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luedan de äldsta Medicinska, Författare omtala Lungsoten; 
denna sjukdom beror  äfven på så allmänna, öfverallt till* 
gängliga och verksamma förhållanden, och sammanhänger 
så nära med den menskliga organismens natur,  att den san
nolikt varit menniskans följeslagare så länge hon funnits, 
likasom den troligen äfven blir  den som, hvarhelst s lör re 
missförhållanden uppstå uti hennes Iif, för framtiden ej 
eller kommer a t t  uteblifva. Många äfven ansedde män 
halva väl velat frånkänna Lungsoten denna dess djupa rot 
och anse den såsom en helt och hållet local sjukdom, al
strad u r  tillfälliga förhållanden; men ännu Here grundliga 
forskare hafva tillräckligt ådagalagt h u ru  Lungsot, om 
den äfven väckes a f  y t tre  inflytelser, likväl till sin möjlig
het ytterst beror på den egna beskaffenheten och allmän
na riktningen uti hela lifisprocessen hos den deraf anfall
na personen. Om man älven bör draga i- betänkande at t  
instämma uti det välbekanta yttrandet a t t  ”Lungsot är  
Scroller uti lungorna,” så tror jag mig dock ej gå utom  
det, som en daglig tydlig erfarenhet gifver vid handen, 
då jag anser den tuberculosa Cachexien både till sin ärft
liga rot, och såsom under lifvets lopp alstrad, stå uti ett 
nära sammanhang med den serofuiösa, alstras u r  sam
ma orsaker, befordras och motverkas a f  likartade infly
telser, och båda uti sina företeelser ej sällan öfvergå u ti  
hvarandra, eller förete mer och mindre likhet. Då man 
sålunda uppfattar  denna sjukdoms samband med de vid
sträckta omhvälfningar och förändringar, hvilka bestäm
ma den allmänna karakteren tili hela generationens sjuk- 
domslynne, ryggar väl modet tillbaka vid tanken på de 
väldiga dunkla  magter, konsten h a r  a t t  bekämpa, dä den 
vill förminska och hindra dylika sjukdomars fram fart;  
men bör ock deraf lilvas till än i fri gare forskningar efter 
spåren af deras verksamhet. Få  sjukdomar äro såsom 
Lungsoten ägnade a t t  i detta fall väeka vår eftertänka då, 
oaktadt alla de bemödanden och det arbete som i fil'*



lninilradcn blifvit nedlagde på utrönandet a f  medel till 
motarbetande af dess fortgång, den kanske nu  för tiden 
skördar än flera offer an livad den fordom gjorde. Åt
minstone visa de a f  Clarlt anförda facta, at t  den magt 
Läkarekonsten och andra bemödanden för menskoslägtets 
hälsa verkligen haft till förminskande a f  dödligheten i 
allmänhet, alldeles strandat mot lungsotens valde; och 
att denna sjukdom, da dödsfallen Utaf alla de öfriga för
minskats, ensamt bibehåller sin fordna frequens —  ja, 
han y ttrar till och med sin enskilta tro Vara, det lungsoten, 
åtminstone i England nu är ännu mera Utbredd och skör
dar flere offer än för 100 å r  sedan. Huruvida förhållan
det hos oss äfven är  dylikt, är mig omöjligt at t  afgöra, 
men en a f  alla beklagligen allt för ofta känbart erfaren 
verkligket, är dess nuvarande allmänligliet och mördande 
framfart. Ibland den del af vår befolkning, hvilken jag 
haft tillfälle at t  närmare iagttaga, nemligen Stockholms 
Garnizon, äro dess verkningar ytterligt kännbara, och den 
skördar deraf flera offer än någon annan sjukdom. Ef
ter medeltalet på de sista 5 åren, så aflida på sjukhuset 
a f  alla slags sjukdomar omkring 80 personer, deraf de 
som dött uti Tuberculös Lungsot, ensamt utgöra 28, d. 
v. s. 35 prC. Beräknar man dertill alla de som tillfolje 
a f  långt framskriden Lungsot måste vid Sjukhuset afske- 
das såsom oduglige till vidare krigstjenst, så ökas antalet 
med ännu 18 personer årligen, eller tillsammans 46, hvil
ka afgå från den effektiva styrkan. F ö r  sjukvårdskost
naderna för Garnizonen, är  denna sjukdom ännu mera 
tyngande tillfölje a f  den långa underhållstid en sådan 
sjuk fordrar för åstadkommande a f  någon slags bot; hvar-  
före äfven efter ett för de 5 sista åren uti’äknadt medeltal 
ensamt för denna sjukdom underhållsdagarne uppgå till 
6,872 årligen eller mer än 10 prC. a f  alla de â Sjukhusbt 
vårdades underhållsdagar. Dessa alla förhållanden hade 
redan förut fästat min uppmärksamhet och gjorde det än 
mera ju längre jag fortfor a t t  vara i tillfälle a t t  iakttaga 
deras verkningar, och då jag dertill såsom här anställd 
Läkare kunde begagna mig a f  alla de hjelpmedel, hvilka 
genom ett omsorgsfullt anordnande och nitiskt vidmakt
hållande a f  de förträffliga principer, hvilka leda denrta 
Sjukinrättning, voro för mig tillgängliga, så var  uppfor
dringen att icke låta detta tillfälle gä obcgagnadl förbi, 
för stark att jag icke skulle åtminstone våga elt försök, 
att i någon mån söka, om ej tillfredsställa, åtminslone be-



SVnva de rätlmaligä anspråk nian kan hysa på den, hvil- 
ken blifvit anförtrodd en sådan verkningskrets. Till föl je 
a f  den förut omtalade och af alla väl kände vidt omfat
tande verksamheten af  det Tuberculosa sjukdomsanlaget, 
till följe af dess mångsidiga beröring och sammanhang 
ined nästan allt, som på menniskans befinnande utöfvar nå
gon hnfvudsaklig inflytelse, är  likväl den Tuberculosa 
Lungsotens både beskrifning och bedömande ett bland de 
svåraste problemer inom Medicinen; liksom denna sjuk
dom äfven genom tidernas längd varit föremål för‘de mest 
u tm ärkte mäns undersökningar. Allt hvad en sann och 
gripande skildring kan måla lefvande, allt livad den dju
paste begrundning kan utforska och den djerfvasle speku
lation ana, har  till följe härutaf på denna sjukdom blif
vit användt,  och fältet är af  så många uppmärksamme 
grundliga forskare så ofta genomsökt, att det knappast 
skulle vara troligt att något a f  vigt och värde kunnat 
undgå sådana blickar. Att verkliga förhållandet likväl 
icke fullt motsvarat dessa förhoppningar, att många här
med sammanhängande frågor ännu äro olösta, många mör
ka punkter ännu outredde, och att i synnerhet vi, mot 
sjelfva sjukdomçns framfart, ännu knappast kunnat bereda 
oss något starkare skydd än för länge tillbaka sedan eg- 
des, visar likväl här mera än någonsin huru fältet är o- 
Ultömligt, och endast väntar på ännu starkare ansträng
ningar till dess bearbetande. E h u ru  sådana kraftei ej äro 
hos mig att  påräkna, hade jag dock trott, att under dy
lika förhållanden det för utbildandet af ett ’verkligen 
sannt begrepp och fullständig kännedom om denna sjuk
dom kunde vara a f  gagn, att från alla möjliga håll lå 
enkla och bestämda upplysningar om dess olika förhållan
den, och att således livarje på direct observation grundadt 
tillägg till besannande eller bedömande af den förhanden- 
varande kunskapen, skuile vara af något värde. Det var 
således aldrig min mening att skrifva en fullständig af- 
handling om Lungsot, utan jag vill endast lemna en re
dogörelse öfvvr det förhållande denna sjukdom iakttagit bland 
dehär ä Sjukhuset vårdade. Sedan Juli 1842 har jag sjelf haft 
tillfälle a l l  följa dessa patienter med mina observationer, 
och för första hälften af år  1839, då Doctor Ttcrg, och 
den följande tiden till förstnämnde datum, under hvilken 
Doctor Lemchen var Sjukhusläkare, hafva dessa öfver sin 
sjukvård lemnat Journaler så fullständiga, med så bestämd, 
pä Physikalisk väg uppgjord diagnos, och så noggranna



obductions-berättelser, alt det varit mig möjligt alt be* 
gagna äfven dessa sjukdomshistorien med alUkdcs samma 
säkerhet, som oin jag sjelf skulle halva observerat dessa 
fall. Jag har derföre kunnat använda nästan alla af de 
under de sista 5 åren å Sjukhuset för Lungsot vårdades 
sjukdomshistorien, och nu sökt att deru r  draga mina slut
satser. Derigenom att samma karl här kunde för lång 
lid observeras, så alt ingen väsendtlig förändring uti hans 
hälsotillstånd kunde ske, utan alt ilen blef uti Sjukhusels 
Journaler synlig, har jag varit i tillfälle alt kunna lemna 
temmeligen noggranna uppgifter om de sjukdomar, som fö- 
rtgåll och åtföljt utvecklingen a f  sjelfva Lungsoten. Be- 
skvifningen öfver sjukdomens anatomiska företeelser är 
kort, oeh så vida ofullständig, som jag ingalunda Irott mig 
här böra lemna en tillräckligt omständlig oeh nog målande 
skildring af föremål, som voro för alla obekanta, om hvil- 
ka kunskapen nu först härigenom skulle inhämtas, utan 
väl vet huru beklagligt nog öfverallt funnits och finnas 
rika tillfällen till dylika företeelsers observerande. Både 
Litteraturen uti denna väg oeh tillfället till egna obser
vationer, är kanske det rikhaltigaste någon sjukdom har 
alt erbjuda. Jag har således förutsatt myckel såsom redan 
för väl kändt, för att behöfva upprepas, och beskrifningen 
är på många ställen mera cn antydning , alt jag funnit för
hållandet rara enahanda med det allmänt bekanta. Om de 
föremål och förhållanden, hvilka jag trodde mig böra an 
norlunda bedöma och ännu mera, då jag fann något, som 
jag ansåg förut vara mindre kändt, har jag likväl sökt alt 
omständligare u ttrycka min mening. De här ofvan gilna 
skäl gälla i ännu högre grad, hvad angår beskrifningen 
öfver sjukdomens y ttr ingar under lifvet eller dess symp- 
tomatologi. Jag har derföre, såsom jag nedan före än 
ytterligare omord.it, inskränkt mig till att i delta afse- 
ende vidröra endast de mest allmänna förhållanden uti den
na väg, och framställt endast hvad jag kunnat utröna om 
de mera tvetydiga och ännu oafgjorda frågorna. Sjelf
va den Vathologiska processens början, vidare gång och 
slutliga utveckling, har jag sökt närmare följa pä spåren, 
dervid stödd, dels pä egna, dels andras observationer, och om 
sjukdomens orsaker har  jag nämnt allt livad jag kunnat för 
d e h ä r  anförda lällen utröna, och till jemnförelse äfven bi
fogat de vigligare resultater, som genom andras undersök
ningar på denna väg kunnat vinnas. Att jag intet yttrat 
om den Behandlings-method, som för denna sjukdom kun



de vara och är den mest passande, lovde val af mången 
anses såsom en stor ofullständighet, hvilken alldeles be-  
röfvade de öfriga uppgifterna det lilla värde, de möjligen 
kunde ega; isynnerhet då man betraktar de resultater, som 
i detta afseende af Läkaren vinnas, såsom kronan på hans 
arbeten och målet för lians sträfvanden. Jag får likval 
påminna derom, huru  äfven tvenne vägar kunna beträdas 
till ernående a f  detta mål, huru  den ena delen, dels för 
at t  mera hastigt och omedelbarligen hindra och aflijel- 
pa klagande och lidande medmenniskors plågor, dels 
för alt directe och skyndsamt vinna de resultater, som af 
dem anses önskvärda och a f  alla sökas, vill genom oupphörli
ga experimenter med nya medel och nya melhoder finna 
det arcanum, som skall lösa gåtan och bota Lungsoten, då 
andra  åter anse det först vara nödvändigt att förskaffa sig 
en så fullständig och noggrann kännedom om naturen och 
gången af en sjukdom, som den möjligen kan ernås, och 
u tu r  denna kännedom, förenad med klara begrepp om de 
medels verkningar, hvilka de ämna begagna, vilja leda 
sig till något ljus på den villsamma stråten. Jag vill 
fora livar och en till minnes till hvilken förfärlig massa 
de medel mot Lungsot vuxit, hvilka på detta sätt vexelvis 
blifvit beprisade, vexelvis förkastade, och hvad den luif- 
vudsakliga vinsten af allt detta sluleligen befunnits vara, 
och förmodar då att ingen kan tveka, hvilken af tie of- 
vannämnde olika vägarna, som är den genast till målet le
dande, som lofvar mesta utsigten till framgång, om man 
äfven uti sakens natur (inner tillräckliga skäl för uppkom
sten af ett sträfvande så som det förstnämnde, och ej heller 
bör befara att icke hvarje allvarligt arbete medförer sin 
nytta, om den ock blir mindre än mödan förtjente. Sä 
länge begreppen om sjukdomens natur, orsaker och hela 
gång ej äro fullständiga, klara och bestämda, så måste 
Läkaren först af  arbeten i denna väg söka möjligheten alt 
kunna  om Medicamenters och Behandlingsinelhoders värde 
förvärfva sig tillförlitlig erfarenhet. Therapien är ganska 
ofta sjelfva praktiska användningen, en application af de 
grunder,  som Pathalogien och kännedomen om våra m e
dels verkningar på menskokroppen gifva vid handen; och 
hvarje  bemödande för endera af dessa discipliner kan så
ledes med allt skäl sägas äfven, fastän indirecte arbeta för 
den förstnämndes fullkomnande, och således just i delta 
afseende gagna. De resultater, hvartill jag möjligen kom
mit, ansåg jag således kunna utgöra en afdelning för *ig



och äfven i denna form aga sam m a använ dn in g  för saken 
i de t  hela och för hvarje  Läsare, som om ja g  härvid bi
fogat de t  lilla jag  kan  anse mig hafva  u trö n t  om sjukdo
mens behandling . Såsom förhållandet nu  är,  fo rdra r  det 
älven sitt  egna ej lätta arbete ,  a t t  reda denn a  mängd af 
h v a ra n d r a  korsande u ppg if te r ,  sin egna lång tid fortsatta 
m e tho d  vid undersök n ing en  för a tt  på denna svåra väg 
u t le ta  sann ingen ; så a l t  det ganska väl kan blifva e t t  sär- 
sk i ld t  föremal för forskaren.

Jag h a r  endast sökt lemna ett ringa bidrag till an 
dras mera omfattande arbeten i denna väg; och delta 
äfven såsom sådant h a r  tillkommit under de förhållanden, 
at t  det alldeles icka kunnat motsvara hvad jag velat göra, 
om jag äfven vill säga det vara hvad jag kunnat åstad
komma. Jag far derföre af dubbla skäl anhålla, om lä
sarens benägna öfverseende, och har  ingen högre önskan 
än att de resultater, som verkligen kunnat finnas uti de 
af mig begagnade Sjukdomshislorier och sjukdomsfall, ej 
genom min framställning blifv it undanskymde och för
dunklade, utan oförfalskade kunna komma vettenskapen 
till godo.



Anmiii^ininfßar o m  Eiungorsitts  
b y  g  y  »»a fl.

D å behofvet af livad vi kalla Respiration ä r  så a l l 
mänt u ti  na tu re n  a t t  lifvet h varken  hos m enniskor eller 

d ju r  kan for tfara  utan  dess underhål lande ,  inses lätt a f  

h u r u  stor vigt för kroppens oeconomi de organer  äro , 

hvarigenom denna förrättning sker. Dessa o rganer  äro e- 
medlertid  hos olika djur-classer betydligt olika allt efter 

de t  egna sätt hvarpå , o c h  de egna förhållanden hvarunder ,  

de förrätta sina functioner; ifrån gälarne hos de i vatten 

lefvande d ju ren ,  och tracheerna hos insecterna ända till 

verkliga Lungor.
Dessa sistnämnda, hv ilka  utg jöra  v årt  egentliga före- 

m ål ,  äro  mer och m indre  u tb i ldade , a ll t  efter de behof 

de skola motsvara. Deras ändam ål ä r  a t t  bereda en y la  

för vexelverkan mellan det u t i  k roppen  c ircu le rande  b lodet 
och den y tt re  luften, ti llräckligt stor både för a tt  ti llåta  hela 

blodmassan kom m a i å tn ju tande  at luftens inflytelse och äfven 

d e ru n d e r  forblifva så lång tid som behöfves för å s tad k o m 

m and e  af de nödvändiga fö tändringarne  deri . L ungornas  

bvggnad ä r  derföre hos olika d ju r  m er och m indre  fullkomlig 
och i de t  fall, der det fordrades a t t  inom ett litet ru m  åstad

kom m a den största möjliga uts träckning a f  berörings-ytan , 

aldrainest fin och complieerad; såsom hos de högre  d ju ren ,  

foglarna  och menniskan. Lungornas y t t re  form, och  h u -  

ru ledcs L uftröre t ,  deras enda utförsgång, de lar sig uti  mer 

och m er  fina förgren ingar ,  hvilka t i llsam mans med blod
kärl och något cellväf utgöra lungans egentliga väfnad el
ler P a re n c h y m  är  för väl bekant, för att  behöfva o m ta 
las* u ta n  är  det endast beskaffenheten af dessa ß ro n c h ie r -  

nas slutändar, som jag  först vill v id rö ra .  Äldre A natom er 

be trak tade  i a l lm änh e t  L u n g o rn a  såsom en svamp, sam 
m ansatt a f  en mängd medi h v a ra n n a n  o b eh in d rad t  co m tn u -  

nicerande celler, hvilka omedelbarligen öppnade  sig uti  de  

större lu f trö ren ,  och M ulghigi var den förste, som e h u r u



dunkelt, anade huru  Lungorna ej utgjordes a f  annat än en 
utbredning af Luftröret.

Ilelvctius och äfven Haller beskrefvo Lungornas bygg
nad mera efter den äldre föreställningen, ansågo alla cel
lerna uti deras parenchym äga fri communication med 
hvarandra , och att  bronchierna sålunda slutade uti en 
spongiös cellväf utan egentlig afdelning uti lobuli. Reiseis- 
sen åter påstod lungvesiclerna ej vara annat än bronchial- 
grenarnes blinda ändar, och att bronchialtradet genom ota
liga sönderdelningar slutligen antog den fina calibern a f  
en lungvesicel, hvilka således med hvarannan alls icke 
communicerade omedelbailigen, utan endast genom den 
gemensamma stammen; vid hvarje ny förgrening skulle fi
nare grenar afgå i det största möjliga antal, och således 
lu ngan kunna antaga den compacta form den eger, utan 
tillblandning af allt för mycket bindande cellväf. lloodg-  
lin s  går en medelväg och antager väl ej alldeles de gamles 
mening at t  alla lungceilulerna omedelbai ligen communicera
de med hvarandra, men anser likväl alla de små lobuli bestå 
af dylika med hvarandra sammanhängande celler, och be- 
skrifver huru  en liten fin bronchialgren med tvärt afhug- 
gen mynning öppnar sig uti hvar och en af  dessa. Han 
l iar  injicierat smärre bitar a f  lungorna, isynnerhet af de
ras ytliga delar med ägghvita, och sedan de genomskurna 
bronchieruas öppna mynningar tillknutits med ligatur, ko
kade han alltsammans i vatten, tills ägghvitan fullkomligt 
stelnade —  under denna process upplöstes äfven Lungans 
bindande cellväf, så mycket att den genom obetydligt våld 
kunde bortskaffas, och först hvarje lobulus isoleras, och 
sedan göras tydligt huru  bronchialträdet fortfor att dela 
sig ända till de fina grenar, hvilka gingo till hvarje af dessa. 
Albuminconerementet öfvergick likväl sedan till en oregel
bunden, hvar  och en af  de små lobuli fyllande, massa, som 
var så intimt förenad med cellväggarna alt ingendera kun 
de urskiljas; af hvilket förhållande han dä gör den ofvan- 
nänm da slutsatsen. —  Denna mening delar äfven jag till 
en viss grad ; jag h a r  endast varit i tillfälle a l t  närmare 
undersöka lungorna, på det sättet att lungan, efter till
räcklig urlakning i vatten för at t  befrias från blod, upp
blåsts och fått i delta tillstånd sagta torka, ända till dess 
inan k u n n a t  skära af dess parenchym fullkomligt jemna 
skifvor, hvilka då bringats under microscopet. Allt efter 
skärningsytornas olikhet får man då än större bronchier 
genomskurna tillika med de omkringliggande celluierna,



än allt mindre oeli mindre grenar, till dess man påträffar 
dem som blott hafva omkring dubbla diametern af en 
luftcellul; af än mindre caliber träffar man på detta sät
tet alldeles inga. Om man vid en dylik genomskärning 
kommer att på ett längre eller kortare stycke öppna en 
sådan liten bronchus, så att man kan se inuti dess eavi- 
tet, finner man dess väggar besatta med en mängd hal a f  
en vanlig luftcelluls diameter, och omkring densamma en 
m ängd, dels uppskurna, dels ännu hela celluler; oaktadt 
jag, dels med biträde af Doctor Malmsten, dels ensam, un
dersökt flera dylika genomskärnings}tor, h a r  jag aldrig kun
nat finna smärre bronchii än af den diameter som nämndes, 
ej eller sett dem  öfvergå uti celluler på annat sätt, än som 
jag omtalat. Bronchierna dela sig derföre, enligt min tanka, 
ej längre än till en viss grad, och dessa smalaste grenar hafva 
sina väggar tä t t  besatta med luftcelluler, som omedelbarligen 
öppna sig uti dem. Med full visshet kan jag ej afgöra huru
vida dessa celluler stå i omedelbar communication med 
andra celluler, men skulle vara böjd alt  detsamma tro 
på den grund att,  då kändt är  hu ru  bronchial-grenarna 
äfven i friska tillståndet bibehålla ganska grof caliber djupt 
inuti Lungan till och med nära mot dess yta, så skulle 
på det sätt, som Reiseisscn föreställer sig lungans byggnad, 
denna täta och jenma massa a f  celluler ej kunna bilda sig 
inom ett så trångt rum , och så hastigt, utan att den skul
le vara genomdragen af flera större bronehialgrenar, då 
man tvertom kan skära vidt omkring i lungparenchymct 
utan  a t t  träffa annat än celluler. — På det sält jag u n 
dersökt lungorna, har jag ej eller kunnat afgöra, h u 
ruvida livar och en af de nämnda små bronehialgrenar- 
na tillhöra hvar sin lobulus såsom Hoodgkins anser; men 
det sätt hvarpå denna lilla gren och cellulerna skulle com- 
municera, har  han origtigt uppfattat, då han säger bron- 
chien öppna sig med tvärt afhuggen mynning uti en mängd 
celluler, då tvertom dessa sednare under bronchiens gång 
tapetsera dess väggar. Uti sina Icones Physiologicœ har  
Rud. Wagner lemnat en ritning öfver bronchiernas slutän
dar, hvilken temmeligen närm ar sig min beskrifning, fastän 
han låter de från bronchialväggarne utgående cellerna sitta 
alldeles för långt från hvarandra, då de tvärtom äro tält 
ihopträngda, äfvensom han afbildar dessa slutändar mera 
greniga efter Reiseissens beskrifning, då de i stället sitta 
tätt tillhopa och enkla rundtomkring bronchiens väggar* 
H u m  de broskringar hvilka uti dc stora bronchi aro



tydliga Uli de finare grenarne blifva allt smärre tills de 
endast utgöras a f  små oregelbundna skifvor, livilka silla 
uti rörens väggar, isynnerhet på de ställen der nya grenar 
afgå, och slutligen alldeles försvinna, huru tvärgående mus- 
kellibrer omgifva dessa broskringar och skifvor och äl
ven sedan dessa upphört, fortgå djupt ned uti bronchial-  
trädet, är redan väl kändt af Reiscisscns u tm ärkta arbete. 
Han nämner äfven de längs efter bronchierna gående elas
tiska fibrerna, livilka utgöra kanske lungans väsendtligaste 
del, och förmodar väl på grund af lungans egna contractili- 
tetsförmåga, att dessa fibrer fortsätta sig ända till bron- 
chiernas slutändar, men beskrifver dem ej tydligt. De fort
gå på de större bronchialgrenarne uti än m er ,  än mindre 
utbredda knippen, men utvidga sig uti de finaste grenar
ne så, alt de utgöra den egentliga stommen för sjelfva luft- 
cellulerna. Om man lägger en tunn skifva af  lungpa- 
renchymet under microscopet och betraktar den vid ge
nomfallande ljus under 60— 100 gångers förstoring, finner 
man hela väfnaden då utgöras af dessa elastiska fibrer, som 
liggande utanpå hvarandra uti concentriska lager, bilda 
mer eller mindre regelbundna maskor, livilka just äro sjelf
va luftcellulernas väggar. Denna väfnads finaste trådar ä- 
ro  platta eller plattrunda, släta utan tvärstrimmor och likna 
närmast den så kallade organiska eller enkla muskelfibern, 
till hvilken klass a f  väfnader äfven Rciseissen synes vilja hän
föra dem, då han jemnför denna elastiska väfnad ined a r -  
terernas mediers ta hinna och lifmodrens fibrer. Då expi
ration nästan helt och hållet beror på lungans egen con- 
tractions-förmåga. inses lätt af huru stor vigt för dess func- 
tioners obehindrade gång detta fibrösa lager ä r j  äfvensoin 
den kraft, hvarmed det genom sin omvexlande uttänjning 
och sammandragning fortskyndar blodets fortgång genom 
lungorna och derigenora genom hela kroppen, ej eller är 
liten, och hittills kanske blifvit för ringa uppskattad. Huru 
bronchial-artcrerna åtfölja alla bronchialgrenar ända till 
dess finaste ändar och sedan genom motsvarande vener till 
större delen öfvergå i lungvenerua beskrifves a f  Reiseissen, 
älvensom huru  lungartererna grena sig till alla lungans 
delar och bilda på hvarje lungvesikel ett Capillär-nät,  
hvarur  åter lungvenerua sjelfva hafva sitt ursprung. Des
sa kärl har  jag tillsammans med Doctor lierg injieierul ef
ter det a f  honom angifna sättet med blod. Man in- 
jicierar nemligen blod, som blifvit väl beröfvadt silt fi
b r in ,  genom lungartereu ända tills det tränger fram ge-



gorna få sina nerver hufvudsakligen från Nervus vagus, 
livars grenar Reiseissen kunnat följa till de finare bronchi- 
algrenarna fastän icke till deras slutändar. Dessa alla delar, 
kärl, nerver och bronchier med deras finaste ändar luft- 
cellulerna sammanhållas oeh förenas genom egentlig Binde 
eller så kallad cellväf, hvilken sänker sig in uti och fyller 
alla mellanrummen och afdelar lungans yttersta ändar uti  
små lofouli, mellan hvilka den bildar ytterst tunna  septa. 
Den åtföljer de «tora kärlen och bronehialgrenarna under 
deras gång genom lungparenchymet och fortsätter sig ge
nom dessa nämnda septa interlobularia till lungans yta, 
der den bildar föreningen mellan densamma och p leura ,  
hvilken åter som en säck innesluter alltsammans. P leura 
pulmonalis är slätt utspänd öfver lungans yta och sänker 
sig in blott emellan de större loberna, är ytterst tunn och 
genomskinlig, och öfvergår vid lungroten i P leu ra  costalis 
och Mediastinum, genom hvilka äfven båda lungorna 
qvarhållas i sitt läge.

Efter dessa ko r ta  anmärkningar om sjelfva byggna
den a f  det organ, hvilket utgör det hufvudsakligaste sätet 
för den sjukdom jag skall omtala, vill jag nu öfvcrgå till

Meskrif'ningen om den Tuberkuiä- 
sa lieg ener ationen.

De anatomiska förändringar, h v a ra f  denna sjelf be
står, och de, hvilka åtfölja densamma såsom mer eller m in
dre väsendtliga komplikationer, äro både mångfaldiga och 
olikartade. Innan jag försöker någon närmare bestämning 
och sönderdelning af  dessa olika arter och former vill jag 
först lemna en enkel beskrifning öfver de anatomiska för
ändringar, som, i de a f  mig observerade eller anteckna
de fallen, efter döden blifvit fundna både uti lungorna och 
andra organer.
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Den militära tuberkeln titgöres af rundaktiga kroppar 
af olika storlek, än som det finaste sandkorn, än som ett 
liampfrö och något deröfver, bestående af en ibland mera 
hvit  —  ibland mera blågrå half  genomskinlig materia af 
ganska fast, ibland nästan broskartad konsistens. Dess 
runda form är  ej regelbunden, ej heller ä r  den i kanten 
fullkomligt jäm n ,  utan vid närmare betraktande, och i- 
synnerhet sedd genom en loupe, företer den små oregel
bundna utgreningar liksom sidoskott. Vid genomskärnin
gen är den vanligen alltigenom likartad både till färg och 
konsistens, och jag har väl ibland kunnat i dess massa urskilja 
en och annan strimma af olika färg, enligt min förmodan 
härrörande dels a f  inbäddade bitar af lungparenchymet, 
dels af någon börjande färgförändring i sjelfva tuberkeln, 
men ingalunda sett detta så beständigt vara fallet, och ej 
heller så regelbundet bilda en gulaktig, mera mjuk punkt 
i midten a f  tuberkeln, såsom Lccnnec beskrifver. Dessa 
små korn finnas än isolerade i lungväfnaden, än hopgytt
rade i större och mindre massor, hvilka genom de sär- 
skilla små kornens väl bibehållna form närmast likna en 
drufklase. Uti de af mig observerade fall träffades de väl 
oftast i lungorna, men sågos uti det nyss beskrifna tillståndet 
äfven på Laryngis slemhinna, uti tarmkanalen och isyn
nerhet på P leura .  Bayle, hvilken först mera noggrannt 
besk ref denn^ form a f  tuberkulösa degenerationen, ansåg dem 
vara af  en alldeles egenartad natur,  och gaf dem derföre 
namnet Lunggranulalioner, men Lccnnec återgaf dem sin e- 
geotliga betydelse såsom en form af den tuberkulösa degene
rationen. Då Andral och Lombard ä ter ansågo dem upp
komma a f  en kronisk i induration öfvergående inflamma- 
tionsproeess uti lungvesiclerna, förklarade de deras rund 
aktiga form bero på lungvesiclernas beskaffenhet och här
röra a f  samma orsak som ger brottytan af en hepatise- 
rad lunga dess granulära utseende; men om man betänker 
hu ru  dessa miiliära tuberkler väl ibland äro ytterst små, 
men i de flesta fall och just då de bibehålla den mest run
da formen, äro stora nog för at t  omfatta flera lungvesiclar, 
och man äfven under microscopet vid en dylik milliär 
luberkels sönderdelning finner den innehålla fragmenter af 
deruti  inneslutet och hoptryckt lungparenchym ; så in
ses att det nämnda föreställningssättet är origtigt, livarfö- 
re Lccnnecs åsigt ock är den som delas af de flesta för
fattare.



nom lungvcnernas mynning, da båda kärlen tillknytas, 
lungan uppblåses, och qvarhålles i delta tillstånd ge
nom ligatur om dess bronchier, hvarefter den hel och 
hållen nedsänkes uti ett kärl, fylldt med utspädd svaf- 
velsyra. Pä detta sätt får lungan ligga en till två tim
m ar,  eller till dess blodets färgämne genom hela lungans 
väfnad är fullkomligen coaguleradt, den upptages sed m, 
afsköljes lätt med vatten och får torka sagla, men ända 
till dess hela parenchymet blifvit så torrt, att man kan skä
ra derutaf de tunnaste skifvor. Dessa skifvor skäras tvärt 
öfver bronchiernas direction halst i lungans yta, doppas 11- 
ti Terpenlinolja, hvarigenoin den torkade lungväfnaden blir 
gjord genomskinlig, och betraktas under microscopet vid 
genom fallande ljus under 60— 100 gångers förstoring, då 
man allt efter som snitten fallit olika än ser den tunna 
skifvan liksom en honungskaka genomborrad af en mängd 
hål, livilka då äro de tvärt genomskurna cellerna, än ser de 
blott på en sida genomskurna cellernas motsatta vaggar he
la, oeli de mest talrika förgreningar af capillär-kärl uppå 
desamma. Då detta capillär-nät är fullkomligt jemnt och 
kärlen öfvergående i hvarandra och injectionen endast är 
gjord uti Lungarteren, till dess äfven lungvenerna voro fyll
de, så är härigenom dessa båda kärls omedelbara commu
nication genom ett luftcellulernas väggar öfverdragande 
capillär-nät ådagalagd. Ilronchial-slcmhinnan, hvilken ock 
kan betraktas som en säck med trång mynning och otali
ga inskjutningar, och derigenom nedåt ofantligt utbredd y- 
ta, ä r  genom sin lufttäthet den som qvarhåller den inan- 
dade luften, likasom genom densamma äfven sker den öm
sesidiga omsättning, och utbyte mellan luft och blod, hvil
ken vi kalla respiration. Denna hinna är uti öfre delen 
af bronchia)trädet otvifvelaktigt en slemhinna med ymni
ga folliculi och glandulæ muciparæ, men i nedersta delen, 
uti de finaste grenarna eller egentligen uti sjelfva vesicu- 
læ saknar den glandulæ, har ej heller den villösa, svamp- 
aktiga tjocklek, som egentligen tillhör en fullt utbildad 
mueös hinna, utan är tunn och fast liksom dess normala 
secretion sannolikt vattenhallig. Att en slemhinna, fastän 
oalbrutet fortgående, kan på detta sätt modifieras allt ef
ter ile olika functioner den skall uppfylla, se vi på ögat 
der ögonlockens conjunctiva, vid ölvergången på scleroli- 
can, blir mera tunn och på cornea ytterst lin och genom
skinlig; och på fransarna af modertrumpelerra se vi en 
slemhinna till och med öfverga uti en serös hinna, kun*



Då namnet på detta slag af tuberkler är egentligen 
liärleilt från den j t t r e  formen kan det leda till oreda att 
benämningen på det slag, som står detta närmast och en-1 
ligt de flestas mening endast är  dess andra stadium, ta- 
ges från en helt annan yttre egenskap^ neml. från färgen.

Cruda Tuberkler neftjligen skiljas hufvudsokligen på 
sin ogenomskinlighet och sin matta hvit-  eller gulaktiga 
färg. De. äro äfven till volymen vanligen större och bibe
hålla sällan den egna rundaktiga form som de milliära, u- 
tan  likna mera oregelbundna massor. I de flesta fall fö
rekom m a de i lungorna blandade med den milliära tuber- 
keln och andra former af den tu berk u lösa degeneralionen, 
m en uti de lymphatiska körtlarna både cervicala, bron- 
chiala och mesenterii, äfvensom uti både mjelte, lefver, 
n ju rar ,  pancreas och bronchial-slemhinnan har  jag aldrig 
sett isolerade tuberkler på annat sätt än cruda. En form, 
som völ genom sin gulaktiga färg och ogenomskinliga be
skaffenhet tillhör den cruda tuberceln, h a r  jig likväl i 
min tabell särskilt anmärkt.

Det är neml igen de runda isolerade tuberklerna , hvil- 
ka träffas mindre än en vanlig ärt,  ofta stora som hassel
n ö tte r  hafva en hvit, ibland grågul färg, och särdeles fast, 
nära vaxlik consistens; de äro ofta omgifna af  en mer el
ler mindre tjock cysta, hafva af  mig observerats endast i 
lungorna och sitta der vanligen isolerade, närmast omgif
na af  ett fullkomligen friskt parenchym. De finnas väl 
derstädes äfven blandade med öfriga tuberkelformer, men 
de fall der jag observerat dem mer isolerade hos perso
ner, hvilka tillfälligtvis dött uti annan sjukdom än Tuber
kulos, äro ojemnförligt mera talrika.

Sålunda ibland de 65 observerade fallen af de senare 
kategorierna funnos dylika tuberkler uti 14 fall eller öf- 
ver 21 procent, men hos de 119 i Lungsot döda endast 
uti 10, d. v. s. något mer än 8 proc., och bland de först
nämnda 14 fallen voro de i 5 ej åtföljda af någon annan 
tuberkeldegeneration.

Förhållandet med de öfriga 9 ses af följande upp
ställning.
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Att i de öfriga 10 fallen dessa slags tuberkler endast 
funnos tillsammans' med de öfriga formerna ar naturligt, 
dû alla dessa personer allidit i lungsot, och bevisar endast 
at t  alla här  särskilta former af tuberkeldegeneration uti 
verkliga lungsotsfall vanligen finnas förenade. Lamnec 
nämner visserligen dessa slags tuberkler, men endast i för
bigående och hänför dem helt och hållet, till dec ruda .  U - 
tan att här vilja närmare bestämma deras beskaffenhet ansåg 
jag mig särskilt böra beskrifva och anföra dem, dä de både 
liafva ett ganska eget utseende och såsom af  det föregående 
svnes, vanligen finnas i de fall då den tuberkulösa dege- 
nerationen är antingen från början af inskränkt omfång el
ler ock stannat i sin utveckling och ingått på de slags 
processer, som leda till dess overksamhet eller läkning.

Ifrån dessa mera separata former kommer jag nu till 
beskrifningen om de så kallade Infiltrationerna, der nem- 
ligen större oregelbundna massor af  lungväfnaden äro de- 
generade, genom infiltration af  främmande materia för
vandlade, och gjorda inpermeabla. Bland dessa vill jag 
först anmärka en form, hvilken väl af Lœnnec är antydd i 
hans beskrifning om grå tuberkelinfiltration, men af Uooilg- 
tiins blifvit noggrannast beskrifven och i mina anförda ta
beller kallas:

Insulär Tuberkclinfiltration. Den utgöres nemligen af 
större och mindre massor från en ärts till en valnöts, och 
ibland ett litet äpples storlek, a f  en blågrå färg, med en 
jämn och slät, nästan specklik, genomskärningsningsyta. 
Lungväfnaden har uti dessa helt och hållet förlorat sitt 
vanliga porösa utseende, och har ej heller ett grynlikt,  gra- 
nuleradt såsom det synes i en hepatiserad lunga, eller der 
en hopgyttring af raiiliära tuberkler bildat en större mas
sa i parenchymet. I kanten af dessa grå massor synas 
vanligen flera smärre hvitgula punkter, hvilka äro af mer 
lös konsistens och bestå af ramollierad tubei kel-materia. 
Dessa punkter  äro ibland så talrika, att de helt och hål
let såsom en ring omsluta den gråa massan. Ibland Gnnas 
de ock inströdda inuti, densamma, men detta är mera säl
lan händelsen, och då endast i ett ringa antal, llos de u -  
ti lungsot döda förekommer denna form oftare än dc iso
lerade stora runda luberklerna nemligen hos 17 bland 119 
personer, eller uti 14,28 proc., men ibland de tillfälligtvis 
uti andra sjukdomar döda blott nära hälften så ofta, nem
ligen i 7 fall, eller i 11,3 proc.


