Matsmältningssystemets WOW-fakta
Länken mellan
hjärnan och magen
• Magen påverkar vårt humör mer än vi tror.
I en studie svarade 72 % av de som hade
tillfälliga magbesvär att det påverkar dem
känslomässigt: en tredjedel svarade att de
inte kände sig på topp, en fjärdedel att de
blev på dåligt humör, och var sjunde att de
kände sig oattraktivai.
•	95 % av kroppens serotonin, som är ett viktigt
ämne för välbefinnandet, produceras i magenii.
•	Tarmen kan ses som ett känselorgan eftersom
det skickar budskap till hjärnanii. Visste du
att matsmältningssystemet hyser upp till 100
miljoner nervcelleriii, vilket är mer än både
ryggmärgen och det perifera nervsystemet.

Uppsvälldhet
•	Uppsvälldhet är den vanligaste formen
av magbesväriv och påverkar cirka 1/3 av
befolkningenvi
•	Uppsvälldhet brukar inte förekomma på
morgonen och blir gradvis värre under dageniv
• 	En vuxen persons magsäck kan expandera upp
till närmare 2 liters volym efter en stor måltidvii

Förstoppning
•	Förstoppning drabbar upp till 20 % av
befolkningen. Det är vanligare hos kvinnor och
blir vanligare ju äldre vi blirix

Fakta om matsmältningssystemet

• 	Matsmältningens sista skede, tjocktarms
passagen, tar oftast 1–2 dygnx. När passagen
blir långsammare kan det leda till förstoppning.

•	Närmare 80 % av befolkningen upplever
någon form av magbesvär. De vanligaste
symtomen är: känsla av uppsvälldhet,
förstoppning och gasbildningi
• 	Nästan alla som lider av magbesvär säger
att det påverkar dem fysiskt på något vis,
till exempel att kläderna stramar eller att de
känner sig tjockai.
• 	3 av 4 säger att magbesvären är värre på
kvälleniv
• 	Utspänd mage kan öka bukens omfång med upp till 12 cm under en dagviii
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Gasbildning
•	En genomsnittlig person släpper sig 15 gånger
om dagenxi och har en avföring som motsvarar
cirka 600 ml per dag. Det finns dock stora
variationer och gasmängden hos en del friska
människor kan vara upp till 2 liter per dagxii
	Män släpper sig normalt oftare än kvinnor –
män i genomsnitt 18 gånger om dagen och
kvinnor i genomsnitt 12 gånger om dagenxiii
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