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Tryggheten har varit skenbar,
det förstår vi nu. Sjukdomar
skulle vaccineras bort på löpan-
de band och den moderna tek-
nologin skulle rappt ta itu med
ohälsan. De senaste årtiondena
har västvärlden tvingats möta
nya, inte botbara farsoter. Det
har varit en omskakande upple-
velse för de flesta, och tron på
ett rationellt utrotande av ohäl-
sa finns inte mer. I stället kan
det vara av intresse att se på de
reaktioner som funnits och nu
finns inför dessa nya hot. Synda-
bockar söks, och grupper pekas
ut. Syndrom utan namn bemöts
med arrogans. Vissa grupper
särbehandlas – det kan vara
kvinnor, människor i vissa åld-
rar eller ekonomiska omstän-
digheter. Hur reagerar vi inför
det okända, det som ännu inte
är helt kartlagt?

»One of the purposes of writing
about the past is to win present battles.»

Citatet ovan är hämtat ur en bok som
skrivits av tre medicinhistoriker, »The
great pox – the french disease in renais-
sance Europe» [1]. Här tar de in ett so-
cialt perspektiv på en ny, okänd farsot
som dyker upp plötsligt på den medi-
cinska arenan under medeltiden. Att
läsa denna bok och samtidigt dra paral-
leller med dagens händelser är lite om-
tumlande.

Medeltida medicinska
katastrofer
I slutet av 1400-talet drabbades Eu-

ropa av en av de två stora medicinska
katastrofer som kom att förändra synen
på läkarvetenskapen. Då kom de första

fallen av det som vi idag benämner sy-
filis. Den andra katastrofen var pesten.

Vi vet idag att mutationer och viru-
lensförändringar sker hos mikroorga-
nismer. Vi vet att människor förändrar
beteende och exponeras för mikroorga-
nismer som tidigare hållit sig i andra ni-
scher, som Ebolavirus och troligen HIV.
Men våra reaktioner – är de så annor-
lunda?

Den »franska sjukan» drabbade Ita-
lien efter invasionen av franska trupper
under Karl VIII 1495. Plötsligt började
sjuka strömma till med symtom som
ställde läkarna frågande. Gatorna fyll-
des av sjuka som var utblottade, hade
smärtor och som stank.

Syfilis kom att bli den första bakte-
riesjukdom som läkarvetenskapen kun-
de behandla med en kurativ medicin
(1909–1912). Detta kom att förändra
också medicinens syn på sig själv. Men
redan under renässansen hade den
franska sjukan tillsammans med pesten
tvingat fram en ny syn på läkarveten-
skapen.

Granskning av privata dagböcker
och handlingar hos myndigheter och
kyrkan och av sjukhusstatistik sätter in
tillståndet i ett socialt sammanhang. Vi
är inte vana vid att ha sådan syn på sjuk-
dom, men detta perspektiv höjer med-
vetandet om våra reaktioner på dagens
epidemier. Samhällsförändringar som
sjukhusbyggen och fattigvård liksom
läkarnas kamp för att förstå det som då
hände kan hjälpa oss att bättre förstå det
som händer idag.

Orsaksteorier
med grund i antiken
Först när den laboratoriebaserade

nya medicinen utvecklades under 1800-
talet flydde man orsaksteorierna, som
härstammade från bl a den grekiska me-
dicinen. Innan dess diskuterades orsa-
ker i lärda och teoretiska sammanhang
medan man i praktiken fann det onödigt
eller rent av inte önskvärt att diagnosti-
sera en »specifik» sjukdom. Man trod-
de på en första orsak, kanske gudomlig,
och därefter en serie orsaker som ledde
till den direkt utlösande. En orsak kun-
de leda till många sjukdomstillstånd,
och ett tillstånd kunde ha många orsa-
ker. Man ansåg att en sjukdom kunde

glida över i en annan. Man klassificera-
de och subindelade grupper av sjukdo-
mar och grälade över detaljerna – detta
var den verklighet människorna levde i
när de stora epidemierna av pest och
franska sjukan slog till i Europa.

Att läkaryrket vilade i den grekiska
och antika traditionen under så många
århundraden hade flera skäl. Man höjde
skråets värdighet genom en imponeran-
de historia. Man fick trovärdighet ge-
nom att hänvisa till att »redan de gamla
grekerna» kände till dessa symtom. Och
man ökade sin egen kunskap och fär-
dighet.

Syndabockssyndrom
De första fallen av franska sjukan

uppträdde i Italien i en turbulent tid. År
1500 stod för dörren. Savonarola profe-
terade om undergång och död. Det var
översvämningar, jordbävningar, svält
och pestnedslag.

Syndabockssyndromet blir fort syn-
ligt – allt ont kommer utifrån. Det av-
speglas i de namn som symtomkonstel-
lationen fick. Fransmännen kallade den
»neopolitanska sjukan». Ursprunget la-
des utanför författarens egen kultursfär.
Romarnas uttryck »alltid något nytt
från Afrika» kom att användas även i

FINNS DET NÅGOT NYTT
UNDER SOLEN?
Historiska pandemier ger associationer till nutid

Författare
BIRGITTA EVENGÅRD

docent, överläkare, infektionsklini-
ken och parasitologiska avdelning-
en, bakteriologiska laboratoriet,
Huddinge sjukhus.



ANNONS



detta sammanhang. Upptäckten av den
nya världen medförde att ursprunget
förlades till denna del av världen, där
naturen var degenererad och svag, med
insekter och ormar som var mycket
större, farligare och mer talrika än i Eu-
ropa. Man trodde att sjukdomen kunde
överföras genom köttet av den ameri-
kanska iguanan. Judarna och araberna,
som drivits ut ur Spanien 1492, beskyll-
des, och namnet marrani – som syftar på
denna grupp – användes av vissa för att
beteckna sjukdomen.

Parallellerna med HIV-epidemin är
slående. Kineserna anser exempelvis att
första fallet i Kina var en amerikan,
amerikanerna hänvisar till Tahiti. Och
Afrika anses som alltid vara källan. El-
ler så kommer smittan från ett laborato-
rium, eller från yttre rymden!

Brist på insikt
försvårade benämningen
Den italienska humanisten och läka-

ren Girolamo Fracastoro skrev 1530 en

dikt där hjälten hette Syfilis och då bör-
jade franska sjukan kallas syfilis. Lues
venerea började användas under senare
delen av 1500-talet.

För att förstå samlade lärde i renäs-
sansens Europa litteratur för översikt av
tillståndet. Tillvägagångssättet påmin-
ner om det vi idag kallar »evidence-
based medicine». Man klagade över
den oöverskådliga massan av litteratur!

De lärde vid universiteten enades
ibland om att mötas i disputationer.
Man hade en etablerad ordning för sy-
nen på sjukdom, men epidemier störde
denna ordning och måste bemötas med
nya sätt. Humanisterna vid universite-
ten, exempelvis i Tyskland, ville inte
acceptera att detta var en ny sjukdom.
Det handlade om trovärdighet och över-
levnad.

I Leipzig lade Martin Pollich von
Mellerstadt fram en avhandling 1496
med titeln »Om franska sjukan, en epi-

demisk och invasiv sjukdom orsakad av
luftens korruption». Dess konklusioner
bygger på resonemang som härleds från
den hellenistiska traditionen. Han drar
slutsatsen att förändringar i luftens
sammansättning genererar sjukdom, att
franska sjukan inte var ny och att den
sprids mellan människor genom luften
och inte genom personlig kontakt. Den
här typen av diskussioner fördes också i
Frankrike och i Italien, särskilt runt på-
ven där åsikter bland annat om astrolo-
gins betydelse gick isär.

Ett stort problem ansågs det vara att
det inte fanns ett enhetligt namn. I den-
na medicinska tradition var namnet vä-
sentligt – det underlättade förståelsen
och visade på rötterna i den hippokratis-
ka traditionen.

Diskussionen här belyser problem vi
konfronteras med även idag – vi har en
mängd sjuka i vårt samhälle som inte
täcks in av ett namn som många läkare
kan acceptera. 1 procent av männi-
skorna i Sverige idag beräknas lida av
fibromyalgi. Det är för många inom
skrået ett tillstånd för diffust för att kun-
na förstås; alltså finns det inte! Kroniskt
trötthetssyndrom, som troligen närmare
20 000 svenskar uppfyller kriterierna
för, har ett namn som en del läkare tyck-
er har ett löjets skimmer över sig. Det
latinska myalgiskt encefalomyelitsyn-
drom imponerar lite mer, men vid dis-
sektion ner till beståndsdelar anses det
inte trovärdigt då ingen patologi kan på-
visas med dagens tekniker i de organ
som latinet står för; muskler och centra-
la nervsystemet. Alltså finns det inte.
Vårt hellenistiska arv lever vidare.

Kulturella krafter styrde
Bland lekmän och kliniker stod det

tämligen omgående klart att franska
sjukan var en smitta och att den kunde
överföras sexuellt, genom amning eller
genom att dela säng med en sjuk.  Den
oro som självklart uppstår vid nya till-
stånd som professionen inte klarar att
snabbt förklara är likadan då som nu.

Prästerskapet oroade sig för att de
kunde få den genom att dela nattvards-
kärl och begärde nya kärl till kyrkan –
det känner vi igen.

För läkaren var det nödvändigt att
kunna hantera detta nya – annars var
man inte framgångsrik. En dyr behand-
ling var bättre just för att den var dyr –
det var folkets, eller snarare prinsarnas,
förväntningar. Förmögenheter grundla-
des – en familj i Tyskland fick rätten till
import av »holy wood», guajakträ från
Amerika som började användas under
1500-talet.

Kampen mellan de lärde med sin
djupa förankring i traditionen och de
empiriska alternativmedicinarna blev
hård. Läkarvetenskapen fick slipa sina
argument för att behålla folkets förtro-
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Jungfru Maria med Jesusbarnet
straffande syfilissmittade [1].



ende. Redan 1496 kom en köpman i Ge-
nua fram med kvicksilverbehandling,
och svettkurer användes. Patienten sat-
tes i tunnor som värmdes upp.  Denna
behandling användes sedan under år-
hundraden.

Hög temperatur, >41°C, avdödar
spiroketen Treponema pallidum, som vi
idag vet orsakar syfilis. Frågan är om
man kunde komma upp i sådan tempe-
ratur med denna svettningsmetod.

Om det inte gick vägen fick stjärn-
konstellationerna skulden – astrologi
som orsak hade i denna medicinska tra-
dition en stark ställning. Folks livsstil
var en annan orsak – om man misskötte
sina vätskor gick det inte att behandla.
Om man gick till alternativ medicin fick
man skylla sig själv. Inom den hellenis-
tiska medicinen skuldbelades den sju-
ka; gör vi det idag med olika grupper?

Gud hade sänt detta som ett straff el-
ler ett test – det har vi med oss idag.
Apokalypsens ryttare på den gula häs-
ten närmar sig. Om det fanns en bot var
det ett tecken på hans barmhärtighet.

Epidemiologiska data visar att pre-
valensen av tillståndet var betydligt läg-
re i träskområdena i Italien.  Man kan
undra om den vanligt förekommande

malarian, som senare kom att användas
i terapeutiskt syfte, ansvarade för detta.
Men det var så uppenbart att det regi-
strerades av samtiden.

Risk för oordning tvingade
fram samhällsinsatser
Om franska sjukan verkligen var det

vi idag nämner syfilis är ännu inte klart.
Klart är att kliniken mildrades redan un-
der 1500-talet. Den stora led- och mus-
kelsmärtan med stinkande hudsår be-
skrevs i mer modifierad form i dag-
böcker och journaler under senare delen
av 1500-talet.

Samhällsinsatser tvingades fram av
den hord av fattiga och sjuka som tig-
gande började fylla gatorna, särskilt i
Rom. Den påvliga läkaren Gaspar Tor-
rella skrev 1500 att ledare som påven,
kejsare, kungar och andra herrar borde
skicka ut folk som undersökte sjukdo-
men, särskilt bland prosituterade. Om
dessa befanns smittade skulle de skick-
as iväg till av samhället särskilt anvisad
plats och där behandlas av läkare som
var anställda för detta syfte. Det verkar
snarare ha varit risken för oordning
som så småningom fick de överordnade
i Italien att reagera. I Frankrike och
Tyskland stängdes tämligen snabbt en
del badhus, och särskilda sjukhus inrät-
tades redan 1495–96.

Barmhärtighetsprincipen bars i Itali-

en av välgörenhet, och särskilt nämns
en kvinna i Genua, Caterina Fieschi
Adorno. Hon blev sedermera helgon-
förklarad. 1497 skapades Compagnia
del divino amore, som blev stilbildande.
I statuterna står »Bröder, detta vårt bro-
derskap är ej bildat för annat syfte än att
så och plantera i våra hjärtan den gu-
domliga kärleken som är välgörenhet».

Dock tillhörde de som utövade väl-
görenhet oftast de inflytelserika famil-
jer som innehade makten, och de lokala
myndigheterna bildade i norra och cen-
trala Italien sjukhus för de obotliga.

I intagningsanteckningar för incura-
bilisjukhuset i Rom noteras att intaget
av kvinnor aldrig översteg 20 procent av
de intagna. Mortaliteten var högre hos
kvinnor, vilket kan tyda på att de kvin-
nor som accepterades var betydligt sju-
kare än intagna män eller att de fick
sämre vård. Journalanteckningarna om
intagna kvinnor är betydligt knappare,
så det är svårt att dra säkra slutsatser.
Under senaste årtiondet har vi upptäckt
att kvinnor med hjärtsjukdom i väst-
världen har diagnostiserats sämre: Lä-
karna har gjort färre undersökningar
och färre ingrepp. Kanske finns det en
långvarig tradition att vissa grupper sär-
behandlas?

Incurabilisjukhusen stöddes av på-
ven. Det var kanske inte bara av påvlig
kärlek utan också ett sätt att rensa gator-
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Olika moment i behandling med
guajakträ. Streckgravyr från 1508 med
titeln »A man in bed suffering from the
french disease» av P Galle efter Jan van
der Staet, känd som »Stradanus» [1].
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Good Clinical Practice (GCP)
är en samling regler som fast-
ställer hur kliniska prövningar,
främst läkemedelsprövningar,
skall bedrivas. GCP täcker allt,
från planering till rapportering
och arkivering. Syftet är att ga-
rantera att forskningen har hög
kvalitet, såväl ur vetenskaplig
som ur etisk synvinkel.

Helsingforsdeklarationens
principer skall gälla. Samtidigt
måste resultaten vara trovärdi-
ga och skall kunna kontrolleras.
Tyvärr är ofta kunskapen om
GCP bristfällig bland kolleger
som deltar i kliniska prövning-
ar. Denna brist kan senare bli en
plågsam erfarenhet! 

Thalidomidkatastrofen i början av
1960-talet gav en omskakande medve-
tenhet om behovet av ökad kontroll av
patientsäkerheten vid läkemedelsan-
vändning. Behovet av reglering av kli-
nisk läkemedelsforskning blev ännu
klarare när det uppdagades att fusk fö-
rekom i samband med kliniska pröv-
ningar.

Först ställdes kravet att prövaren
skulle redovisa planläggningen av
prövningen så att etikkommittéer och i
vissa fall läkemedelsmyndigheter kun-
de ge sina godkännanden. Men enbart
en förhandsgranskning visade sig snart
vara otillräcklig. Prövningens kvalitet
måste säkras hela vägen från planering
till rapportering och arkivering. USA
kom först med sin GCP-standard men
den första riktiga sammanställningen
av krav gjordes i England 1987. I Nor-
den skedde ett samarbete och 1989 kom
Nordic guidelines for good clinical trial
practice (GCTP) [1]. För EU antogs
motsvarande regler 1990.

Prövare, sponsor och monitor
GCP definierar flera olika funktio-

ner vid en klinisk prövning. Prövaren
(investigator) är den läkare som ansva-
rar för patientens säkerhet och för den
kliniska rutinen vid själva prövningen.
Men prövaren har också ansvar för att

prövningen planeras, genomförs och
rapporteras korrekt. Det är naturligt att
ansvaret för kvaliteten av resultaten i
första hand vilar på prövaren och den
övriga kliniska personalen på sjukhu-
set.

Läkemedelsföretaget (sponsor) är
ofta prövningens huvudintressent.
Sponsorn stödjer prövningen ekono-
miskt och är oftast ansvarig för att ett
kvalitetssäkrat prövningsmaterial, of-
tast ett läkemedel, levereras. Men spon-
sorn har också många andra skyldighe-
ter. Som t ex att se till att en speciellt ut-
sedd person (monitor) kontinuerligt
övervakar studien. Monitorn är oftast
anställd på läkemedelsföretaget och
sköter bl a studiens pappersflöde och
skall vara den ständigt vakande kon-
taktytan mellan prövare och sponsor.
Han/hon skall kunna ha ständig tillgång
till prövningens alla delar och skall ha
känselspröten konstant utfällda och ge-
nast signalera ifall studien inte löper en-
ligt den uppgjorda planen.

Definierade ansvarsområden
Monitorn skall också delge prövaren

ny information om läkemedlet, vilken
framkommer genom företagets övriga
forskning. Många anser, med viss rätt,
att monitorn är den viktigaste enskilda
funktionen i en klinisk läkemedelspröv-
ning. 

Alla tre parter (prövare, monitor och
sponsor) har sina definierade ansvar i
alla delar av prövningen enligt GCP.
Det åligger dem att upprätthålla en hög
forskningskvalitet under studiens hela
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na. Rom år 1500 var en vallfartsort, och
prominenta gäster flockades. De sjuka
kunde till sist bara få sitt dagliga bröd
genom tiggeri. Senare anteckningar
vittnar om att de också tog till våld. Det-
ta var uppenbart under 1800-talets kole-
raepidemier, vilka drabbade proletaria-
ten i så hög grad. Våldet tvingade fram
utveckling och lagstiftning som med-
förde förbättringar för folk.

Nyskapande
arkitektur
Utformningen av incurabilisjukhu-

sen kom att verka nyskapande på arki-
tekturen. Stora luftiga avdelningar
byggdes, då behandling med »holy
wood» krävde detta. Detta kommer till
uttryck till exempel i San Giacomo i
Rom och i Venedig, Spedale degli incu-
rabili. Sanatorierna som byggdes för
vård av tuberkulossjuka fick sin stil.
Och idag kan vi se på utformingen av
mottagningen för HIV-smittade vid in-
fektionskliniken, Huddinge sjukhus.
Vid detta nybygge utformades den mot-
tagningen till ett särskilt hus kopplat till
kliniken med en glasgång; en liten jolle
i släptåg på moderfartyget; isolerad och
borta från annan accepterad sjukdom.

Medeltida
reaktioner?
Ja, finns det något nytt under solen?

Visst möter vi nyheter med förändring-
ar i genmassan hos mikroorganismer
som får annan virulens. Och visst för-
ändrar vi vårt mänskliga beteende så att
möten med mikroorganismer uppstår
på nya sätt. Men de reaktioner vi uppvi-
sar, vi som rör oss i en kultursfär, är de
så skilda från 1500-talets?
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