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U ti fall då Tuberkulo
sen natt den höjd att den 
medförer döden, kan man 
m indre tydligt urskilja de sär
skilta formernas olika kom
binationer och förhållanden, 
men ibland de fall, der dö
den blifvit a f  annan sjuk
dom  föranledd, medan dege- 
nerationen ännu var i sin 
utveck ling, kan man mera 
lätt följa hvarje särskildt tu -  
berkel forma t ions egna för
hållanden. Ibland dessa sist
näm nde 7  fallen är detta nu 
följande. Se närstående tabell: 

F ör öfrigt observerar man 
ofta lugnparenchym et förtä- 
tadt a f  en dess hela massa 
genomdränkande m ateria , 
hvilken har o lika form och  
utseende. I de iflesta fall är 
den grå, än med dragning åt 
blått än åt grönt, och ibland 
de här antecknade fallen vo
ro blott två  gånger mera 
ljusa eller hvitgu la , tärning- 
form iga klum par blandade 
deruti, liksom jag under detta 
år äfven en gång observerat 
dylika. Dessa infiltrationer äro 
tem ligen ofta blandade med 
svarta pigm entafsältningaroch  
få derföre antingen en jem n  
jerngrå färg eller blifva betäck
ta med svarta fläckar och  
strim m or, så att de likna gra
n it. Denna massas konsistens 
har af mig observerats vara u -  
teslutande fast och  hård , 
mången gång brosklik, hvår
före jag ock med ett gem en
sam t namn uti den uppgjor
da tabellen kallat den för
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lnriiirationer. Blott en enda gång har jag sett den nl 
rödgrå färg och så mjuk konsistens att den i någon mån 
skulle kunna motsvara livad Lœnnec beskrifver linder 
namn af Infiltration Gelatini for me. Dessa indurationer 
träffas dock under olika förhållanden och  uti olika for
mer.

l:o  En hel lob är ibland hel och hallen förvandlad i 
fast massa af utseende liksom om den vore hepatiserad, 
fastän konsistensen är ojemförligt mer hård och färgen väl 
med någon dragning åt rödt, men mera black och gråaktig, 
oftast äfven med inströdda smärre svarta fläckar; eller ock är 
massan af ett mera skäckigt utseende, fläcktals mörkare, 
fläcktals ljusare, ända till hvitgrå, så att dessa hvitaktiga  
uti den mörkare massan inströdda, tärningar något likna 
ännu hårda Phlebitiska lobuiära varinfiltrationer. U ti 
båda fallen är parenchym et i genomskärningsytan mera 
slätt och homogent, obetydligt om ens något granuleradt, 
så vida ej milliära eller andra tuberkler äro inblandade 
deri, såsom det äfven någon gång händer. Den först b e- 
sk r il na sjukliga förändringen liknar ganska nära det Cha
rnel anser skulle kunna förtjena namn af kroniskpneumoni; 
ehuru han säger sig högst fa  gånger i sitt lift' observerat 
dylika produkter.

Af de 27 fall der induration blifvit anmärkt hos de 
65, uti andra sjukdomar än lungsot aflidua; tillhöra 9 e l
ler  £ denna kategori; och af de 93 fallen, der den fun
nits hos de 119 i lungsot döda, äfven 9 eller obetydligt 
öfver Vö*

2 o Indurationen är än a f  större än a f  mindre vidd ,
utan all iagttaga någon enda regelbunden form eller inskrän
ka sig efter afdelningen u ti lober. Vanligen a f gråaktig  
färg, har den någongång lobulär form och är då mera ljus 
och hvifgul och närmar sig då det utseende, hvilket jag 
besk ref såsom sednare arten af den nyss beskrifna formen. 
Den förekommer annars oftast i förening med bronchialdi- 
latationer och hypertrophi uti de inlerstiliella cellväfslagren 
em ellan lobuli och har ibland jemn och slät genomskär- 
ningsyta, men oftast granuleradt utseende, så att man skul
le kunna tro den bestå af hopgyttrade milliära tuberkler. 
Granulationerna äro likväl här mycket mera fina och lig
ga tätare på hvarandra, äfvensom yttre omkretsen är mera 
jemn och ej har det drufklaseform iga utseende som be- 
skrefs vid de milliära tuberklerna.



Af de förut nämnda 27 anmärkta fallen höra lill den
na kategori 10 fall, eller 34,07 p ro c , och af de senare 93, 
äter 23 eller val 37 procent; al alla 120, således 33 fall 
eller 2 7 ,5 0  proc.

3:o Omkring Ettcavaiioncr i lungorna förekomma in- 
duralioner oftast till än mindre än större vidd, hafva då 
vanligen en mörkgrå färg, ihland så starkt infiltrerade 
ined melanos, att de synas alldeles svarta; och äro oftast af 
en särdeles fast broskartad konsistens med slät och jemn, 
någon gång liksom polerad, genomskärningsyta. Huruvida 
likväl dessa slags indnrationer ej ofla sakna tuberkelns 
natur och äro blotta inflammatoriska indurerade exsuda- 
ter, vill jag sedan närmare undersöka.

1 de 16 fall, der cavern.« Cunnos hos d ei andra sjuk
domar än l u n g s o t  aflidna, hade 8 eller hälften på detta sätt 
indurerad om gilning, och ibland de 93, som afledo i 
lugnsot, med redan utbildade cavernae, åter 61 eller nära f .

T i l l s a m m a n s  m e d  al la  dessa fo rm e r  a f  tub er ku los  d e 

g e n era t io n  i lu n g o r n a  f innas of la  derstädes b i ld ade  störreD O
och mindre hålor eller s. k.

Cavernœ. Dylika funnos nemligen hos de i lungsot 
döda uti 89,91 procent af de observerade fallen, och lios 
de i andra sjukdomar aflidna uti 24,01 procent. Att des
sa cavernae hafva, som bekant är, vanligen sitt säte i lun
gornas ö fie  lober, bekiaftas äfven af dessa observationer, 
«få jag endast 4 gånger såg cavernae i nedra loberna an
tingen ensamna eller öfvervägande i antal och utbildning. 
])e äro ibland belägna djupt inuti lungan, ibland anträf
fas deras väggar mjera tunna; uti ett fall ej mer än 1 li
nea tjocka. Omgrifningen är i de flesta fall indurerad på 
sätt som förr är jaeskrifvef, då den utanpå liggande pleu
ra pulmonalis äifven är läderarlad och lörtjockad ibland 
ända till 2 linier-, Kapillärkärlcn blifva då i den omgif- 
vande delen älven oblittererade och de finare bronchi fyl
las då och hopkläm m as af lubeikler, som af^ättas dels i 
deras väggar, defs i den om gifvande väfnaden. Endast de 
stora bronchi blifva derföre permeabla och öppna sig in
uti cavernan med tvärt afhuggen kant, uti hvilken dera« 
slemhinna ibland bildar en vulstformig något knölig r in g . 
De större kärlen blifva äfven till större delen oblittererade 
och synas såsom Uvita strängar löpande dels i cavernans 
väggar, dels i de oregelbundna bryggor, som skjuta in uti. 
och afdela densammas cavitet. Dels då cavernans väggar 
äro särdeles lösa och  sladdriga, hvilket ibland äfven är



fallet, dels dû den är belägen nära Itmgnns yla, bilda sig 
någon gang perforationer genom lungväfnaden inuti saccus 
pleuræ. D ylika fall hafva a f mig blifvil anmärkta 5 gan
ger, trenne gånger i högra lungan och tvenne gånger i 
den venstra, 4 gånger med cn enda liten fistulös öppning och  
en gång genom fiera små fina hål — uti delta, liksom uti 
3 af de öfriga fa llen , perforerades en caverna, som låg på 
eller nedanom m idien af lungan.

Ibland bestå hålans väggar blott a f  indurerad eller  
ideererande lungväfnad, ibland äro de beklädda med en  
tunn hvitgrå hinna, hvilken är än mera lös och luddig, 
än mera kompakt, och ibland hård och fast, då den får 
en mera gråaktig färg. Blott en gång liar jag funnit ca 
vernans väggar öfvergångna i gangræn, bildande e ll  a f  
svarta stinkande tanor bestående luddigt lager, sträckande 
sig om kring 1} linia djupt i den om gifvande lungväfna- 
den, och aldrig har jag observerat de a f förfat tarne be- 
skrifna, såsom strängar tvärtölvcr cavernan spända isole- 
rade eller öppna blodkärl.

Hålorna innehålla oftast mer eller mindre purifient 
slem m ig vätska, någon gång kalkartad, ibland mera tunn, 
ibland fastare massa, hvilket sed na re 5 gånger b lifvit af 
m ig anmärkt. —  Då de en längre tid varit tomma och  
deras lumen småningom minskats ifrån sin förra volym , 
blir den dem omgifvande väfnaden skrynklig och veckad, 
hvilk et, allteftersom deras läge är mer ytligt, sträcker sig 
ända til! lungytan och bildar der verkliga ärr liknande in - 
sänkningar. D ylika ärrbildningar observerade jag tvenne  
gånger hos de i tungsol döda, men 5 gånger hos de i 
andra sjukdomar afiidna. Dessa cavernæ äro till storle
ken mycket olika, ifrån en ärtas ända till en knytnäfves, 
ja ännu störrej såsom små bibehålla de ännu vanligen en 
rundaktig form, men de större äro oftast i hög grad o -  
regelbundna. Flera, sammanhänga ibland och äro inuti 
genom kors- och tvärsgående väggar afdelade uti sinuösa 
fördjupningar.

Blott en enda gång har jag hos de i lungsot afiidna obser
verat en ensam stående caverna, men hos de i andra sjuk
dom ar afiidna något oftare, nemfigen '7 gånger. U ti m yc
ket flera fall funnos cavernæ blott uti ena lungan nem l. 
hos de 93 , i lungsot m ed cavernæ döda, 34  gånger, (deraf 
19 gånger uti endast högra och 15 gånger uti endast ven
stra sidan) d. v. s. 31 ,7  7 proc., och  hos de 16 med ca
vernæ i andra sjukdomar afiidna, 9 gånger eller uti 5 6 ,2 5



proc. och a f dessa senare 5 gånger 
i högra lungan och 4  ganger i den 
vcnslra.

Såsom visserligen icke varande 
tuberkler, men ändock af dylikas 
förvandling uppkom m ande Atersto- 
dcr, vill jag här ock nämna:

Kalk-konlcrementer i lungorna, hvil
ka jag endast tvenne gAnger obser
verat hos de i lungsot döda eller uti 
1,G8 proc., rnen hos de i andra sjuk
domar döda 6  gAnger eller uti 9,23  
proc. Bland de tvenne förstnämn
da fallen var hos det ena en m in
dre caverna fylld med ett kalkartadt 
mjukt äm ne, liknande ännu vätt 
murbruk. De funnos vanligen smA 
som sand eller ham pfrökorn; en gång 
sSg jag ett så stort som en hasselnöt; 
blott en gang sAg jag dylika i båda 
lungorna, men alltid åtföljda a f  an
dra tuberkulösa produkter. D essu
tom har jag en gang i pericardium  
och nAgon gAng uti glandulæ bron
chiales observerat samma slags af- 
sättning.

D et närmare förhållandet med 
de 6 fallen, der kalk-konkrem entcr 
funnos i lungorna hos de uti andra 
sjukdomar än lungsot allidna, ses af 
närstående uppställning.

E huru ej i och  för sig sjelfva a f  
tuberkulös natur , äfvensom utan 
nödvändigt sammanhang med dessa 
degenexationcr, hafva dock uti des
sa anmärkta fallen a f tuberkelsjuk- 
dom trenne förändringar sA ofta före
kommit i lungorna, a tt jag anser mig 
böra nämna dem  i sammanhang med 
den föregående heskrifuingen; pA det 
ta dan a f de hos dessa fallen uti lun
gorna observerade förändringar måt
te blifva fullständig.
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1 :o Dilatation eller Coarctation a f  bronchierna oftast 
med förtjockning a f deras vaggar: a) än var blott ett m inärt 
stycke u tvidgadt i form a f en säck, hvilken då temligen  
liknade en tuberkelcaverna, om den ej igenkändes isynner
het på den omedelbara fortsättningen a f bronehiens slem- 
hinna, som älven fortfar att bekläda denna; och någon 
gång på bronehiens yttre fibrösa beklädnad, som om edel
bart öfvergår i den säcken ytterst om slutande hinnan, e- 
huru delta fibrösa lager ofta atrophieras och bildar ett med 
den om gifvande väfnaden. Denna säckformiga dilatation  
har sitt säte djupare ned uti bronchialträdet eller närma
re mot lungytan, och kan bli så stor, att jag hos en och  
annan, här ej upptagen sjuk, observerade en dylik bilda 
en fastväxning m ellan bada pleurae, och derigenom öppna 
sig med fistel utigenom bröstmusklerna, utan att någon en
da tuberkel eller annan destruktiv degeneration fanns i 
lungorna. Såsom egande sammanhang härmed och  ofta 
beroende a f samma patologiska process vill jag äfven näm
na Emphysema vesiculare såsom nästan alltid närvarande 
u ti tuberkulösa lungor; —  b) än är ett längre stycke a f  
ett bronchialrör dilateradt, och när detta äger rum äro vanli
gen alla bronchialgrenarna uti en hel lob diiaterade. Just 
i denna form voro deras väggar vanligen förtjockade och  
hårda, så att vid en genomskärning de alla stodo fram i 
ytan såsom hårda, styfva och  gapande rör. Coarctationer 
a f en eller flera bronchialgrenar är ändå mera allmän i 
tuberculosis, oftast a f  de finare grenarna, hvilka än hop
tryckas och atrophieras a f de omgifvande tubei kelmassorna, 
än förvandlas till ligamentösa band, hvilka ses gå igenom  
den hoplällna eller förhårdnade lungväfnaden. —  Detta 
senare kan likväl äga rum i tem ligen stora bronchi, hvar- 
ibland jag en gång observerat en, som var förvandlad tiLl 
ett rundt kompakt ligam ent a f ända till 2 liniers diam e
ter, gående tvärtigenom lungan ut till ytan, slraxt under 
hvilken den slutade med en dubbelt tjockare rund klum p, 
i hvars midt låg ett mindre kalk-konkrement.

2:o Hypertrofi u ti den interstitiella Cetlväfven, så att 
dessa fina cellväfslager, hvilka åtskilja de små lobuli från 
hvarandra, sammanbinda Pleura pulmonalis med lungy
tan och åtfölja de större bronchialgrenarne och kärlen, 
äro förtjockade, så att de i stället för att i friska tillstån
det vid lungans genomskärning vara knappast, om ens 
något, märkbara, nu visa sig som blåhvita strimm or a f  
större och m indre, ända till 1 à I f  linies tjocklek«.



D e s s a  bâcfa förändi ingar o b se r v e r a d e s  närvarande «ili 

b e t y d l ig a r e  grad bos 16 af  119 i lu n g s o l  döda, e l ler  u t i  

13,44 p r o c . ,  o c h  bos 5 af' de 65 i a n d r a  sjukdom ar a t -  

l id n a ,  eller uti  7 , 6 9  p roc .
3:o Adhœsioner mellan Pleura pulmonalis 8; coslalis fö

rekomma i de flesta fall af än större än mindre vidd, 
bildas af än mer lösa cellväfslager, än af ligamentösa band, 
än af så fast väfnad, att den liknar bro'k. De äro bland 
de i lungsot döda anmärkta bos 91 eller 76,47 proc., bos 
de andra döde åter i 33 fall eller 50,05 proc. Frequeu- 
sen a f  dessa olika slags adhæsioner följer vanligen det för
hållande, att ju mera kronisk tuberklernas utveckling är, 
ju ym nigare indurationer förekomma inuti lungorna, och  
helst, om en caverna med indurerad omgifning har sitt 
säte nära lungytan, desto mera intim , fast och broskartad 
blir adhæsionen vid bröstkorgen; och desto mera lös och  
cellväfsartad, till ju mindre grad dessa förhållanden äro 
närvarande. Dessa adhæsioner blifva enligt Schroeder van 
iler K olk , Sebastian och  Natalis Gillots beskrifningar of
ta a f den största vigt genom ett deri skeende utvecklan
de a f nya kärl, b vilka för de inuti lungornas parenchyin 
till stor del ohlitererade lungartererna bilda en väg, hvari- 
genoin de kom m unicera med pleura och bröstväggens kärl; 
och blodet således*ur lungan genom intercostalvenerna å- 
terkommer till hjertat. Jag har aldrig närmare undersökt 
detta förhållande, och anförer således endast deras mening.

F ör alt så m ycket som möjligt söka åskådliggöra h u 
ru och på livad sätt alla dessa anmärkta former af den 
Tuberkulösa degenerationen voro förenade med hvarandra 
uti de lungor, der de anträlfats, har jag konstruerat 2:ne 
följande Tabeller, den första utvisande förhållandet med 
dem som dött i Lungsot, den andra med dem, som dött 
till följe af andra sjukdomar.

llvarje kolum n representerar den tuberkelform, som  
är densamma öfverskrifven, och de inuti stående talen per- 
soner, hos hvilka don funnits.
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Uti Lungsot döda.

M illiiira Cruda Runda Insulära Indu- Cavernæ Summa  
'lu b erk . T u b e r i, stora T u b e r i, rationer Personer

Tnberk.

3 3 — _. ,

2 2 2 _ — .

4 4 4 _ 4 4
7 7 — 7 7 7
2 2 — 2 _ 2
4 4 — _ 4 , . _

46 46 — --- 46 46
11 11 — --- _ 11
2 — 2 — • 2 2
1 — — 1 --- ---
3 — — 3 3 3
2 — — — 2

11 — — __ 11 11
2 — — _ _ 2

— 7 — — 7 7
— 5 — — --- 5
— — 1 1 1 1
— — 1 1 1 _
— — — 2 2 2
— — — --- 4 4

101 91 10 17 93 107



M illiära Cruda B unda Insulära Indu- Cavcrnæ Summa 
Tuberk. Tubcrk. stora Tubcrk. rationer Personer

I I

Tuberk.

9 9 — — — —
1 1 -  1 — -
5 5 — — 5 —
4 4 — -  4 4
1 1 — -  — 1
1 — 1 — — —
1 — 1 1 1  —
1 — 1 — 1 1
2 —  —  2 2  —

3 — — — 3 —
3 — — — 3 3
2 —  _ _ _ _ _  2

—  2 2 —  —  —

— 1 — 1 1 —
—  2 —  —  2 —

—  2 —  —  2  2

—  1 1 _  —

—  —  2 —  —  2
—  —  —  1 1 —

S:a 1 40 32 14 7 27 16 65

Det var likväl ej endast i lungornas parenchym, som 
uli de observerade fallen Tuberk 1er funnos afsatla, ulan  
degenerationen var i olika fall utspridd öfver än färre, än 
flera af kroppens andra texturer och organer. Den obser
verades således:

l:o  uti Bronchialslemhinnan, der den öfvcrkläder:
a) sjelfva bronchialgrenarna, och der jag blott en enda gång 
sett tuberkfer, Inilka då voro fullkom ligt cruda, hvitgula 
och liknade till utseendet varpunkter, men voro för kän
seln fasta; b) upp uti Trachea är den bos P h tisici oftare 
angripen. På densamma finnas vanligen Vlccrationer på 
den bakre väggen till olika antal och storlek, någon gång 
sträckande sig ända ifrån Cartilago cricoidca ned till bifurca- 
tionen. På de ulcererade ställena är slemhinnan vanligen allde-



les borla och submueösa cellväfven, någongång sjelfva bro
sken, utgöra sårets bollen; kanten är fullkomligt jemn, liksom  
slemhinnan der vore Ivärt afhuggen, men liar vanligen en nå
got livid rodnad. D esåret närmaste delar af slem hinnan, lik 
som ock hela såret, äro ibland öfverdragna med lem ligen  
tjockt, jem nt gråhvitt albuminöst lager, likt det som beskrifves 
at Jfrefonneer« förekom ma i Di ph ter i tis, under hvilket delarna 
då hafva det ofvan beskrifna utseendet. Jag har aldrig uti 
Trachea funnit hvarken tuberkelmateria eller verkliga tuber- 
kler, men har dock här beskrifvit dessa sår, emedan de gan
ska olta förekomma hos Lungsotspatienler och sålunda höra 
till sjukdomens fullständiga anatomiska bild. De börja visa 
sig först då, när sjukdomen nått en högre grad; sålunda hafva 
af de 45 i Lungsot döda personer, hos hvilka dylika ulcera- 
tioner blifvit anmärkta, icke mindre än 42 stycken haft sjuk
domen i så hög grad, att cavernæ funnos utbildade i 
lungorna. Den enda af de i andra sjukdomar aflidna, 
hos hvilka dylika ulcera funnos i Trachea, hade ock 
betydlig tuberkulos i lungorna och dog dessutom af Hek
tik till följe af bulnad i de yttre delarna.

c) Uti L aryn x  åter hafva såren vanligen ett annat u t
seende; deras botten är mera hård, knotlrig och kanterna 
knöliga, kallösa, äfvensom man ofta nog observerar tyd li
ga milliära och cruda Tuberkelgranulalioner uti båda, en 
af dem, eller den omgifvande slemhinnan. Om dessa u l
cera egentligen utgå ifrån slemfolliklerna eller börja uti 
sjelfva slem hinnan, kan vara svårt att afgöra, em ellertid  
hafva de sitt säte vanligast och tinnas i största mängden 
vid basen a f  Epiglottis och uti Ventrikeln, der ock slem 
körtlarna äro talrikast.

Uti intet enda fall har jag observerat atfectionen i 
denna del uppträda ensam och sjelfständigl, utan var å- 
komm an i Larynx, bland de 41 i lungsot ailidna fallen 
hos 36 personer, förenad med tuberkulos destruktion i 
lungorna, ända till bildning af cavernæ, och  hos de öfriga 5 
tillika med de 3  i andra sjukdomar aflidna, men äfven i La
rynx med ulcera behäftade personer, med högre grad a f sam
ma degeneration uti andra former. A f alla de fall, der ulcera 
anmärktes uti Trachea och Larynx, funnos de i båda or- 
gauerna tillsam m ans uti 26  läll, endast uti Larynx i 15 
fa ll, och endast i Trachea i 19 fall; men hos de i andra 
sjukdomar aflidna funnos de aldrig tillsammans.

2:o Pleura pulmonalis var ock någon gång sätet för 
de tuherkulösu afsättningarna. Dessa visade sig här uti



3 olika former: a) såsom ylterst fina militära tuberkler, sit
tande i sjellva plemæ substans; b) såsom ell större lager 
af tuberkelmassa, beklädande en större eller mindre vidd  
af pleurae yta; c) såsom cruda tuberkler uli de mellan b i 
da pleuræ lameller befindlliga adhce&ioner. Wagon af des- 
sa former anträffades hos de i lungsot döda i 10 fall, och  
lios de i andra sjukdomar endast uti 2 . Den första for
m en , hvilken Rokitansky anser endast förekomma i de fall, 
der en stark allmän Tuberkel-kakexi är utvecklad, obser
verade iag ensam uti 4 fall, och tillsammans med den an
dra formen uti 1 fall af de i lungsot döda. Bland dessa 
5 var tuberkelafsättningen utom lungorna spridd till tar
marna, glandulæ bronchiales & mesenterii, men i 3:ne 
inskränkt endast till lungorna. Det var ock denna form, 
som fanns hos de 2:ne uti andra sjukdomar afiidna, hvilka 
hade tuberkler i pleura; och här naturligen äfven i före
ning med mindre utbredning af desamma, om icke de pu
rulenta ersudater, som i dessa båda fallen funnos i pleura- 
säcken, kunna förklara, huru genom den lokala irritalioncu 
tuberklerna härstädes företrädesvis utbildats. Den andra 
formen anmärktes blott en enda gång, och var då ej för
enad med någon af de båda andra formerna. Uti de öfriga
4 fallen fanns den 3:dje formen, hvilkens säte var än uti de 
adhæsioner, hvilka man finner spända som strängar mel
lan lungan och bröstkorgen, än uti sjelfva massan af den 
förtjockade och förhårdnade pleura pulmonalis.

3:o a) Glandula Bronchiales funnos ganska ofta mer 
eller m indre ansvällda, ulan att någon annan förändring af 
de ras textur kunde upptäckas. I förening med denna svull
nad, som 31 gånger observerades hos de i lungsot döda, 
fanns uti 10 fali, d. v. s. uti iner än hälften, dessutom 
tuberkelmateria filtrerad i deras väfnad. Denna materia 
var vanligen h v itgu l, högst sällan i mer eller mindre mån 
granulerad, utan ibland spackig och hård, ibland mera 
lös och ostiik. Kj ibland dessa, men 2:ne gånger ibland 
de uti andra sjukdomar afiidna, fann jag kalk-konkremen- 
ter uti dessa körtlar. Bland de nämnda 10 fallen fanns 
blott ett, der bronchialglandlerna voro de enda organer, 
som utom lungorna voro af tuberkeldegenerationer angrip
na. Bland de öfriga voro förenade
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Hos de 2:ne personer, der lungor och bronchialgland- 
ler sades vara tillsammans angripna, fnnnos dessutom uti 
en och annan af de sistnämnda kalka fsättningar. Såsom 
först anmärktes, voro de tuberkulösa körtlarna på samma 
gång vanligen äfven svullna, men detta var dock ej alltid 
händelsen, då de just uti ett af dessa 2  fallen alldeles bi- 
bchöJlo sin vanliga storlek.

b) Pericardium  fanns äfven uti tvenne fall innehålla de vanli
ga återsloderna efter förvandlade tuberkler neml. kalkkonkr. 
D et ena var nemligen en person, som dog uti lungsot till följe 
af en cavernas perforation och hos hvilken fanns en klump 
stor som en hasselnöt mellan Pericardii lameller, hvilka 
båda dessutom voro till större delen vid hvarandra fast
växta —  dertill funnos utom lungorna både tunn- och  
tjocktarmen angripna. D et andra åter var en person som 
aded uti Morbus Brigthi, då uti bans Pericardium fanns 
cn Cyst a, stor som en valnöt, innehållande ostlik tuberkel- 
rnaleria, blandad med kalkkonkrementer; fastän utom bron- 
chialglandlerna, som funnos i betydlig grad tuberkulösa 
alla öfriga kroppens organer voro fria derifrån. Detta 
var ock den enda gång, som jag bland alla dessa fall liar 
anmärkt mjuk tuberkelmateria förekomma på detta sätt 
innesluten uti en Cysta, utan liar den annars alltid fun
nits liggande fr i, infiltrerad uti eller mellan delarnas 
väfnad.

4:o Tarmkanalen var uti lungsot oftast angripen, —  då 
bland de 119 i lungsot döda den hos 97 d. v. s. 8 1 ,ät 
proc. fanns vara sätet för en mer eller mindre stark tu - 
berkelafsättning. Denna förekommer här uti olika former.

a) Såsom granulationer a f  en vanlig milliärtuberkcls 
storlek och konsistens, men bögst sällan med denna egna 
halfgenomskinliga gråblå färg, som tillhör dessa, då de fin
nas i lungorna, utan mera hvitgrå ofta hvitgula, men än
dock tem ligen hårda D e förekomma ibland ensamna, u- 
tan att några ulcera finnas, men i de flesta fall trälfas 
båda förändringarna tillsammans. De flesta gånger de u- 
ti dessa antecknade fall anmärktes, hade de sitt säte i 
tunntarm en; blott i hvart 10:de fall lunnos de på samma 
gång i tjocktarmen. Deras egentliga säte är den subm u- 
cösa cellväfven, hvarifrån de sedan så småningom genom- 
gripa hela slemhinnan och framträda på dess yta. Att 
de företrädesvis angripa både glandulae solitariae och ag- 
minatæ uti slemhinnan är väl händelsen, men de äro lik
väl ej alltid dertill inskränkta.



h )  Såsom ulcerationer, hvilka ojem förligt mer ofta 
anträffas. De förekomma i alla tarmkanalens delar oftast 
uli tunntarmen isynnerhet dess nedersta hälft, dernäst uti 
colon o c h c œ c u m ,o c h  mest sällan uti magen; likväl har jag 
ihland dessa 119 lall anträffat tuberkulösa sår i magen 5 
ganger, då Louis tvärtom bland ett betydligt större antal 
aldrig  träffade sådana sår i magen, som han ville kalla 
tuberkulösa. Storleken är mycket olika, från 1 linia till och 
med 9, ja ända till 12 linier i längsta diam eter. Form en är 
vanligen i de tunna tarmarna rund eller oval, men i groftar- 
men gå ofta såren som ett mer eller mindre fullständigt 
aflångt smalt bälte tvärt omkring hela tarm en. Deras e- 
gentliga säte är uti ileum  i de peijerska körtlarna, hvilka 
infiltreras med tuberkeldegenerationer och sedan på smär
re fläckar börja ulcérera, hvilken process småningom ut
breder sig öfver hela körteln.

Deras botten blir deraf ojemn, granulerad och be- 
tydligt hård, den hvilar till en början på den submueööa 
cellväfven, men alltefter som denna bortfrätes, angripas de 
underliggande lagren af förstörelsen. Denna går likväl 
■vanligtvis sakta, och såren hafva mera benägenhet att vid
ga sig åt alla sidor, än fräta på djupet. T ill följe af dtn 
lokala irritationen rodnar äfven peritonæalhinnan under 
desam ma, ansväller och blir småningom mera fast och 
tjock, hvarigenom  äfven rupturen a f tarmen hindras, så 
att jag blott 3:ne gånger anmärkt en dylik, båda gånger
na uli Ileum. Sårens kanter äro ojemna och hårda, full
satta med mer och mindre tydliga granulationer, och sa 
svullna, alt de alltid bilda en lägre eller högre vall öfver 
både såret och den omgifvande slemhinnan. Endast i 3:ne 
fall, vid särdeles stoxa och djupa ulcera, har jag på den 
sâi’en m otsvarande peritonæalytan observerat perlbands- 
snörlika hvita slrängai', gående från sårets medelpunkt ut
åt alla sidoi1, längre eller kortare väg, vanligast ej alls, el
ler blott få linier utom sårets kant.

Jag har aldrig funnit groftarmen ensam angripen, utan 
alltid i förening med tunntarmen, och blott en enda gång 
fann jag granulationer utan ulcera i dem båda.

Sårens antal är ock mycket olika; sällan finnas 3 à i ,  
vanligast kan man åtminstone i-akna 10 à 15 uti tunn
tarm en, och lika många i groftarmen, men ofta är hela 
tarm ens yta fullströdd dermed. Sålunda observei'ade jag 
ett fall, der uti Colon funnos 100:detals små runda tubtr- 
kulösa ulcera.





H äraf synes, atl i förra serien voro granulalionerna uti 
lleu m  ej fullt 3:djedelen sä ofta förekommande som U lce
ra derstädes, men uti den sednare mer än hälften sä olta.

5:o Glandulœ Mesenterii voro äfven nog ofta sätet för 
tuberkeldegenerationen, hvilken uti dessa aldrig märktes 
under annan form än infiltration. Den infiltrerade mas
san var hvitgul, mer och mindre gråaktig, med jemn ra
stan ej alls granulerad genomskärningsyta och temeligen 
fast konsistens. Ibland var massan ostlik och kunde lätt 
söndersmulas, några få gånger var den förvandlad till en 
tjock, mer eller mindre grynig, varartad vätska. Körtlar
nas volym var oftast ganska stor, någongång ända till den 
a f  ett hönsägg, men de funnos äfven otta ansvällda utan 
någon upptäckbar tuberkelafsättning. Dessa körtlar fun
nos nästan aldrig på något sätt förändrade, utan i förening 
m ed lindrigare eller svårare atfektion a f tarmkanalens 
slem hinna, hvilken i sin ordning likväl ej nödvändigt för
utsatte körtlnrnes alfektion, då a f de 97 med tarmkar.a- 
lens affektion anmärkta fallen blott 42  eller 44,08 proc. 
tillika  hade Mesenterii körtlar på ett eller annat sätt för
ändrade. Illand dessa 42  var det endast uti 2 4  fall sim  
verklig tuberkelaffektion fanns för handen, hvilken alla 
gånger var förenad med tuberkler uti Ilei slemhinna, 
och uti 15 fall med dylika i både Ueum och Colon. 
Bland de i andra sjukdomar aflidna, men ändock i någon 
mån tuberkulösa, funnos dessa körtlar med tuberkler in
filtrerade en gång, men mer eller mindre ansvällda 4  gån
ger. Detta sednare ägde blott en enda gång rum, utan att 
vara åtföljdt af någon alfektion i tarmkanalens slemhinr.a, 
hvilken  likväl i 2 a f  de öfriga fallen var tuberkulös och 
uti 1 i kroniskt inflam m ationstillslånd. A lt Mesenterii 
körtlar sällan eller aldrig hos äldre angripas a f tuberk- 
ler ulan åtföljande alfektion af tarmen, göres än mera tro
ligt deraf, att, ehuru bronchialkörtlarna just äro de orga
ner, hvilka dessa körtlar närmast likna, och i hvars för
ändringar de äfven således horde deltaga, bland alla de 
21  fall, der dessa voro tuberkulösa, och  de 25, der Glan
dulae mesenterii voro tuberkulösa, endast finnas 5, der lå 
da organerna på samma gång befinnas innehålla tuber- 
kler, då åter tarmkanalens affektion var oskiljaktig från 
mesenterialkörtlarnas. Louis åter har en annan er
farenhet, att nemligen tuberkler uti Glandulæ mesente
rii ej nödvändigt förutsätta tuberkler i tarmarna, men 
väl uti lungorna.


