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Tuberkler i Huden.

^\llt ifrån Medicinens äldsta tider liar benämningen Tulcr-
cula, eller Tuberkler i huden, varit bland läkarne bekant,
företrädesvis betecknande den tuberculösa formen af Lepran
eller Elephantiasis. Deremot hafva de nyare Dermatalogerna
utvidgat begreppet hudfuberkler och dermed betecknat van¬

ligen mindre, hårda, ytliga och begränsade svul¬
ster, och således användt ordet som ett collectivt namn för
en mängd sjukdomar i huden, af helt och hållet olika ur¬

sprung och art. Så hafva t. ex. Willan och hans efter-
följare vid den systematiska uppställningen af hudens sjuk¬
domar, med ordet Tubercula benämnt en särskild klass.
Denna sednare omständighet kunde måhända missleda till den
förmodan i afseende på föreliggande afhandling, att dess inne¬
håll skulle omfatta en hel klass eller åtminstone flera olika

hud-sjukdomar af så mångfaldig natur, hvaremot dock af-
handlingcns ringa volum, redan vid första ögonkastet, torde
innebära en afgjord protest.

Författaren har emellertid dess heldre nyttjat denna be¬
nämning, som den ej allenast i det afhandlade fallet öfverens-
stämmer med det begrepp man förr och egentligen med rätta
dervid fästat, utan såsom äfven utmärkande för den sjuk-
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domsprodukt, som man i sednare (ider och numera näslan
uteslutande benämner Tuberkler.

Här är nemligen fråga om Tuberkler, förekom¬
mande såsom en sjukdomsprodukt i huden.

Emedan huden utan Ivifvel är en af de texturer, der

Tuberkeldeposilion mest sällan förekommer, har förf. trott,
all äfven en enda iakttagelse af denna sjukdom, för hvikens rig-
tiga diagnos han åberopar Gen.-Direktören Ekströmers och
Prof. Relzii auetoritet, ej kunde vara alldeles oförtjent att

bekantgöras, såsom möjligen ett något ringa bidrag till det
vigliga nosologiska studiet af en sjukdom, som i våra dagar
spelar en så betydande och förfärlig roll.

Sjukdoms historia:
F. d. Bagaregesgesällen Carl Johan B., 36 år gammal, i

hög grad afmagrad och med ett kakeliskt utseende, intogs
å Seraf. Lazarettet i Stockholm den 4 Octob. 1845.

För omkring 3 år sedan, sysselsatt att stöta i marken
med en jernstör, skadade sig patienten dermed i venstra fo¬
ten, hvaraf uppkom ett smärtsamt och envist sår, som länge
förblef öppet, och hvarunder foten och hela anticrus betydligt
svullnade; efter någon tid lade sig dock svullnaden och såret
läktes, utan att eflerlemna något men. Patienten anmärkte
blott, alt benet förblef något tjockare än det andra. Men
någon tid härefier — hur länge kan patienten ej beslämdt
uppge — började han i samma ben erfara en känsla af nå-



got liksom rinnande eller drypande, som började vid knäet
och gick ulföre nedåt fotloden. Derefter började åter en
starkare svullnad visa sig på utsidan nedanför knäet, och
patienten säger sig derunder kännt rysningar om qvällarne,
med derpå följande feber. En bulnad öppnade sig på delta
ställe, som utgjöt en mängd tjockflytande, varig, blodblandad
materia.

Patienten, som, besvärad häraf, hade svårt all med
arbete försörja sig, och dessutom lärer fört ett äfventyrare-
lif, blef af brist på laga försvar för ungefär 2 år sedan insatt
på Smedjegårdshäktet, hvaresl han ända hittills förblifvit.
Kort efter sedan han der blifvit intagen, började anticrus allt
mer och mer svullna, ifrån knäet ända ned till fotleden, och
denna svullnad blifva ojomn, knölig och förenad med olidelig
värk, stundom uppbrytande i sår med stark vargöring, hvil-
ket betydligt medtog patientens förut försvagade krafter. I
delta tillstånd har han, usel och vanskött, framsläpat sill lif
tills dato.

Vid intagningen på Lazarettet var hela anticrus
starkt uppdrifvet, knöligt, likasom Elephantiasis varit förhan¬
den. Omkretsen ofvanför och näst under knäet var lika på bada
benen, men i höjd med nedersta delen af Tibiae tuberositet,
vidtog på främre, yttre sidan af det venstra, en förändring
i huden, hvilken öfverst visade cicatriser efter föregången
ulceration, och 1 ä 2 tum längre ned började en stark upp-
drifning med ojemn yta, som nedanför skall närmare beskrif-
vas, hvarigenom omkretsen ökades midtpä anticrus till 15 tum
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och öfver malleoli till 13a tum, under del otl den på samma

ställen af det friska berel var blott 9 och 7i tum.

Hudytan var på hela yttre sidan och pa insidan, med
undantag af en mindre fläck, rundt om hela anticrus, bör¬
jande med en ojemn gräns 1—2 tum under knäet, såsom
ofvan är nämndt, ända ned till fotleden, degenererad till en

knölig massa, till formen ej olik gyri på hjernans yta, med
"X

djupa och tydliga fåror, som i olika riktningar åtskiljde de
volklika knölarne. På dessa knölar var epidermis förvandlad
till en tunn, glatt yta, liksom på gamla ärr, och af askgrå
färg. Fårorna voro här och der genomborrade af fistulösa
nlcerationer, hvilka ledde innemot de närbelägne knölarnes
medelpunkt och afgåfvo ett ofta blodblandadt, ichoröst var.
F>tt isynnerhet stort och djupt ulcus befann sig på baksidan
af vaden, föreriadl med häftig brännande värk. Ett annat,

något mindre, 2 tum längre ned, Ii vilade på Achilles-senan.

Som allt delta hånlydde på ett djupare lidande i extre¬
miteten, och patientens aflärda krafter och kakektiska till¬
stånd hotade med snar undergång, ställdes den enda indica-
tionen för arnputation. Och dels för befarad sjukdom i benet,
dels för bristande tillgång på betäckningar under knäet, verk¬
ställdes denna å låret. Amputationen skedde d. 11 October.
Arnputationssåret läktes ovanligt hastigt, under det patien¬
tens allmänna tillstånd betydligt förbättrades ock han utskrefs
läkt den 1 December *).

*) Füllet relaterade* och aiiiputationsstiiiiipeii förevisade* i 8*.



7

Huruvida pat. f. n. befinner sig vä! och om hans pä Laza-
reltet började förbättring forfarit, eller om den troligare mot¬
satsen inträffat, kan förf. icke alls yttra sig, emedan han sak¬
nar all slags underrättelse om mannen efter d. 1 Dec.

Vid den undersökning af den amputerade delen, som af
Hr Prof. Retzius anställdes, befanns den enorma tillväxten bero

pä hypertrophi och induration af huden, hvilken degeneralion
var temligen tydlig på de ställen, der den friska delen öfver-
gick i den -sjuka. Afven syntes den subcutana bindeväfven
vara intagen med i förvandlingen, emedan allaspar till panni—
culus adiposus försvunnit och den till en callös massa dege-
nerade huden låg omedelbart på de slappa, bleka och atro-

phierade musklernas fibrösa skidor. Förf. lemnar dock der-
hän afgörandet, huruvida cellulosan var indragen i, eller
undanträngd af den hypertrophierade cutis, och till följe deraf
resorberad. Såväl det fullkomligt homogena utseendet, som

frånvaron af naturlig epidermis, hvaraf ej en gång genom

maceration i vatten spår kunde upptäckas, gör sannolikt att
den sålunda sjuka hudens funclioner upphört. Hårväxten på
densamma var äfven fullkomligt förlorad.

Inuti de fleste dylika, af degenererad hud beslående knö-
liga valkarne, ådagalades vid genomskäring, afsältningar af
ett ostlikt, grumöst ämne, som på mikroskopisk väg igenkän¬
des för att vara T über k el massa. Dessa förekommo på
olika djup och voro omgifna af fibrösa kyster af mörkare, j

Läkare-sällskapet af Gen.-Direktören Lkströmer, hvarom inhämtas i
Augusti-bäftet af Hygiaea för år 18-4G.
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rödvioJett stötande färg; då den omgifvande hudmassan var

askgrå (eller i det närmaste färglös). På somliga ställen låg
tuberkelmassan ytligt och fullkomligt i dagen, så alt den utan

inskärning kunde med skalpellskaftet ulpetasj för öfrigt ofta
nog ej motsvarande upphöjningarne på ytan, utan under få¬
rorna emellan dem. Dessa tuberkefexsudater voro samlligen
komne till det utbildningsstadium, som man kallar för cruda;
och voro ej af sednare bildning, men väl flera i ramollitions
tillstånd, till och med så att på åtskilliga ställen blott den
genom ett fistutöst sår uttömda kystan återstod. Denna om¬

ständighet häntydde på en nära liktidigl inträffande deposition
af tuberkelämnet. Uti de knölar, der intet tuberkelexsudat
ännu bildats, förekom i stället en mörkare färg, men oför¬
ändrad textur emot cehtrum.

Storleken af dessa tuberkelafsättningar, eller, som förf. kal¬
lar dem, Tuberkler, var olika, mest som den af en hassel¬
nöt, dock varierande från ärtstora till * och 1 tum i dia¬
meter, de mindre ovala eller närmande sig den spheriska
formen, de större deremot af mera oregelbunden form, hvaraf
synes antagligt, att dessa uppkommit genom sammanflytning
af flera mindre, närbelägna, hvilkas skiljeväggar blifvit resor-
berade.

Den största hade sitt säte i bottnen af det förr omnämda
större ulcus, midt öfver nedre delen af M. Gastrocnemii båda
muskelbukar, utbredande sig öfver dem båda, dock mest
öfver den yttre. Denna utgjordes för närvarande af en 3—4
tum vid, oregelbunden caverna, innehållande ramollierad tu-



9

berkelmassa samt blodblandadt var, genomkorsad r olika rikt¬
ningar af septa, bestående af bindväfsfasciklar, tillkännagi¬
vande dess sammansättning af flera smärre tuberkler ifrån
början. På bottnen lågo blottade, nervskidorna af Nerv.
cutaneus medias cruris, åtföljd af Vena saphena ext. midt
emellan muskelbukarne, samt Nerv, suralis öfver den yttre.
Så väl nervskidorna, som bindväfslagret omkring venen voro

förljockade, men uppmjukade och anfrätte, sä att till och
med varet på flera ställen låg^inpå sjelfva nerven, som var
så till vida förändrad, att nevrilemets färg var något gulaktig
på dessa ställen, tillkännagifvande börjad inflammation. Häraf
kan ock den pinsamt brännande verken, som patienten känt
på detta ställe, förklaras. Denna stora håla sammanhängde
medelst fistelgångar med flera smärre, i hvilkas grannskap
flere dessutom hade sina särskilda öppningar, i fårorna mel¬
lan hudknölarne.

Ett par tum längre ned, midt öfver Achillisscnan, var
äfven en större håla, något mindre än nyss beskrifnn, men
med samma innehåll och sinösa beskaffenhet. På bottnen al
denna lågo äfven nervgrenar jemte senan, som ej var annor¬
lunda förändrad, än att den var intimt fast växt vid den binde-
väf, som fanns qvar öfver densamma. Den öppnade sig ge¬
nom ett större och två mindre fistelsår.

De mindre ännu ej ramollierade massorna, visade sig un¬
der mikroskopet bestå af korniga molekuler, blandade med
högst få verkliga varcorpuscler$ således, utom genom deras
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utseende, med full säkerhet constaterade såsom verkliga Tu-
be rkler.

Rörande uppkomsten af dessa Tuberkler, finna vi ef sjuk¬
domshistorien, att den föregåtts, först af en traumatisk in¬
flammation, så af en, som det synes, phlegmonös, och seder¬
mera af ett chroniskt inflammationstillstånd i extremiteten,
till dess inflytelsen af en osund fängelseluft, i förening med
orenlighet, elände och vanskötsel, utbildat den tuberkulösa
dyskrasien ock bestämde den chroniska inflammationen alt

taga den inträffade utgången, nemligen till Tuber kulöst
exsudat. Denna utgång är, ty värr, ej sällsynt efter chro-
nisk inflammation i andra organer, ehuru den högst sällan
lärer förekomma i huden. Men detta fall bevisar den yrkade
satsen, att den tuberkulösa dyskrasien ofta utbildas och fin¬
nes latent, ulan alt lemna märkbart spar af sig, till dess en

tillfällig inflammation, i h v i 1 k c t organ som helst, väcker den
till verksamhet 5 och der då i det ursprungliga lokallidandets
ställe produclen af denna abnorma verksamhet, nemligen
tuberkelafsätlningen, qvarblir som en mer eller mindre obot¬

lig följd. Att likväl derför uppställa Tuberkulöst exsudat endast
som en utgång af sjelfva inflammationen, i bredd med det pla¬
stiska exsudalet o. s. v., såsom några nyare pathologcr göra,
synes lika litet passande, som att med enahanda betydelse
antaga ett Carcinomatöst exsudat, enär det ena som del andra,
är resultatet af en för handen varande dyskrasi, till hvars upp¬
komst således erfordras någon ting helt annat än en blott och
bar inflammation.
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Vid första ögonkastet skulle ofvan anförde casus kunna ta¬
gas för Elephantiasis, men vid noggranare betraktelse finner
man den tydligen skild från de af följande författare iakt¬
tagna och meddelade sjukdomshändelser, hvilka de uppgifvit
vara Elephantiasis.

Alibert i sin "Descriplion des Maladies de la peau", an¬
för åtskilliga observationer af Eepra tuberculosa, som han kal¬
lar den. Bland dessa är det egentligen blott en, nemligen
den första observationen, som har någon yttre likhet med
vårt fall, och nästan enahanda början. Men hos denna patient
(Arnout), funnos dessutom andra symptomer, som karakterisera
Elephantiasis, såsom facies leontina, svullna, knöliga läppar
och näsflyglar, sträf stämma o. s. v., och bland fenomenerna
vid liköppningen, talas väl om "hårda T über k ler i tun¬
gan och spridda i hela corpus mucosum", men intet vidare
om dessa tuberklers egentliga beskaffenhet.

En M. Martin, chirurg i Vilrollcs, har öppnat en af
Elephantiasis död qvinna och med noggrannhet undersökt de
subcutana tumörerna, hvarom en berättelse blifvit inlemnad
till Med. Facultelen i Paris. Dessa tumörer hafva bestått af

kyster, innehållande en klibbig, rödaktig vätska.

Larrey omtalar äfven en liköppning af en i Elephan¬
tiasis död militär, hos hvilken cellulosan var förtunnad,
och insprängd med h vi t ak tiga granulationer. Men i
alla dessa och liknande fall, tillkännagåfvo symptomerna en

sjukdom, som tydligen öfverensslämmer med de gamles Ele¬
phantiasis.
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Då dylika symptomer alldeles saknades hos anförde B. och
man påminner sig den mikroskopiska undersökningen, så kan
deras frånvaro åtminstone negativt lillkännagifva alt hans sjuk¬
dom ej var elephanliasis.

Hvad som äfven, enligt A I i be r t s uppgift, oftast skall åt¬
följa Elephantiasis, nemligen sammansmältning af underlig¬
gande, ej allenast muskler, utan äfven ben, så att radius och
ulna, tibia och fibula, skola förekomma adherenta och före¬

nade till den grad, att den skickligaste Anatom ej skall kunna
åtskilja dem, — existerade ej här. Men förf. kan ej beslämdt
uppge om periosleum var sjukligt förändradt eller försvunnet,
såsom man stundom observerat vid Elephantiasis.



 



 



Förklaring öfver planclien.

Planchen föreställer insidan af Venstra Anticrus; i bredd
med nedre delert af tuberositas tibiae de omnämda cicatri-

serna; den 1—2 tum under knäet börjande hudens uppdrif-
ning och de valklika knölarne, hvilka i tilltagande storlek
sträcka sig ända ned till fotleden.

Det vertikala snidtet visar insänkningarne, med sina mör¬
kare kyster; de flesta innehållande cruda, några ramollierade
tuberkler.

På bakre sidan af benet öfver nedre delen af M. Gastro-

cnemii båda muskelbukar det större såret med sina septa
och fistelgångar, och det mindre beläget öfver Achillessenan.

Dessutom märkes lätteligen utan förklaring den i afhand-
lingen förut beskrifna betydliga tjockleken af smalbenet, som
gör att hela Anticrus visar ett nästan lika stort omfång på alla
punkter.
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