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Vägen till topplistan är snitslad med
brasklappar. Redan första ronden visa-
de att »de viktigaste medicinska upp-
täckterna/framstegen» under 1900-talet
innebar så olika förslag som insulin (en-
skild upptäckt) och immunologins ut-
veckling (framsteg som innehåller en
mängd enskilda upptäckter). För valse-
deln prioriterades därför enskilda upp-
täckter, i första hand sådana som flera
referenter nämnt.

Självskrivna framsteg
Några stora utvecklingslinjer betrak-

tades efter första ronden som självskriv-
na bland seklets största framsteg inom
medicinen, t ex avbildningsrevolutio-
nen, dator- och informationstekniken
och laboratoriemedicinens framväxt,
där många enskilda inslag samverkat.
Svårigheten att peka ut enskilda medel
har gjort att listan inte heller rymmer
grupper som »cytostatika», »antivirala
medel», »immunmodulerande farma-
ka», »antipsykotika», »antidepressiva»
eller läkemedlen mot tuberkulos, hy-
pertoni och hjärtsvikt trots att sådana
medel totalt sett fått enorm betydelse
för många människor. 

Några av dessa områden speglas i se-
parata artiklar i serien »medicinskt bok-
slut» i detta och följande nummer av
Läkartidningen.

I listan saknas också många betydel-
sefulla trender, som införandet av inten-
sivvård, lokalanestetika och narkos,
medicinsk (farmakologisk) i stället för
kirurgisk behandling, minimalinvasiv
kirurgi, den ändrade synen på sängläge
kontra tidig mobilisering, liksom kon-
sekvenser som utrotandet av smittkop-
por, kraftigt ökad livslängd respektive
minskad barna- och mödradödlighet i
Sverige. Flera referenter tyckte emel-
lertid att det var svårt att välja enskilda
ämnen och hade önskat sig breddning,

t ex transplantationer, hjärtkirurgi eller
kombinerad terapi (t ex läkemedel–fy-
sisk träning–psykosocial intervention
efter hjärtinfarkt och slaganfall).

Obalans terapi–prevention
Urvalet ger också anledning till re-

flektioner om såväl obalansen mellan
terapi och prevention som synergin
mellan medicinska och allmänna insat-
ser, som tillsammans varit avgörande
för förbättringen i folkhälsa och där det
ofta är svårt att precisera just de medi-
cinska upptäckternas betydelse. Yrkes-
och miljömedicinaren Olav Axelson,
Linköping, pekar på framväxten av (det
civiliserade) samhällets ansvarskänsla
för folkhälsan, där det inte var medici-
nen utan teknik och juridik som svarade
för de egentliga primärpreventiva insat-
serna: vattenrening, livsmedels- och ke-
mikaliekontroll, kampen mot arbets-
skador osv.

Listan kan också uppfattas som »me-
kanistisk/biologisk» och som en pro-
dukt av den rika världen – dock kom
»oral rehydration solution» (ORS) vid
diarré (som enligt en bedömare sanno-
likt räddat fler människoliv i u-länder
än samtliga övriga upptäckter) med
bland de 20 i topp.

Ett stort metodframsteg
Den kontrollerade kliniska pröv-

ningen blev sjua i omröstningen.
Främst har den använts för att visa ef-
fekten av nya läkemedel, men den har
också lett till total omprövning av eta-
blerad praxis. 

Kardiologen Lars Rydén, Stock-
holm, väljer antiarytmika som exempel:
länge trodde man att arytmier, inte
minst ventrikulära extraslag i samband
med koronar hjärtsjukdom, skulle be-
handlas med olika typer av antiarytmi-
ka. Tusentals patienter har antagligen

Upptäckten av penicillin,
DNA-dubbelspiralen och
den genetiska koden, insu-
lin, immunsystemet samt
blodgruppssystemet och
vaccin mot polio har av Lä-
kartidningens referenter
röstats fram som 1900-talets
viktigaste medicinska upp-
täckter. I första ronden bad
vi om förslag till ämnen som
borde finnas på röstsedeln,
sedan valde deltagarna –
bland de drygt 40 ämnen
som sållades fram i första
omgången – ut sin egen tio-i-
topp-lista utan att rangord-
na upptäckterna. Redovis-
ningen på nästa sida anger
hur stor andel av de 136 rös-
tande som hade med respek-
tive upptäckt bland sina tio
främsta.
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stupat av detta. Först efter många år
dristade man sig att göra en prospektiv
kontrollerad studie där man jämförde
placebo med olika typer av då mer eller
mindre helgonförklarade läkemedel
mot arytmier. Förvåningen blev natur-
ligtvis påtaglig när det visade sig att pa-
tienter som behandlats med antiarytmi-
ka dog i ökad omfattning.

Till detta kan man nu lägga några ex-
empel från intensivvården, där använd-
ningen av albumin, blodtransfusioner
och Swan–Ganz-katetern för intensiv-
övervakning omprövats som följd av
oväntade resultat av systematiska studier.

Vad är viktigt?
Vad är en »viktig» upptäckt, för

vem? I omröstningen preciserades det
till »upptäckt som fått/kommer att få
stor betydelse för patienterna». Några
referenter har också reserverat sig för
att deras val strikt följt den linjen – vil-
ket kan innebära att de inte röstat på
grundvetenskapliga upptäckter som

bäddar för stora framsteg men där vä-
gen kan vara lång till stor nytta för
många patienter. Det kan förklara var-
för upptäckten av DNA-strukturen inte
suveränt toppar listan och att upptäck-
ten av agonist–receptormodellen för
signalöverföring mellan celler inte
kommit med bland de tio främsta upp-
täckterna, trots att modellens framväxt
varit avgörande för forskning och ut-
veckling av läkemedel.

Nästan varje ny upptäckt »står på ax-
larna av andra», och i några fall finns
både grunden (immunsystemet) och
tillämpningen (monoklonala antikrop-
par) med på listan.

För att komplicera bilden ytterliga-
re: betydelsen för patienten kan ju
innebära längre liv (av t ex penicillin,
insulin, dialys och respirator) eller
högre livskvalitet (som vid starropera-
tion och höftplastik). Två av upptäck-
terna på listan – pacemaker och höft-
ledsprotes – toppar också listan över de
mest kostnadseffektiva medicinska be-

handlingarna mätt i kvalitetsjusterade
levnadsår.

Så blev det då till slut en heterogen
lista, där grundläggande (biologiska)
upptäckter av system och modeller
samsas med apparater, läkemedel, me-
toder och till och med attityder – till
rökning som sjukdomsorsak (varför
inte alkohol?), cancer som botbar och
myndigförklarandet av patienten. En-
skilda upptäckter kan också ses som
symboler för en bredare utveckling, tex
poliovaccin för de stora framstegen
inom förebyggande medicin, p-piller
för den sexuella revolutionen och kon-
trollen över reproduktionen, DNA-spi-
ralen för genetiken och molekylärmedi-
cinen. Som symbol för avbildningsre-
volutionen valde internmedicinaren
Åke Nilsson, Lund, att lägga en röst på
datortomografi, men han argumentera-
de samtidigt för en längre lista:

– Seklets kanske viktigaste exempel
på avbildningsrevolutionen finns inte
med, nämligen elektronmikroskopet,
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 1. Upptäckten av penicillin 
 2. DNA-spiralen/den genetiska koden 

 3. Upptäckten av insulin 
 4. Upptäckten av immunsystemet 

 5. Upptäckten av blodgruppssystemet 
 5. Vaccin mot polio 

 6. Datortomografi 
 7. Den kontrollerade kliniska prövningen 

 8. Upptäckten av kortison 
 9. Respirator 

10. P-piller för kvinnor 
10. Upptäckten att rökning orsakar cancer 

11. Upptäckten av agonist-receptor-modellen
12. Ultraljudsteknik i medicinen 

13. Myndigförklarandet av patienten 
14. Njur- och hjärttransplantation

14. PCR-tekniken (polymeraskedjereaktionen)
15. Pacemaker 

16. Höftledsplastik 
16. Hemodialys 

17. Introduktion av intravenös näring 
18. Endoskopi för diagnostik och terapi 
19. Oral rehydration solution vid diarré 

20. Konstgjord lins vid grå starr 
21. Hjärt-lungmaskin 

22. Magnetkamera 

23. Upptäckten av apoptos och dess reglering 
23. Monoklonala antikroppar

24. Upptäckten av omvänd transkription 
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Mindre än 10 procent av de röstande satte 
upp följande ämnen på sin tio-i-topplista
25. Upptäckten av sambandet H pylori-ulcus
26. In vitro-fertilisering
27. Upptäckten av angiogenes vid tumör-
      sjukdomar
28. Positronemissionstomografi
28. Upptäckten av mitogenes och dess 
      reglering
28. Kostbehandling vid diabetes och hjärt-
      kärlsjukdom
29. Attityden till cancer som botbar
29. Defibrillator
30. Radiofarmaka för nuklearmedicinsk 
      diagnostik och terapi
31. Substitutionsbehandling i klimakteriet
31. Hjärtklaffsoperationer
32. Cochleaimplantat för döva
33. Upptäckten av antinukleära faktorer, 
      inklusive reumafaktorn

Placering

De viktigaste medicinska framstegen under 1900-talet

Resultatet av omröstningen bland Läkartidningens referenter om de viktigaste medicinska upptäckterna/framstegen
under 1900-talet, sådant som fått/kommer att få stor betydelse för patienterna. Varje referent ombads ringa in tio
ämnen, utan rangordning, på en lista som ställts samman på basis av tidigare förslag från referenter. 136 referenter
deltog i omröstningen. Staplarna anger andelen referenter som ringade in respektive ämne, i procent av röstande.



som ju inte är så patientnära men ändå
är fundamentalt för vår syn på biologin
idag. Också det i mitt tycke viktigaste
kliniska framsteget inom biokemin sak-
nas, nämligen förståelsen av organis-
mens aeroba och anaeroba energimeta-
bolism, något som vi ju tillämpar varje
gång vi ger en hypoxisk patient syrgas.
Krebs’ cykel och kartläggningen av den
mitokondriella metabolismen – bla av
hur adenosintrifosfat (ATP) bildas – är
av fundamental betydelse för all biolo-
gi och medicin. Inom nutrition och me-
tabolism tycker jag också att upptäck-
ten av vitamin B12 och av tyreoideahor-
monerna borde hört hemma på valse-
deln.

Varför inte levodopa
och klorpromazin?
Referenternas förslag till valsedeln

speglar förstås ofta vilket värde man
tillmäter en viss upptäckt inom den
egna specialiteten, medan omröstning-
en speglar en värdering i en bredare
krets av initierade medicinare. Men det
finns också goda argument för att fler
enskilda ämnen borde ha tagits med.
Levodopa och kanske klorpromazin har
goda förutsättningar för att komma
bland de 20 främsta i en omröstning.
Några exempel på starka argument i
kommentarerna under omröstningsron-
den:

– Mycket få farmakologiska upp-
täckter har medfört en så dramatisk och
så stor förändring för patienterna som
L-dopabehandling vid Parkinsons sjuk-
dom. Den har gett patientgruppen totalt
annorlunda livsvillkor jämfört med si-
tuationen före L-dopa. Detta kan endast
jämföras med insulin, penicillin och
kortison, understryker geriatrikern
Ann-Katrine Granérus, Linköping.

På valsedeln saknas upptäckten av
neuroleptika, som ledde till att mental-
sjukhusen kunde avvecklas, samt av
moderna antidepressiva medel, som
möjliggjort säker och effektiv behand-
ling av en av de stora folksjukdomarna
–depression ligger ju etta på Världshäl-
soorganisationens lista över de sjukdo-
mar som orsakar mest handikapp i glo-
balt perspektiv, påpekar psykiatern
Owe Bodlund, Umeå.

Även om utvecklingslinjer i princip
ställts utanför valsedeln kunde klorpro-
mazin ha platsat som en pionjär. Hans
Ågren, medicinsk redaktör i Läkartid-
ningen, kommenterar:

– Klorpromazin (Hibernal) är det
mest symbolladdade och intressanta
som hänt i den tunga psykiatrin under
1900-talet; utvecklat av Delay och De-
niker i Frankrike 1952–1953, provat på
den första psykospatienten 1953, i Sve-
rige i början av 1954, vitt etablerat året
efter. I Hibernal ansamlas allt det posi-
tiva och allt det negativa som förknip-

pats med de senaste 50 årens psykiatri:
alla (prematura) löften om behandling
och bot av plågsamma mentala sjukdo-
mar, all politiskt färgad rädsla för att
tvångströjor av tyg skulle bytas ut mot
sådana av kemikalier.

Risken att de nämnda pionjärläke-
medlen skulle dra med sig en rad nyare
(och kanske bättre) medel inom samma
fält – för att inte tala om att det då varit
svårt att avstå från att utöka listan med
t ex diuretika, betareceptorblockerare,
hämmare av angiotensinkonverterande
enzym (ACE) liksom selektiva hämma-
re av serotoninåterupptag (SSRI) osv –
gjorde att de ställdes utanför valsedeln.

Vad är hållbart?
Många av upptäckterna på topplistan

kommer att ha bestående värde också
under nästa sekel, men få medel har
samma förutsättningar för långt liv som
insulin. Penicillin har legat bra till, men
överlever det – och andra antibiotika –
den resistenschock som överdriven och
vårdslös användning (eller fiendens lis-
tighet) utlöst? Kortisonet har redan om-
prövats. Gemensamt för många av
framstegen är att de lett till etiska pro-
blem och svårigheter med prioritering-
en.

– Även om upptäckter som kommit
högt upp på listan inneburit effektivare
behandling av stora patientgrupper och
öppnat upp för studier av mekanismer-
na bakom sjukdomarna har de ofta inte
inneburit definitiv bot eller lösning av
patofysiologiska problem, påpekar
Lars Werkö, Stockholm. Exempelvis
har insulinet lett till att diabetiker lever
så länge att de får komplikationer, vilket
skapat intresse för det metabola syndro-
met med alla dess delar av betydelse för
kronisk kärlsjukdom, och problemen är
långt ifrån lösta. På liknande sätt har be-
handlingen av hypertoni förlängt livet
och minskat invaliditeten i stora grup-
per utan att man kommit sjukdomen
närmare in på livet; dessutom finns det
frågetecken om läkemedlens verkan på
lång sikt.

Misslyckanden
och olösta problem
Medicinhistorikern Carl-Magnus

Stolthar i sin personliga topplista i det-
ta nummer – artikeln skrevs helt obero-
ende av omröstningen – tagit upp också
några av seklets medicinska misstag. I
omröstningens första rond pekade refe-
renterna också på kontroverser och
missräkningar. Den listan kan göras
lång, men jag citerar bara några få ex-
empel som referenter pekat på:

• Kemoterapin har visat sitt Janusan-
sikte: stora framgångar i kampen mot
bakteriella infektioner, delvis kontro-
versiell behandling av psykiska sjuk-

domar, stora svårigheter vid behand-
ling av cancer och virusinfektioner som
HIV/aids – och växande problem med
resistens.

• Starka samband mellan sjukdomar
och rökning, alkohol respektive över-
vikt har avslöjats – men samhället (vi)
har visat en monumental oförmåga att
angripa riskerna, särskilt de livsstilsre-
laterade.

• Trots astronomiska insatser är »can-
cergåtan inte löst», det har inte blivit nå-
got verkligt genombrott i behandlingen
av våra vanligaste cancersjukdomar. De
mer optimistiska pekar dock på stora
framsteg vid t ex barnleukemi och tes-
tiscancer hos unga män.

• Förebyggande åtgärder och behand-
ling vid så vanliga sjukdomar som för-
kylning, influensa, demens och ont i
ryggen är mycket bristfälliga. Det finns
ingen bot mot många av de autoimmu-
na sjukdomarna, trots att det är vanliga,
plågsamma och starkt invalidiserande.

• Till seklets stora misslyckanden hör
att vi saknat vilja att prioritera kampen
mot fattigdomens patologi i u-länder:
kampen mot malaria och tuberkulos har
misslyckats, och vi har inte kunnat
hindra att HIV och aids spritts till mil-
jontals människor. Trakom – »världens
farligaste sjukdom globalt sett» – är
nästan lika vanlig idag som i seklets
början, och i vårt land förlorar var fjär-
de läsförmågan de sista åren av livet på
grund av åldersberoende degeneration
av gula fläcken i ögats näthinna.

Inte bara nytta
Var skall man sätta gränsen för en

summering av seklets framgångar och
misslyckanden?Det är lika svårt som
att avgränsa sjukvårdens roll; målet har
vidgats från bot och lindring av medi-
cinskt definierade sjukdomar och ska-
dor till höjd livskvalitet, arbetsfältet har
utökats från medicinska till socialpoli-
tiska problem som arbetslöshet, ut-
brändhet och utslagning på grund av
ökade samhälls- eller arbetskrav. 

Eftersom primärvården starkast upp-
lever den sidan av sjukvården är det na-
turligt att låta en allmänläkare, Christer
Petersson, Växjö, spela slavens roll på
medicinens triumfvagn:

– Eftersom många prisar framstegen
vill jag slå ett slag för problemen. Även
om jag i många avseenden tyckte direkt
illa om Ivan Illichs kritik mot sjukvår-
den för medikalisering och bristande ef-
fektivitet lämnade boken »The medical
nemesis» outplånliga spår. Under 25 års
tid har jag inte riktigt kunnat lösgöra
mig från misstanken att sjukvården gör
lika mycket skada som nytta. •
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