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Jag har bedrivit vindsstädning i vårt
sommarhus Djursnäs, och hittat

några gamla röntgenbilder som du
kanske är intresserad av, meddelade
professor emeritus Philip Sandblom
för ett par månader sedan.

Historien om röntgenbilderna,
som Philip berättade, var denna:

År 1932 tjänstgjorde han ett år
som röntgenläkare i Örebro som för-
beredelse för sin kirurgutbildning.
Vid den tiden diskuterades mycket
frågan om mekanismen för gallblå-
sans tömning efter en måltid. Man
visste att det parasympatiska nervsy-
stemet stimulerade gallblåsans kon-
traktion, men djurexperimentellt
hade man också funnit att även en de-
nerverad gallblåsa kontraherades ef-
ter en fettrik måltid. En substans, ko-
lecystokinin, hade framställts från
tunntarmsväggen av fysiologen
Andrew C Ivy och medarbetare. Den
åstadkom gallblåsekontraktion om
den gavs intravenöst. Frågan om dess
fysiologiska betydelse var dock obe-
svarad.

»Jag hade ju gott om tid eftersom
jag som ende underläkare ständigt
var jour och bunden till sjukhuset»,
berättade Philip. Följande försök ge-
nomfördes: En ung kvinna med svår
anemi hade lagts in för att få blod-
transfusion från sin bror. Hon fick
först röntgenkontrast som fyllde
gallblåsan, och därefter ett ägg att
äta. Efter några minuter kunde man
på röntgenbilderna se att gallblåsan
kontraherade sig, den fungerade allt-
så normalt (Figur 1). Nästa dag fick
patienten åter röntgenkontrast, men
ingenting att äta. Hennes bror fick
däremot inte mindre än sex ägg, tre
råa och tre kokta. 35 minuter senare
överfördes 450 ml blod från brodern
till systern. Efter 25 minuter hade
hennes gallblåsa tömts på nära en
tredjedel av sitt innehåll, för att åter-
ta sin form och volym efter 60 minu-
ter (Figur 2).

En vecka senare fick flickan ytter-
ligare en blodtransfusion från sin
bror, som denna gång, liksom flick-
an, var fastande. Nu blev det inte nå-

gon tömning av den kontrastfyllda
gallblåsan (Figur 3).

Försöken upprepades senare med
ett annat par blodmottagare–blodgi-
vare, med likartat resultat. Fynden
publicerades, tillsammans med någ-
ra försök som belyste gallblåsetöm-
ning hos ventrikelrecekerade patien-
ter, i en artikel i Acta Radiologica
(1933; 14: 249). Den uppmärksam-
mades bl a av Ivy, som skrev till Phi-
lip Sandblom och inbjöd honom att
arbeta på sitt laboratorium i Chicago.

Så började en lång och fram-
gångsrik akademisk karriär!

Röntgenbilderna finns numera på
Medicinhistoriska museet i Lund.

Sven-Erik Bergentz
professor, Malmö

”Så började en lång och
framgångsrik akademisk karriär!”

Figur 1. Normal
tömning av den
kontrastfyllda
gallblåsan efter det
att försökspersonen
fått äta ett ägg.

Figur 2. Tömning av
försökspersonens
gallblåsa sedan hon
fått blod från sin bror
som fått ägg att äta.

Figur 3. Ingen
gallblåsetömning
efter transfusion från
brodern, som varit
fastande.


