstaden men fortsatte i 
Lviv i nuvarande Ukraina. Han fick sin 
examen 1915 och flyttade följande år till 
Schweiz för att läsa medicin. 

Studierna klarade han på åtta år men 
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Kartagener fick anställning i Basel 
och sedan vid universitetskliniken i Zü
rich. Där blev han nära vän med sin 
chef, professor Wilhelm Löffler, mest 
känd för de eosinofila lunginfiltraten. 
Löffler var dess utom en pionjär när det 
gällde skärmbildsundersökningar och 
med att använda insulin. Löffler skrev 
flera arbeten tillsammans med Karta
gener, som doktorerade 1928 på en av
handling om tyreoidea och skrev sedan 
ytterligare en avhandling om orsaken 
till bronkiektasier. Kartagener fick sin 
professorstitel 1950 och dog i Zürich 
1975 vid 78 års ålder.

Dessa biografiska fakta hade jag vid 
min tentamen ingen som helst kunskap 
om. Det hade nog däremot den vittre 
GB. Hade han tagit upp tråden med 
Kartagener och gått vidare med de eosi
nofila lunginfiltraten hade jag stått mig 
slätt. GB var ju dessutom nästan samti
da med Kartagener och hade likartade 
intressen inom kardiologin. 

I efterhand har jag insett att de kan
ske till och med hade träffats. Men Kar
tageners hjälp behövdes aldrig i tentan. 
GB fick förhinder i sista stund. Jag ten
tade propert klädd för Harry Boström, 
som jag aldrig hade träffat, senare väl
renommerad professor i Uppsala och 
tidigt engagerad i skador inom vården.

Men den gode Kartagener kom att både 
sänka och stärka mitt självförtroende 
tjugo år senare. På barnmottagningen i 

Lycksele hade jag en treårig pojke från 
Storuman med envisa svåra förkylning
ar. Han växte visserligen bra och ökade 
i vikt som han skulle men var ofta hos
tig, hängig och infekterad. Jag fann ing
et särskilt vid min undersökning men 
remitterade till slut för en lungröntgen, 
kanske under lite tryck från mamman. 
Den visade som jag väntat inget speci
ellt på preliminärutlåtandet. Jag höll på 
att ge de vanliga goda råden till pojkens 
mamma när röntgenläkaren kom inru
sande. Han bad att omedelbart få tala 
enskilt med mig.

»Jag vände bilden fel när jag satte upp 
den på skärmen«, sa han upprört när vi 
kommit ut i korridoren.

»Vad då fel?«
»Killen har situs inversus!«
Min förmåga till fysikalisk diagnostik 

sköts i sank med två ord. Jag hade ju lyss
nat på honom utan att höra att hjärtat 
låg på höger sida. Men luftvägsinfektio
nerna fick plötsligt en dramatisk förkla
ring, och våra initiala diagnostiska miss
tag behöll vi för oss själva fram till nu. 

Pojken fick en remiss till barn
kliniken i Umeå under en diagnos med 
utropstecken, som väckte en viss upp
ståndelse. Mamman var lycklig över att 
äntligen ha träffat en doktor som för
stod sig på pojkens problem, att ha fått 
en riktig diagnos, och for nästa dag 
lycklig iväg de tjugofem milen till re
gionsjukhuset. 

Den besynnerliga symtomkonstella
tionen vid Kartageners triad har till sist 
fått en förklaring genom professor eme

ritus Björn Afzelius vid Stockholms 
universitet. Sjukdomen kallas också 
primär ciliedyskinesi, PCD, eller Afzeli
us syndrom. 

Våra flimmerhår i luftvägar och bihålor 
ska normalt slå som vågor i en viss rikt
ning för att transportera ut slemmet. 
En recessivt ärftlig genetisk defekt i det 
lilla motorprotein som styr flimmerhå
ren gör att de slår lite hur som helst. 
Slemmet blir liggande och leder till 
bronkiektasier och sinuiter. Man tror 
dessutom att flimmerhårens en sidiga 
rörelse hos embryot är orsaken till att 
hjärtat och övriga opariga organ ham
nar på den sida där de vanligtvis ligger. 

Vid Afzelius’ syndrom blir hjärtats 
läge slumpmässigt, vilket stämmer med 
att fullständigt situs inversus förekom
mer hos bara ungefär hälften av patien
terna med primär ciliedyskinesi.

Men det gäller att vässa den fysikalis
ka diagnostiken. Incidensen av Afzeli
us’ syndrom har beräknats till knappt 
1:25 000, det vill säga att det föds om
kring fyra barn per år med syndromet. 
De flesta torde nog i dag bli diagnostise
rade av röntgenologer som vänder bil
derna rätt. Mer om detta kan man läsa 
på nätet. Men där saknas en hänvisning 
till originalartikeln av Manes Kartage
ner. Närmast en dödssynd, enligt Gun
nar Biörk i hans ryktbara skrift »Vårt 
behov av hyfs«.

Bengt Lagerkvist 
docent, Umeå universitet,  
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