
Vetenskapshistoria

Några intressanta fall från medicinhistorien



1. Åderlåtningen av 
George Washington

• Åderlåtning är känt sedan 
Grekland. 

• Tanken är att rätta till en 
obalans mellan de fyra 
kroppsvätskorna (blod, gul 
galla, svart galla och slem).

• Åderlåtning var en accepterad 
metod ända in på 1800-talet.

• Ibland användes blodiglar.



1. Åderlåtningen av 
George Washington

• 13 december 1799 blev George 
Washington, då 67 år, förkyld.

• Under natten tappas han på 3 dl 
blod.

• På morgonen tappas han på 
ytterligare 5 dl, klockan elva 5 dl och 
på eftermiddagen på en liter blod. 

• På eftermiddagen blir han först 
piggare, sedan sämre. Han åderlåts 
och blodet är nu trögflytande.

• Klockan tio på kvällen dör han.



1. Åderlåtningen av 
George Washington

• Kritik väcks mot åderlåtning 
och frågan tas till domstol när 
förespråkaren dr Rush stämmer 
en kritiker för förtal. 

• Domstolen finner att 
åderlåtning är en bra 
behandlingsmetod. 

• Men kan det finnas bättre sätt 
att testa behandlingsmetoder?



2. Skörbjugg

• Sjukdomen är känd sedan Vasco da Gamas långa sjöresor 1497.

• “Tandköttet var ruttnat ända in till tandrötterna, och käkarna voro hårdnade 
och svullna, tänderna sutto löst och nära nog ramlade ur munnen … en 
andedräkt med elaka dunster. De voro darriga i benen, vilka voro så svaga att 
de voro fulla av värk och vånda, med många blåaktiga och röda fläckar eller 
prickar, somliga stora och andra små som flugobett.” –fartygsläkaren William 
Clowes, 1600-tal.

• Två miljoner sjömän dog.

• Den orsakas av C-vitaminbrist.



2. Skörbjugg

• Botemedel som prövades: åderlåtning, kvicksilverpasta, svavelsyre- och 
saltsyreelixir, saltvatten, äppelcidervinäger, moselvin och hårt arbete.

• Skotske skeppsläkaren James Lind genomför 1747 en klinisk prövning.

• Tolv sjömän som var ungefär lika sjuka delades in i sex par. De fick samma 
mat och sov på samma ställe. 

• Varje par fick en av följande behandlingar: 1. cider 2. vitriolelixir 3. Vinäger 4. 
havsvatten 5. vitlök, senapsfrö, rädisa och myrragummi 6. två apelsiner och 
en citron.

• Efter sex dagar var sista gruppen helt frisk.

• Först 1795 blir resultatet allmänt känt.



3. Åderlåtning, återigen…

• Den skotske fältskären Alexander Hamilton bestämmer sig för att testa om 
åderlåtning fungerar 1809 under kriget mot Napoleon.

• 366 soldater delades in i tre grupper. Grupp 1 och 2 behandlades utan 
åderlåtning av Hamilton respektive Anderson. Den tredje gruppen 
behandlades med åderlåtning (av okänd läkare).

• Soldaterna slumpades in i de tre grupperna och behandlades i övrigt lika.

• Och resultatet blev…



3. Åderlåtning, återigen…

• Grupp 1, ej åderlåtning (Hamilton): fyra döda.

• Grupp 2, ej åderlåtning (Anderson): två döda.

• Grupp 3, åderlåtning: 35 döda.



3. Åderlåtning, återigen…

• En sån här prövning kallas en klinisk prövning.

• Den här prövningen vad randomiserad.

• (Däremot var den inte blind eller dubbelblind.)

• Den här sortens testade behandlingar kallas evidensbaserad medicin.



4. Florence 
Nightingale

• 1820–1910

• Sjuksköterskeyrkets grundare, 
men även statistiker.

• Frivillig sjukvårdare under 
Krimkriget, där hon drev en 
sjukstuga.

• Tror att dödsfall beror på dålig 
hygien, men motarbetas av 
läkare och officerare.

• Men hur kan hon visa att hon 
har rätt?



Florence Nightingale

• Med hjälp av statistik visar hon 
att hon har rätt.

• Dödssiffran för inlagda soldater:

• februari 1855: 43%

• juni 1855: 2%

• (Jämför även obehandlade med 
behandlade soldater: 2,7% jmf 
med 42,7%)



Florence Nightingale

• Visar även att dubbelt så 
många soldater i fredstid dör 
pga dålig hygien, jämfört med 
befolkningen i stort.

• “Man skulle lika gärna kunna 
forsla 1100 man ut till Salisbury 
Plain varje år och skjuta dem.”


