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Kn enda gång fann jag, utom affektion i körtlarna, en ' 
blågrön hallgenomskinlig men broskhård massa, något stör
re än ett hönsägg, afsatt emellan mesenterii båda lamel
ler. Den Llågrå massan var alldeles fullströdd genom he
la dess väfnad med små och stora rnndaktiga punkter; hos 
denna person var likväl tuberkeldegenerationen ej i hö
gre grad närvarande än, all,  utom i lungorna, tillsammans, 
med den nämda afFektionen ytliga ulcera funnos i både 
Larynx och Trachea, några ulcera uti glandulæ peijerianæ 
och några få dylika, uti crecum, men inga uti Colon.

b:o Lcfvern, Uti densamma anmärkte jag 5 gånger 
tubeikulösa degenerationer; 4 gånger hos de i lugnsot af- 
lidna och 1 gång hos de Ö fri ga döda. De visade sig här 
såsom hvilgula rundaktiga knölar ifrån en ärtas till och 
med en hasselnöts storlek, vanligen af  fast osllik konsi
stens; en gång voro de till större delen förvandlade till 
krilartad massa. Tvänne gånger funnos de liafva sitt sä
te uti eller omedelbarligen under den lefverns yta beklädan
de peritonæalhinnan, och 3 gånger inuti dess substans, hvil- 
ken omkring desamma syntes fullkomligt normal, utom en 
gång, d åd e n  var angripen af en lindrigare grad af  cii rhosis. 
Den infiltration af lefverns väfnad med fett, b vilken / ouis 
så ofta observerat och anser såsom något särdeles eget och 
utmärkande för lungsoten, h a r  jag i högre grad utbildad 
anmärkt endast» få gånger, och aldrig i förening med de 
nämnda tuberk elafsättningarna, om man ej för en dylik el
ler dermed likartad förändring vill anse den anmärkta 
lindriga cirrhosen.

Jag vill likväl ej neka möjligheten deraf  att denna 
lefverns fettvandlwg  kunnat förekomma i lindrigare grader 
olla nog hos dessa lungsotssjuke, fastän den ej blifvit an -  
märkd af den orsak, att undersökningarna sällan varit e- 
gentligen riktade på detta föremål. Äfven Hoodgkins h ar  
i ytterst få fall observerat denna lefverns fetlvandling 
bland de fall af lugnsot, han undersökt.

.Tuberkeldegenerationen tyckes, för att äfven nå lef- 
vern, ej behöfva någon så vidsträckt utbredning, ty utom 
ett (all af luberkler i lefverns peritonaealöfverdrag, der äf
ven de flesta a f  denna hinna beklädda organer voro tu -  
berkulösa, voro uti ett fall endast tarm arna, uti 2:ne tar
marna och strupen och uti ett ensamt strupen de, utom lun
gorna, på samma gång angripna organetna.



7:o Pancreas fann jag endast on gång i does parVn-» 
chyrn tuberkulös. Detta var lios en person som alted i 
hydrops, och, tillika med något mill iära oeli critda tither-  
41er jemle indurationer i häda lungorna hade uti enput 
pancieatis flera ärtstora cruda tuhcrkler alldeles lika dem, 
som nyss beskrefvos förekommande i lefvern, och derjemte 
en mindre varfylld caverna ulan vidare affektion i något 
organ. Dä pancreatis sjukdomar äro i öfrigt så litet u t 
redda torde jag i korthet få anföra personens historia.

M annen var förut skomakare i Stockholm, anvärfdes år 
J825 t ill  Svea Lifgnvrle, 28 är gammal, b fot ocli 9 Inni lang, 
l o m  första gängen till sjukhuset i 83.1 för en Itervfeber, var se
dan dess frisk t i ll  sista åren, da han någon gång hade blod-  
«pottning; men Utan alt derfare använda någon medicin. U nder  
sednare hälften a f  år 1839 plägades han ofta af kräkningar och 
intogs derfiife i Februari t840  å sjukhuset, då han äfven befanns  
vara vattusigtig  samt afted i denna sjukdom i Maj månad samma  
är. Huruvida urinen Iiöll ägghvita  upplyses ej bestämd t a f  jour
nalen, men på den öfriga bes l i  ifningen s l id l e  jag tro delta va
rit  fallet.

8:o Mjellen fanns lika inånga gånger som lefvern va
ra  sätet för luberkler,  nemligen 5 gånger; alla gånger hos 
personer, hvilka allidit i lungsot, lîlolt en gång latin jag 
en ensam stor tuberkel uti dess väfnad, men vanligen vo
ro  de ganska talrika. De funnos både i peritonæalôfvcr- 
draget eller straxt under detsamma oeh inuti mjellens e- 
get parenchym; det förra var händelsen blott 2:ne gån
ger, hvara f  den ena gången, tillsammans med dessa båda 
ställen, tillika perilonaealöfverdraget på de llesta af  de i 
denna säck inneslutna organer var angripet. Tuberk le r-  
na voro i mjellen a f  olika storlek, ifrån den a f  ett knapp- 
nålslmfvtld till en mindre hasselnöt, alltid af hvitgul färg 
ogenomskinliga oeh a f  ostlik konsistens ; fullkomligt r a -  
mollierade såg jag dem aldrig här ,  ej heller anmärktes 
i den omgifvande välnaden blågrå infiltrationer eller tu -  
bcrkler  uti någon annan form än den nämnda. Uti ett 
fall var likväl mjeltens utseende så eget, a t t  det förtjenar 
närm are beskrifvas. Genom hela dess väfnad och nära 
f>Ilande densamma funnos en mängd knölar inströdda* 
hvilka voro stora som små hasselnötter och för känseln 
temligen fasta. De hade sitt säte egentligen i sjelfva p a -  
renchymet, men bildade dock på ytan en mängd små upp
höjningar , utan annan förändring hvarken i mjeltens 
tunica propria eller uti dess peritonaealöfverdrag. Vid 
mjeltens genomskärning funnos de svartbruua till färgen



och temligeO hårda af  en textur fullkomligen lika Jen 
öfriga mjelten, uti hvilk.cn de äfVen småningom ölvergingo, 
på det sätt, at t  färgen blef allt mera ljus och konsisten
sen allt mer lös, till dess parenchvmet var likt mjeltens 
vanliga, utan a t t  någon skarp eller ens tydlig rand eller 
kant åtskiljde dem. Midi inuti de flesta af dessa knö
lar funnos nu en eller högst fä hvitgula cruda tuberkler 
stora som knappnålshnfvuden; men några knölar saknade 
älven sådana helt och hållet.

Uti dessa 5 fall a f  tilberkler i mjelten funnos alltid 
pä samma gång, utom affektion i lungorna, slörre eller 
mindre nlcera i tarmkanalen, uti 3 dertill sår i strupen, 
uti ett tuberkler  i glandulæ meseraicae, och i ett ymniga 
tuberkler i peritonaeum och i njurarne; hvaraf synes, att 
vid medelåldern tuberkler förekomma i mjelten endast då 
denna sjukdom är  mera allmänt i kroppen utbredd.

9 o Peritonæum , Fanns hos en person fullsatt med ym
niga små gråblå halfgenomskinliga granulationer så väl 
på den del, som bekläder främre bukväggen, som på dem, 
som utgöra mesenterii och de tunna tarmarnas serösa öf- 
v er drag.

Denna nian var förut arbetskarl, föåtl i Upsala och anvärfd 
till  Svea A rti l ler i-R egem ente  är 1832 vid 2G års aider, var ej 
sjtik förr än i April 1840 dä lian å Garnisons-sjukhuset intogs 
för en f e b r i s  in te rm itte n s  q u o tid ia n a . U t i  Maj rnänad samma 
är fick lian en kronisk pleuritis m ed  exsudat pä venstra sidan, 
livarti 11 sedan sällade sig bukvattusot och smärta i trakten af  
mjelten. U t i  November månad samma år uppträdde en acut-in-  
flammation uti  hjernhinnoina, hvilken ändade lifvet.  U tom  in-  
(lammalioiisproduk teir i hjernan, något (lockigt exsudat och gam
la adlnesioner a f  pleura å venstra sidan, funnos då vid obduktio
nen mill iära och cruda tuberkler öfverallt  i häda lungorna och 
de forenäuinda grauulationerna på peritonaeum.

Dessa, som till utseendet fullkomligt liknade milliära 
tuberkler u ti  lungorna, hade äfven alldeles deras storlek. 
Uti ett annat lä II fanns äfven en helt annan form a f  tu -  

a  berkelaffektion uti peritonæum. Tuberk lerna voro nemli-
gen allesammans hvitgrå ogenomskinliga mera ostlika så
som cruda tuberkler, a f  olika storlek ifrån clt ham pfrö- 
korns till en större ärtas och funnos strödda öfver större 
delen a f  peritonæum. De anmärktes hos en person, hvil
ken alled i lungsot och vid obduktion hade, utom milliä
ra, cruda tuberkler,  och cavernae i lungorna, tuberkler 
afsatta uti högra pleura, på peritonæum muscularc ante- 
sius, i lefverns och pancrealis peritonæalbekladnad, u-



ti in je liens bade perilonæalhinna ocb substans, uti njurar
nas bàde cortical och pyramidalsubstans, och dessutom be- 
tvdliga ulcera tuberculosa uti både ileum och colon. Äf- 
ven hos denne visade sig någon tid ( h ä r  6 veckor) före 
döden symptomer af  den lokala irritationen på peritonae
um så starka, alt han måste derföre särskilt behandlas.

l():o Njurarne f  un nos uti 3 ne fall äfvcn vara sätet 
för tuberkulösa afsättningar. Dessa funnos här endast 
i form a f  ärtstora hvitgula cruda tuberkler, uti ett fall 
liggande på ytan slraxt under tunica p ropria ,  men uti 2 
fall spridda öfveralll uti hela substansen. Uti alla 3 fal
len voro båda njurarne på en gång angripna, och blott 
en gång anmärktes den högra njuren vara sätet för en 
mera ymnig afsattning; annars funnosde mest uti lika till
stånd. Uti alla 3 fallen var  tuberkelafsättningen utom 
lungorna utspridd till tarm arna,  uti ett dessutom till stru
pen, uti ett till glandulæ meseraicæ, och ett var det nyss 
omtalade fallet med cruda tuberkler i peritonaeum.

F ör  alt kunna lemna en mera allmän öfversigt öf- 
ver tuberklernas oftare eller mera sällsynta anträffande u- 
ti de organer, hvilka jag b ä r  ofvan anfört hafva i de 
meddelade fallen blifvit undersökta, och for all tillika 
lemna en jemförelse med de resultater, hvartill andra för
fattare kommit på samma väg, har jag uppgjort nedanstå
ende tabell:
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Ifärvi(l förtjenar foist al l  anmärkas de 2:ne fall, hvar-  
uti jag observerat tuberkler litinas uti andra kroppsdelar, 
u lan  alt vara åtföljda af  Tuberkler i Lungorna.

]N;> 1. Den ena var M agn u sson , N:o 91, Beitrages K om pan i ,  
Svea Garde, hvilken  var född i Södermanland och hade före an -  
värfningen inte t  egentligt y ik e ,  antogs vid regementet âr 1829 
vid 23 ärs aider, och var dâ 5  fot 9 linn lang; aldrig ä sjukhuset  
intagen förr äu i November 1839, dä lian vårdades för en R h eu 
m atism us a cu tu s , livilken i December samma är äterkom. U t i  
Ma j manad 1840 tick han en Febr. in te rm itten s  te r tia n a  och i s a m 
ma mänads slut en R h eu m atis k P le u r it is  jia högra sidan. Det» 
26 Sept 1843 infördes han till  sjukhuset med en Pueumoui i hö
gra lungan och alled dertili inom 2 timmar efter ankomsten, ha
rte vid obduktion hépatisation i högra lungan och splénisation i 
den venstra —  men alla Branch ia l-g la n d  1er na ovanligt  stora, 
liärda och fyllda mfed crud hvitgul tuberkeimateria, och pä l le i  
sleinhinna nära valvirla Coli  ett enda rundt ulcus a f  2 liniers  
diameter med ojemn knölig kant och härd med hyitgula kanter  
besatt hotten.

N:o 2. Den andra var B erg , N:o 41, Sladsbätsman. In
togs första gängen ä sjukhuset i December 1838 för ahut B ro n 
c h i t i s ,  uti  Nov. 1839 för k o n scc u tiv  S jrp h ilis , den »ista Juni  
1840  intagen för P neum onia s in is tra  cum a lb u m in u ria  hade ban 
sedan 2:ne gänger under 1840, en gäng under 1841 ocli 2hie gau
ger 1842 förnyade anfall  af Alhuminui in, tills hau deri ailed den 
sista gängen eller den 26 Juli t s42 .  Utom degeneration i njuraru« 
fun nos vid abduklioiien G land ulæ Bronchia les särdeles svullna, 
fyllda a f  hvitgul tuberkeimateria, och uti Pericardium en vid 
dess y t tre  vägg sittande L ys ta  af  en half tums diameter och fylld  
med grumös hvitgul massa, fullkomligt  liknande tuberkeimateria.

Dessa båda fallen bar jag anselt nog märkvärdiga al t  
i sin belliet anföras, då Louis sjelf säger sig i 400 fall, 
som ban undersökt, aldrig bos någon person öfver 15 år, 
funnit tuberkler i någon annan kroppsdel, utan at t  de på 
samma gång funnits längre avancerade eller åtminstone i 
samma tillstånd uti lungorna.

Vidare synes hurusom uti dessa af mig anförda fallen 
Tarmkanalens aflektwn varit till den grad öfver vägande alt 
den förekommer uti Ileum nära dubbelt så ofta och uti 
Colon nära 3 gånger så ofta, som uti de af Louis anfö r
da fallen och minst dubbelt så ofta som efter Lombards 
bestämning; uti hvilken han nemligen blott anmärkt ta rm 
kanalens förhållande i det hela, ulan att göra skillnad på 
tunn-  och tjocktarmen. — Om jag härvid ej heller gör 
beräkningen efter andra än de 119 fall, hvilka allidit i 
lungsot, blir förhållandet äu mera olika, ty dä blund dessa 
llei uifcklion blifvit af mig observerad uti 81,51 pr. är den



det af Louis endast uti 33,33 proc.; och Colons a (le kl ion, 
likaledes af mig beräknad till 49,57 procent, gör bos Louis 
endast 11,11 pr. Då bos så noggranna observatörer, som 
dessa båda anförda, ej kan förmodas att de grunda sina 
uppgifter på mindre noggranna undersökningar, så synes 
häraf att tuberkulosen bos Stockholms garnison oftare angriper 
Tarmkanalen, än i Frankrike är fallet. Huru förbållandet 
ar i andra länder beror pä framtida undersökningar att 
upplysa, ty bos författarn« saknas dylika uppgifter, ocb 
inånga hafva nöjt sig med alt aftrycka de nämndas ta
beller. Om tuberkulosens benägenhet alt angripa ta rm 
kanalen ar egen för Sverige eller ens Stockholm, eller bör 
tilIskriTvas något uti Soldatens lif’, hvilket företrädesvis gör 
tarmen mera mottaglig för den tnberkulösa degeneratio- 
nen, saknar jag ännu malerialier att kunna annat än giss- 
ningsvis besvara.

Alt jag uti 23,91 proc., af alla fallen anmärkt tuber- 
kelalfektion uti Larynx, då deremot hvarken Louis eller 
Lombard anmärkt ett enda, beror derpå, att dessa båda 
författare ause de ulcera, som förekomma hos lungsigtiga 
uti Larynx ocb Trachea, för at t  icke vara tnberkulösa utan 
af  en mera apbtös natur, tillfölje a f  den irritation på 
slemhinnan, som de uti luf tröre t hvilande tsputa slutligen 
göra; då jag åter anser detta  i de flesta fall endast ega 
sin rigligbet i afseende på såren uti Trachea, inen ej 
med uleera i Larynx,

Glandulæ Mesen t cr i i äro tillika med mjelten de enda 
organer, hvaruti des'a båda författare trälfat tuberkler of
tare än hvad min tabell upptager, och det livad de först
nämnda belrälfa i betydlig måu, ty a f  Louis äro Glandulae 
Messcnlcrii anmärkta tnberkulösa nära dubbelt så olia som 
af mig ocb af  Lombard nära gång. Delta likväl en
dast sä vida jag  räknar efter alla de fall der tuberkler 
funnits, ocb ej blott dem, som aflidit i lungsot; ty i sa
tiant fall uppgå de af mig med tuberkler i Messen t. ob
serverade lallen till 20,17 proc. o'cb motsvarar mera de 
25 proc. hvarlill de äro upptagna hos Louis och de 19 hos 
Lombard. Denned sammanhänger kanske äfven den först
nämndes åsigt, alt tuberkler i Glandulæ Mesenterii ej nöd
vändigt förutsätter tuberkulos alfektion a f  tarmkanalen, i 
motsats med min erfarenhet, att vid de förras närvaro, 
den senare aldrig bar saknats. Anledningen till dessa o- 
likheler är lika obekant som derlill, at t  dä Louis bland 
40 J Phlisici funnit magen väl hos £ på ett eller anna t



sätt sjuk, men aldrig angripen af tubcrk 1er, jag  icke mindre 
än 5 gånger blaucl 184 iall funnit tuberkulösa sår derstädes.

Tuberkler uti Pleura eller dess adhæsioner äro ä f 
ven ibland dessa fallen anmärkdla betydligt oftare än hos 
Louis och Lombard. De funnos bär bland Pbtisici uti 
8,40 proc. och på hela antalet 184 i iknadt uti (>,52; 
dä Louis ej alls nämnt dem och Lombard blott funnit dem 
uti 3 proc. Detail,  der de ölriga organerna varit angrip
na, äro â bada sidor för få för atl föTtjena serdeles u p p -  
märksamhet, men amnäi kningsvärdt är at t  Lombard uti 
icke mindre än 4 proc. funnit tuberkulösa granulation« ' 
på Peritonaeum.

1 sammanhang härmed vill jag äfven anm ärka h u ru  
som jag ofta funnit den tuberkulösa degeneration kompli
cerad med andra slags degenerati va processer. —  lilayd 
aila 184 obducerade fallen var Morbus Brighti komplicerad 
med starkare eller lindrigare tuberkulos 13 gånger d. v. s. 
uti 7,06 proc. Cancer uti magen 2:ne gånger och Cirr
hosis uti Lefvern en gång. Komplikation mellan Tuberculos 
och Morbus Brighti fann Doktor Malmsten bland 124 fåll 
blott 4 gånger eller uti 3,22 proc., således ej fullt hälften 
så ofta. Såsom exempel torde få anföras:

K;»» 3. S jöb lom , ] \ :o  G, Andra Gardet, Schiif zercrantz kom 
pani, född i Roslagen, förut Bonddräng, anvärfd 1634, 2 '  är 
gammal, 5 fot och 9 tum läng. Ar 1836 â Sjukhuset för h a l l  i  
h ö g ra  s id a n , uti Augusti 1842 inkom han ånyo ined M o rb u s  
B r ig h t i  c Pneum onia d e x tr a  och alled deri, dä utom hépatisa
tion a f  högra lungans nedra hälft , hela  ö f r a  lohen  deraf fanns 
indurerad, jemnt blekgrå med svarta fläckar, kändes mera torr  
och var adhaerent vid Bröstkorgen medelst eu pleura, som var 
f ö r t jo c k a d  till mera än en linies diameter.

K;o 4. H ö k , Kjo 54, Stadsbåtsmans-kompani.  Inkom t i ll  
Sjukhuset i Januari 1839 för F r o s s a ,  hvilken efterföljdes a f  D i
a rrh ö , C a r d ia lg i  och Récidiver 3 sär.skifta gånger, så att patien
ten först i Maj s. å,, kunde utskrifvas . Inkom ånyo den 1 Ju l i  
med 7 'u bercu losis  och afled den 30 i samma månad med C a v e r - 
nce i h ö g ra  lungan, milliära tuberkler i större och mindre grup
per i båda lungorna, ulcera i L arynx och Trachea, ulcera i 
Colon och synnerligen stora i Ilemu, hvaraf ett perforerat. We* 
senterialkört larna stora och tuberkulösa.

N:o 5 . IV å h lb erg ,  N:o 7 L  Svea Garde, Möllersvärds kom
pani., född i Helsingland, förut dräng, anvärfdes 1840, 22 år gam
mal, 5 fot 9 tum lang. Har förut varit  frisk* Inkom till  S juk
huset i April  månad 1841 för E n te r i t i s  v i l lo s a ,  hvilken öfver-  
gick i en te r tia n  f r o s s a  — d. 21 Maj 1842 inkom patienten å-  
nyo med ulbddad T u b e rc u lo s is , hvari han afled efter 36 dygn  
och hade dä Cavernae i båda lungorna, induratioucr och mill iära  
tuberkler,  ulcera i L arynx och trachea, ulcera i Colon och  
isynnerhet stora ut i Ileum, der några äfven perforet at  tarnten. 
Tuberkler i Glaudulx  mesenterii .



N:o 6 R y d h o lm , F î>  97, Svea Garde, Rosenblads kompani,  
född i Sn Sland, förut Skräddare, anvärfdes ar 18-tO, ‘29 är gain- 
trial, 5 fot 9* tum läng af  medelmåttig kroppsbyggnad, lukoin i 
Februari 1840 t i l l  Sjukhuset och vårdades der i 60 dygn för 
E n te r i t is  n e rv o sa . — I Maj 1841 ånyo intagen för F ebris in te r 
m itten s q u o tid ia n a » i Maj 1843 ånyo för F ebris in term itten s  
te r tia n a , efter hvi lken patienten likväl började hosta  med symp
tomer af  K ro n isk  k a ta rr ,  utan att några tecken t i l l  Lungornas 
förtätning ännu märktes. Patienten tick likväl ett mer och mer 
tilltagande kakektiskl  utseende, med l i v id  nära C ya n o tisk  an-  
sigtsfärg, och i slutet af  Juli märktes tydlig f ö r tä tn in g  i  L ung- 
paren ch ym ct. Patienten  atled d e n '6 Oktober s. ä., och hade då 
i häda lungorna B ro n c h ia ld ila ta tio n e r , dels så att hela bronchial- 
r ö r  voro jemnt utvidgade, dels sä att de bildade större och min
dre kavileter, de flesta med förtjockade väggar och omgifna af  
iudureradt lungparenchym ; in te r s t i t ia  in terlo b u lu ria  voro äfveu 
förtjockade ligamenlösa, och öfverallt funnos inströdda en ota
lig mängd dels mill iära dels cruda små luberkler, hvilka t. o. 
m. funnos i sjelfva bronchiernas slemhinna, Ulcera funnos i 
Larynx, i trachea och obetydliga i l lcum , men större och ym 
nigare i Colon. Bronchialglandlcrna voro äfveu tuberkulösa.

N:o 7. A b e rg , N;o 77, Lifgarde till  Häst , Gyldenstolpes  
kompani, född i Fahlun, förut Skorstensfäjare, anvärfdes 1834, 
19 år gammal, 5 fot och 10 tum lång. I Februari 1839 å sjuk
huset för C hancre. U l i  A pri l  1840 F ebris in te rm ilt. te r tia n a , 
uti slutet a f  Moj s. å. ånyo Chancre, i December s. ä. Gonoi rhé. 
Började enligt egen berätte lse i September 1813 att hosta, inen 
intogs å sjukhuset först den 10 November s. ä. för T u b ercu lo sis  
och afled den 1 December s. å . ;  hade då Cavernæ i båda Lun
gorna, milliära tubri k 1er, insulära grå masswr med kanterna full
satta a f  små ramollierade tuberkler, lobulära dels grå dels hvit-  
gula induratiouer och förtjockade interstitiel- ; ulcera uti La
rynx och trachea, stora och ymniga i Tunntarmen med tuber-  
kler uti molsvaramde per itonæalhinna och deri gående lymfati-  
ska kärl. Glandulae bronchiales,  cervicales och Mesenterii loro  
älven starkt svullna och alla tuberkulösa.

N:o P e h rs s o n ,  N;o  62, Andra Garde, Schützercrantz kom
pani, född i Dalarna, förut Dräng, anväifd  1834, 24 år gammal, 
5 lot och 9 t uin läng af  robust och stark kroppsbyggnad. U t i  
Juni 1839 å Sjukhuset för F ebris in te rm itte n s  te r tia n a , hvilken 
uti Juli  s. ä. rec id iverade. 1 December s. å. intagen och diag
nosticerad att hafva sp le n itis  c. P le v r i t id e  ex su d a to r  s in is tra , 
uti f eb ru ar i  1840 Dia ri hé, u li  Maj s. a. diagnosticerad ait haf
va T u b ercu lo sis , hvari ban afled d. 5 Oktober l s 40 med Caver
næ, induratiouer och m ill iä ia  tuberkler i båda lungorna, cruda 
tuberkler uti P leuras  pseudomembraner pä venstra sidan, ulce- 
i ationer i Larynx och Trachea, små ulcera uti Ileum, men  
stora och talrika uti Colon.

Nto 9. S ö d erb e rg , N:o 66, Andra Gardet, Klintebergs kom
pani, fi dd i V eslerbotten,  förut bonddräng, anvärfd 1835, 31 år  
gammal, 6 lot 11 tum lång; robust kroppsby ggnad och beständigt 
balt god hälsa. 1 Augusti 1839 å sjukhuset för Febr. in tern t. 
te r tia n a , d, 5 Febr» 1840 för Diarrhé,  den 24 i samma månad lör



P le u r itis  d e x t r a ,  uti A pril  s. å, Febr. inferni, te r t ,, livilken i 
31 nj recidiverade uli Juni s. ä. E n te r i t is  ch ro n ica , i Juli  diag
nosticerad, alt hafva T u b ercu lo sis  ucli afled d. 9  Okt. 1840, ined 
(^ivcrnæ i bäda lungorna, cruda och mili iära tuberkler,  granu-  
lationer på Ilei slemhiniva och ulcera u li  Colon.

N :o  10. N y m a n , N:o 71 ,  Svca Garde., Belfragc» kompani,  
född i Kalmar, förut intet  yrke, anvärfd 1836, 20 år gammal,  
5 lot 9 lum läng, af  klen kroppsbyggnad och scrofulös ha bil us. 
1 Juni 1839 vårdad för B ro n ch itis  a cu ta , uti  Augusti s. å .  för 
C a rd ia lg i , uti Oclob, s. ä. d ia r r h é ,  uli  Decemb, 1839 ansedd tu 
berku los  ; hade uli  Januari 1840 deruuder ett anfall af  p e r i to n i 
tis  , och dog den 24 f e b r  1840, med caveruae och dessutom mill i-  
äia och cruda tuberkler i venstra lungan, i högra endast m i l i iä 
ra i friskt pareuchym, tuberkler i högra pleura, ulcéra uli  bade 
ileum och colon, större och mindre cruda tuberkler i p e r ito n œ -  
nm m u scu la re a n te r iu s ,  i lefverns peritonæalhinna, i mjelteus pe- 
li lotneum och substans, i pancrealis substaus och uti njurarnas  
hela väfnad,

V

N;o 11, W ik s tr ö m , Nto 2“, Svea Garde, Molle, svärd» kompani,  
född i N orrbotten, fl r it dräng, anvärfd 1833, 23 år gammal, 6 fot 
5 tum läng. Inkom i October 18 3 i  för T y u h u s  feber med svär 
katarr i bada lungorna och diarrhé. Konvalescensen blef aldrig  
lu ilstäudig, utan diarrl éen fortfor och patienten började bosta, 
da i December fullständig tu b erk u lo s  var utbildad, hvaraf dödeU 
följde den 4 Januari 1839 dä Cavernæ med induralioner och m i l 
iiära tuberkler fuunos i bäda lungoina, betydliga ulcera i i leum,  
men u li  colon sum till ett oräkneligt antal.

N;> 12. O lsson , N;o 3, Andra G ard e ,  Klerkers kom pani ,  
födil i Småland, utan föregående yrke ,  anvärfd 1842, 23 är gam 
mal, 5 fot 10 tum läng —  hade sedan Julen 1342 varit plägad af  
hosta, inkom i Mars 1843 med P neum on i d e x tr a ,  hvilkeii börja
de med b lodh osta , t i l l f i isknade ej fullständigt derifrän utan fort
for att hosta med utbildning af  fullständig tuberculosis i h v i l - 
ken han afled den 25 Juni s. ä med öfver-ts loben i h ö g ra  lun
gan in d u re ra d  genomdragen af  dilaterade och förtjockade lirou-  
ch i ,  oregelbundna hvitgrä tuberkelinfiltratiouer i häda nedra lo- 
berna, och interst itia interlobulai i.i förtjockade ligamenlösa, Ven
stra lungan var alldeles hopklämd af en broskhard 2 linier tjock 
fibrös pleura, var genomdragen af flera caverme, grä , indurerad  
med cruda tuberkler,  ulcera i strupen, tuberkler i brouchial-  
glandlerna, ulcera uti i leum, och tuberkler i bäda njurarna.

N io  13 T h u r in g , N:o 84. Stadsbåtsman. Första gången å 
Sjukhuset i Augusti  1843 för tuberculosis, var dä 47 är gammal,  
»fmagrad, liten t ill  vexten, hade ingen särdeles hosta, men naslig 
puls, torr hud, stark matthet,  afmagring och dyspepliska, sym p
tomer, afled den 20 October s. ä. dä i båda  lungorna fuunos en 
mängd miliiära tuberkler dels isolerade, dels förenade i grupper. 
Ulcera i larynx och trachea. Glandulae cervicales och bronchia
les voro alla ovanligt stora och innehöllo  ou lik tu berke lm ater ia , 

-älv eu som mesentei islglandlerua. U ti  hcldfi leuin fuunos ta iiika  
stoi « tuberkulösa ulcera.



IVjo 14. S jö g ren , Njo GO, Sven Garde, Flemmings komp.mi,  
född i Södermanland, loi uI betjent, anväi fdes 1834, 19 ar gam
mal, 5 löt 10 lum lang, hade 1807 koppor. Under sista å*-«u, 
eller  egen uppgift ofta varil liemiua i kasern, vårdad för n å ll  i  
bâcla sid o rn a  och på våren 1843 en längre l id  hostat men aldrig  
spottat  hlod; intogs ä sjukhuset d. 18 April  1843 med tu bercu lo
s is ,  hvaraf  döden följde den ‘73 Juni s, å., då Cavernae ined indu
rat inner funno» i bada lungorna, ulcera i larynx och trachea, 
t  i i  bei k  1er i glandulae bronchiales, och stora ulcera uti ileum, men 
isynnerhet i colon,

N;o 15. H ansson , N;o 35, Andra Garde, anvärfdes 1834 vid  
18 års ålder, var ä sjukhuset vårdad i Januari 18.19 för n e r v fe 
ber  men sedan frisk, tills han i början af December 1843 oörja-  
de känna a llm änt illamående och svettas om nätterna — inför
des t ill  sjukhuiet (I, 21 December 1843 med symptomer af  Apo
p le x ia  ce re b ra lis j  var oredig, lam i venst ra armen, nuiuvinkeleit  
och benet, hade ryckningar i dessa extremiteter, men dessutom  
starka bronchitiska rassel i lungorna och äfven någon blodhcsla. 
A llt  eftersom symptomerna a f  hjernans lidande aftogo, ökades 
rasslen i bröstet,  blefvo fina och förenade med matt perkussion, 
stinkande sputa och slutligen hektisk feber, till  följe hvaraf pa
tienten slutligen afled d. 6 Febru. 1844 dä vid obduktionen ej i 
H jern an  f a n n s  s p å r  t i l l  någon f ö r ä n d r in g , men hela h ögra  tu n 
gan  g r å a k t ig t  in d u re r a d  med cavem ue b ild a d e  i  paren ch ym et;  
m est hela  venstra lungan var äfven förtätad af gråa k I ig färg med 
d e r  i  in b la n d a d e  h v i tg u la  tä rn in g s  fo r/n iga  ej fu llk o m lig t  c ii— 
cu m scrib era d e  f lä ck a r , hvilka voro än uieia lästa än mera tuber- 
kulösa. G lan du les b ron ch ia les  voro äfven starkt tuberku lösa .

Sedan jag nu lemnat en beskrifning öfver hvilka och 
hurudana Pathologiska förändringar, som funnits hos de 
fall jag anfört, ville jag närmare y tlra  mig om den Tu- 
berkulösa materien i allmänhet, undersöka a) h vi I ket är 
dess primitiva tillstånd , b) huru  och pä livad sätt den bil
das och m i hvilka texturer den egenlligen har sill säte, 
c) dess utveckling antingen till läkning eller förstörelse, och 
sist nämna näjgra ord till förklaring öfver de fenomen a f  
andra texturer# förändringar, hvilka jag observerat mera 
ofta älfölja dessa processer, åtminstone uti lungorna.

Ifrån att innefatta ej blott den nu sa kajlade T uber
kulösa sjukdomen, ulan äfven mänga andra former af de- 
geneintion, hvilka ej hade med den förra gemensamt an 
nat än skapnaden, har namnet Tubcrklvr i sed na re tider 
blifvit inskränkt till att beteckna endast en specifik e- 
genurtad degeneration, ehuruväl man äfven nu hör och ser 
omtalas andra, t. ex. syphilitiska, leprösa tuberkler, o. s. 
v. E h u ru  flera af ford na tiders stora Läkare både hade 
observerat tuberkelsjukdomen, och anade om ej fullt kände 
dess egentliga och rätta pathologiska betydelse och natur så



voro likväl l.>Ade deras hjelpmedel oeh deras sätt att gå till
väga, så olika vår tids, oeh den sida a f  sjukdomsprocessen, 
hvilken de isynnerhet uppfattade äfven annorlunda, sa att 
vi först bos den egentligen s. k. Palhologiska Anatomiska 
skolan, finna elt försök till besvarande af’ den frågan: 
livad är Tuberkelmateria. Lœnnec fann uti dess förekom
mande uti eller på förut befintliga texturer, uti dess u t
veckling genom dess stadier, ifrän första bildningen till 
cruditet och uppmjukning, skäl att anse den för en sjuk
ligt alstrad främmande viifnad analog med den Carcinoma- 
tvsa , lian betraktade såsom dess primitiva tillstånd den 
grå ha lf genomskinliga hårda materia, hvilken han besk ref 
förekomma än uti små isolerade korn, än i större massor, 
men sednare förskare ville ej godkänna hans mening, utan 
ville anse den tuberkulösa materien mera såsom en sekretion 
ulan organisation oeh således mera analog med Pus. Pä detta 
sätt uttrycka sig Andral, Louis, Carswell, Hoodgkins, och några, 
såsom Cruvcilhicr och Croassais ville ej en gång anse dem 
för annat än vanliga inflammationsprodukter. Sedan 
Schwann med flera andra ,  i stöd af microskopiska iaktta
gelser, visade huru  yli bildningen af hvarje organisk m a
teria eller väfnad uppkomsten a f  celler är ett nödvändigt 
och alltid närvarande stadium, så har detta äfven i nå
gon mån förändrat begreppen om organisation, så att man 
nu till organiserade väfnader hänför mycket som förr be
traktades såsom mera döda sekretioner. Alla Palhologiska 
nvbildningar förtjena namnet organiserade eller organisabla, 
hvilka i sättet för sin uppkomst äro lika de normala väf- 
naderna. Båda leda de sin uppkomst ifrån elt enkelt Bild- 
ningsärnne (CytoblastemJ, hvilket ej är annat än den all
männa Nutritionsvätska, hvilken har sin källa i Blodet, lik
nar dess Plasma, och genomtränger kroppens alla väfna
der. Vid organernas normala tillväxt och vid deras ab
norma eller hypertroph i, är det denna P lasm a, som är 
Cytoblaslem lör den blilvande productcn. —  Vid Inflam
mation är den fibrinhalliga genom kärlen exsuderade vät
skan Cytoblaslem för alla de produkter, som ur denna 
process uppstå, och det finnes ingen Pathologisk nybild
n ing , till hvilken ej Cytoblastemet eller bildningsämnet här
stammar ur blodet. Delta bildningsämne är än flytande 
än fäst, och dess hufvudsakliga beståndsdel , är alltid nå
gon Protein förening, ty de vätskor, hvilka ej innehålla dy
lika sås. t. ex. galla el. urin kunna väl blifva bildningsma- 
terial lör concrelioner, men ej för någon slags organisa
tionsprocess. Den utveckling Cytoblaslemel sedan får, be



ror på doss inneboende, detsamma väsendtligen tillhörande 
förmåga och på yltre villor , som behöfvas för att satta 
denna förmåga i verksamhet; och på dessa sednare är det 
som Vogel anser naturen a f den sig ur Cytoblastcmet v i
rer Ila nd c väfnaden bero, emedan han har undersökt flera 
olika väfnaders Gvtoblastem och funnit detsamma alltid 
a f  enahanda byggnad och Kemiska egenskaper. Af dessa 
yttre förhållanden, är det isynnerhet 2:ne, hvilka på den 
blifvande bildningen utöfva ett väsendtligt inllytande; l;o  
den omgifvande väfnaden och 2:o Lifskraftens större eller 
mindre integritet hos don kropp, hvaruti nybildningen för
siggår, emedan cytoblastcmet blir utveckladt till just den 
välnad hvaruti det är afsatt, och hvaraf det sålunda 0111-  
gifves, t. ex. till cellväfs-trådar uti cellväf, till muskel- 
fibrer uti muskelväfnad, om nemligen kroppen är frisk; 
men hos försvagade och eachektiska personer det Pilastern, 
som skulle förvandlas till normal väfnad, öfvergår till Pseu- 
do-organisationer såsom tuberkler, seither och dylika. Ut
vecklingen af ett cytoblastem är i början i allmänhet lika 
för all slags väfnad, och består deruti att i det enkla 
Tiildningsämnet bilda sig små kärnor omkring hvilka sedan 
genereras celler — ibland stadnar utvecklingen härvid, men 
oftast utvecklas vidare dessa celler och isynnerhet sjelfva 
väggarna till olika väfnaders elementardelar, hvilka ej alls 
ld n a  cellen; och på samma gång nted denna cytoblaslemets 
utveckling, sker alltid cn kemisk omvandling uti dess ma
teria så t. ex. förhå ller sig redan cellväggen olika mot den 
först uppkomna kärnan ; och under vidare utveckling 
kunna dess egenskaper helt och hållet bli annorlunda, såsom 
t. ex. llindc- eller cellväfnad består entlast af lim, då dess 

Ncytoblastem bestod af endast fibrin.
Alltefter denna cytoblastcmcts olika utveckling a) till en

dast celler eller b) än vidare, indelas nu  de organisabla Pa- 
thologiska nybildningarna uti olika klasser; och till en af 
dem hör Tuberkclväfnadcn, hvilken i sin högsta utvecklings
grad ii!ven bestar a f celler med mer eller mindre mellan cel
lerna liggande intermediär substans.

Lœnnec beskref, såsom nämdes, den hlågrå halfgenom- 
skinliga materien såsom tuberkclns primitiva tillstånd, och 
ansåg den alltid vid dess uppkomst visa sig uti denna form. 
Hans efterföljare funno delta antagande likväl förhastadt 
och längst ibland dessa gick Andral, hvilken ej en gäng 
ville erkänna en produkt för tuberkulös, förrän den fått 
ett ogenomskenligt hv it-e ller  gulaktigt utseende, och ansåg



den förra materien vara exsndationsproducleh efter än Me- 
ra aeuta än mera chrnniska inflammationsprocesser, och 
anför isynnerhet till skäl a 11 tubefkler aldrig blifvit ob
serverade, uti annat an i deras ogenomskinliga, hvitgiila 
tillstånd uti Ilera organer, der de ändock ganska ofta 
förekomma, såsom nli de lymphat iska körtlarna, och nn- 
(ierlifvels organer, ja äfven uti både slem- och serösa hin
nor. Louis, hvars förtjenstfulla arbete mera sysselsätter sig 
med de sjukdomens företeelser, hvilka kunde blifva före
mål för directa observationer och a f  dessa förklaras, ulan 
närmare diskussion af mera allmänna och theoretiska frå
gor, beskrifver likväl denna grå materia såsom väsendtli- 
gen af Tuberkulos n a tu r ;  liarons och Dupuy’s åsigt, att 
tuberkelns primitiva tillstånd skulle vara en hylatid är 
en förhastad slutledning af  observationer på några lä
gre djur, som t. ex. svinet: der hydatider ofta finnas till
sammans med lungtuberkler, men visas vara hos menni- 
skan helt och hållet falsk, isynnerhet derulaf, alt i de få fall, 
der hydatider verkligen förekomma i menniskans lungor, 
förekomma de ej en går.g vanligen tillsammans med tuber- 
kler, utan ensamne. liaron lär oek sedan ändrat sina åsig- 
ter i detta ämne. Carswell å ter nekar helt ocb hållet den 
grå, halfgenomskinliga materiens primitiva n a tu r ,  liufv mi
sa k ligen på samma grunder som Andral, men medger den 
likväl, då den finnes, vara af tuberkulos .beskaffenhet, och 
såvida primitiv, som den sedan förvandlas till den mera 
hvitgiila. Hoodgldm  åler går ännu längre i det at t  han 
tydligen uttrycker sig anse den grå halfgenomskinliga ma
terien för tuberkelns vanliga primitiva tillstånd, ehuru han 
medger den ock kunna förekomma primitivt under det 
hvitgiila ogenomskinliga utseendet. Ilan säger sig ock i 
motsats mot Andral funnit ofta nog grå halfgenomskinlig 
tuberkelmateria uti både bronchial-  och Mesenterialkörl- 
lar, äfvensom han visar Andrals påstående at t  de grå half
genomskinliga granulalioner, hvilka finnas på slemhinnor 
så väl tarmkanalens som uti larynx, endast äro hyper- 
trofierade ocb förhårdnade slemfolliculi, vara origtigt, och 
a t t  dessa äro verkliga tuberkler lika så väl som de granula- 
tioner, som finnas på serösa hinnor, hvilka äfven Andral 
ville endast anse för rester efter pseudomeni bra ner. Haasc 
an tar  äfven 2;ne ursprungliga arter af Tuberkelmateria 
nemligen den grå och den gula, hvara f  han säger den 
förra väl, genom tillblandning a f  pus och andra främ
mande vätskor, kunna antaga en hvitaktig färg men al
drig derföre förlora sin ursprungliga, och den sednare for-



then i synöcrhet förekomma då luberklorna utbildas ha
stigt med häftiga symptomer. Rokitansky anser denna blâgrâ 
halfgenomskinliga materia, både då den förekommer uti 
isolerade granillalioner oeb då den förekommer såsom sto
ra massör, Vafa af egentlig tuberculös natur, men yttrar 
sig hvarken beslämdt om delta är dess primitiva form 
eller om den kan tillika börja med annat utseende — 
Vogel hvilken öfver tuberkelinaterien anställt vidsträckta 
mieroscopiska forskningar och således, allt efter det sta
dium uti sin bislologiska ullnldning tuberkelmalerien inne
bar, bestämmer dess mer eller mindre primitet, anser så
som tuberkelns första stadium det, då den är gråaktig och 
hnlfgenomskinlig, då den ock under microscopet visar sig 
såsom ännu bestående a f  en amorphmassa blandad med 
några få korn och felldroppar. Detta förhållande är sig 
likt vid detta yllre utseende, tuberkelns form må för öf- 
rigt vara hvilken som helst,  antingen i smärre korn 
eller slöt l e massör*

For att doma af min egen erfarenhet så skulle jag 
anse Tuberkeln i silt primitiva tillstånd förete olika nise
ende, än ett mera gråaktigt genomskinligt än ett I»vit el
ler gidaktigl ogenomskinligt. Jag har  lika litet som An- 
dral någonsin sett Tuberkelmaterien Uti lymphkörllar, 
lefvcr, rnjelte, paheveas och njurar förekomma med annat 
utseende än såsom h v it  eller mer och mindre gulaklig 
och ogenomskinlig. Jag har sett personer som dött uti eu 
Tuberkehjukdom, hvilken haft v i t  hastigt febrilt förlopp, 
hafvn lungorna fvllda med ymniga hvitgula tuberkelmas
sor utan eller med högst få blågrå genomskinliga korn; 
likasåväl som jag å andra sidan medger Tuberkeln van
ligen för observationen forst visa sig såsom gråaktig half- 
genomskinlig materia. Jag har flera gånger undersökt 
denna materia under microscopet och funnit den bestå 
a f  en hufvudsakligen am orph massa blandad med färre 
korn, mén tillika redan i detta tillstånd ofta funnit den 
innehålla en mängd af de små omkring |  mot blodcor- 
pusclarna stora celler, hvilka Vogcl angifver skola uppkom
ma först uti en sednare period. Den hvitgula ogenom
skinliga materien såg jag, när den ej Utgjorde resultatet 
af  en mera långsam utveckling ifrån den grå, utan afsat- 
tes på en gång genom en mera acu t process, sällan före
te annat än en obestämd kornig massa, hvilket Vogel äf- 
ven medger kunna ibland vara fallet, så att Tuberkeln då 
utan egentliga cellers bildning nästan på en gång från



det primitiva nrmorplia tillståndet 1 »Iir criul och färdig 
att sönderfalla. A tt  den gråaktiga lialfgenomskinliga ma
terien ej åi' egentlig tuberkelmateria, och ej eller då den 
öfvergår till ett mera gulaktigt ogenomskinligt utseende 
verkeligen sjelf förvandlas der t ill, utan blott undanträngas 
a f  de deruti aba tte  tuberklei na, såsom Andral tyckes vil
ja påstå, göres äfven mindre troligt , a f  det utseen
de som just den insulära formen ofta företer. Man (in
ner neinligcn dylika grå insulæ ofta med gula punkter  
spridda endast uti ytterkanten, och äfven ibland dylika 
med hela omkretsen nästan ramollierad genom de tätt af- 
satta gula punkternas uppmjukning; och ändocli finnas in 
uti massan inströdda flera mera fasta gula punkter, bvilka 
det vore otroligt skulle såsom en ny belt ocli bållct främ
mande materia kunna nu afsättas inuti den grå insula, som 
genom omkretsens ramollition redan är nära afskiljd från sin 
omgilning. Nästan alla öfverensstämma uti att anse den tuber
culosa materien uti flytande tillstånd först afsättas uti texturen 
och sedan stelna, och Lœnncc beskrifver till ocli med det
ta s. k. gelelika aggregationstillstånd, hvaruti han skulle 
hnfva observerat densamma. Fastän j.ig aldrig sett något 
delta motsvarande, så kan a f  den microscopiska undersök
ningen lemnas omedelbara bevis derpå att tuberkeln en
dast såsom flytande bitdningsämne (eytoblastem) kan vara 
afsatt uti lungväfnaden, ty den befinnes så infiltrerad e- 
inellan väfnadens alla clementardelar, ocb omslutande dern 
pä det sättet som endast en dem genomdränkande flytande 
materia kan göra, och man ser ofta ocli kan igenkänna lu n 
gans eller andra delars egna fibrer inbäddade uti d e n tu -  
berkulösa massan. Orsakerna till den olikhet, alt tuber-  
kulösa materien detta oaktadt än finnes strödd öfver blott 
små fläckar i lungsubstansen med stora mellanrum, och 
än bildar större compacta massor, äro ännu till större de
len outredda ; men man ser i andra sjukdomar äfven fö
reteelser, hviIka bilda analogier härmed: så bar lloodgkins 
observerat appoplcxie i lungorna förekomma alldeles på sam 
ma sätt som tuherklerna uti de 2:ne former den antar : den 
ena der en otalig mängd blodcoagula af ett pepparkorns stor- 
l tk  finnas isolerade inströdda uti frisk omgifvande substans 
ocb den andra den vanliga, der blodutgjutningen sker på en 
större vidd tverlöfver ocb igenom de små lobulcrnas septa, 
alldeles pä samma sätt som tubcrkelinfiltiationen. Så ser man 
äfven inflammation i buden bilda än stora sam m m hän-  
de ytor, än små isolerade fläckar.


