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turers benägenhet ntt don t ra h era sig, och an förvissa ärr  så
som exempel cl er på. Pä  samma sätt soin ärret uti ett 
brännsår allt mer och mer contraheras, och derigenom 
förvrider de med detsamma förbundna delarna, eller så
som man ser vid ett sårs läkning uti tarmkanalen ärret 
äfven der ofta contrahera sig och förtränga tarmens lu
men, på samma sätt drages och komprimeras lungans pa- 
rencbyrn a f  de antingen inuti eller u tanpå densamma bil
dade fi hr ösa banden. Mången gång är hela lungan eller 
dess särskildta delar öfverklädda med en till dylik fibrös 
textur förvandlad pleura, hvilken då såsom en hjelm hop
trycker de partier den öfverdrager, h indrar dem att u t
vidgas, och slutligen atrophierar dem ; hvarpå Carswell i 
sina Elementary forms of Diseases sjelf afri ta t ett frappant 
exempel. Ofta får man, såsom Reynäud beskrifver, endast 
se smalare fibrer såsom ett maskformigt irreguliärt nät u t
breda sig öfver lungytan, hvilken då, genoin dessa bandens 
contraclioner, blir skrynklad och atrophieras. Lungans 
utseende vill Carswell i sådana fall jemnföra med Lefverns 
Cirrhos, hvilken han till hufvudsaklig del anser äfven be
ro på utveckling af en dylik fibrös väfnad, och dennas 
contraherande och hoptryckande verkar på lefversubstan- 
scn. Rokitansky beskrifver äfven dessa förändringar huf- 
vudsakligen l ika ,  och anser den interlobulära cellväfvens 
förvandling till dylik fibrös contractil väfnad bero på en 
cbronisk inflamationsprocess deruli, hvilken process han 
beskrifver oftast förekommande uti lungornas öfre lober 
i förening med bronchialdilatationer, vanligen hafva ett 
chroniskt insidiöst förlopp, och vara den sjukdom, hvilken 
egentligen skulle kunna fortjena namnet Chronisk Pnevmoni. 
Bronchialdilatationer och Emphysemer åtfölja äfven, såsom 
nämndes, ofta dessa förändringar, och stå till en del dermed 
uti  sammanhang. Loennec, hvilken först mera noggrannt be- 
skrcf och bestämde det senare, nemligen Emphysemet, li
kasom det ännu i dag bär hans namn, ansåg båda likväl 
alltid bero på en endast mekanisk orsak, och förklarade 
den tryckning, som en starkare ansamling a f  luft, till följe 
of vissa sjukdomstillstånd i lungorna, åstadkom uti lung- 
vesiklerna och bronchialgrenarna, för a t t  vara den ensamt 
verksamma anledningen till deras utspänning, och den för
tätning, som ofta uti omkretsen a f  dvlika dilatationer an 
märktes, endast bero på lungväfnadens mekaniska compres
sion. I motsats dermed står nu den förstnämnda Cars-
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wells àsigt, hvilkcn äfven Corrigan och Rokitansky dela, att 
neniligen sjelfva förtätningen a f  de omgifvande delarna ar det 
egentligen primära, och att,  genom deras induration, för
vandling till fibrös väfnad, och deraf uppkommande re
traction, åstadkommes dilatalionen både uti bronchialrö- 
ren och luftcellulerna. Uti de ölre loberna har  jag obser
verat företeelserna ofta vara alldeles sådana, som de här 
ofvan äro beskrifna, och anser Carswells och Rokitanskys 
åsigtev för de rigliga, livad dessa fall beträffar, då jag äf
ven har  anmärkt, att bronchialdilationen vanligen iagttager 
den sednarc a f  de i början beskrifne 2 formerna, nemli- 
gen jemn utvidgning af  ett helt rör, och vanligen är lika
dan uti alla grenarna i en hel lob; men ehuru  den säck- 
formiga dilatalionen af de djupare ned i bronchialträdet 
belägna delarna ofta var förenad med omgifvande indu-  
rationer, och då genom dessa kunde förklaras, så har  jag 
likväl några gånger observerat dylika uti de nedre lober
na, der del omgifvande parenchymel hvarken var serdeles 
samrnantryckdt, och ej eller så förvandladt, att dess re
tractions förmåga kunde förklara dilatationens uppkomst, 
hvarföre jag älven anser bada orsakerna, den mekanism  
så väl som parenchymcts organiska förändring, vara verk
samma vid bildandet a f  partiella dilatationer uti bron
chialträdet.

Sedan jag nu sökt beskrifva de anatomiska förändringar, 
som hos de häranm ärkde fall verkligen hlilvit fundnauti lun
gorna och öfriga undersökte delar, och sedan i elt samman
hang redogöra för de förändringar, den tuberkulösa dege- 
nerationen suceesivt genomgår, och derigenom lemna för
klaring öfver den föregående beskrilningen, så borde jag 
nu  äfven framställa de rubbningar uti kroppens hela oe
conomi och alla förrättningar, hvilka a f  observationen kun 
na anmärkas beroende pä och stående i sammanhang med 
dessa ofvan beskrifna organisationsförändringar —  eller kort 
sagdt lemna sjukdomens symptomatologi; men da denna a l lt
ifrån ålder varit den mest bearbetade delen af  denna sjuk
doms beskrifning, då så många store forskare derpå användt 
så mycken skarpsinnighet och möda, och da alla tiders 
sålunda samlade erfarenhet blifvit redan begagnad af så 
mången, som med lefvande drag förstått att skildra sjuk
domens yttre bild, livaribland jag med skäl kan räkna



den för ej sä längesedan, liär i samma ämne af min vän 
och kamrat utgifna afhandling, så liar jag ej vågat hop
pas mig kunna härom säga annat än sådant, som af  alla 
vore väl kändt och af  andra redan förut bättre uttaladt, 
och vill derföre endast korteligcn vidröra några få  punkter 
a f hela denna sjukdonisbe<kri fning, de nein ligen, der förhål
landet med de af mig observerade fallen syntes mig kun
na innebära något upplysande, eller der jag begagnat un
dersökning smet hoder, hvilka ej ännu varit och äro mera 
allmänt använda.

Jag får då först korteligen vidröra Expertorationens be
skaffenhet.

Denna ansågs någon tid kunna lerana mera tydliga 
upplysningar om sjukdomens gång och lillvext, hvårföre 
man älven sysselsatte sig ifrigl med utforskandet af  säitrn 
att skilja mellan slem och vahr, och trodde att det sed- 
nares närvaro uti expectorationen vore ett säkert tecken 
alt på något ställe uti lungorna funnes bulnader och ex- 
ulcerationer i väfnaden, hvilka då ansågos ensamna kun
na bilda en sådan produkt. När man sedermera fann att 
genom inflainatorisk exsudation ifrån fullkomligt hela 
ytor, både slem- och seiösa hinnor, kunde äfven bildas en 
produkt, som hade alla physikaliska egenskaper af vahr, 
och att sputa uti chroniska ca tarrher  eller bronchi ter mån
gen gång var alldeles lika med den, som förekom i den mest 
utbildade Phtisis pulmonalis, så förlorade expectorationen 
denna stora betydelse, men fortfar likväl ännu all utgöra 
el t godi hjtdpemedel at t  komma till noggrann kännedom 
om lungornas tillstånd.

I början af sjukdomen är den ringa till cjvantileten, 
vanligen genomskinlig, ljusgrå, något simmig och liknar 
saliven, men blir sedan småningom blandad med små o- 
genomskinliga, än hvita, än gula tanor och gryn, hvilka, 
al Ifayle karakteristiskt nog liknade vid kokta risgryn, 
simma uti den mera genomskinliga vätskan ock alltmer 
tilltaga i mängd. Hela massan, som alltifrån början varit 
mer eller mindre skummig, och blandad med luftblåsor, 
blir  nu mera ogenomskinlig, och, under det den ljusa ge
nomskinliga vätskan äfven an tar  en mörkare än grå än 
grönaktig färg, får alltsammans ett strimmigt ojemnt u t 
seende. Uti expectorationen märkes ibland både nu och äfven



tidigare en ocli annan blodstrimma, och någon gång till
stöter ymnigare blodspotlning. Massan blir sedan alltme
ra tjock, likformig och homogen till färgen tills den slut
ligen bildar en jemnt gnl eller något grönaktig vahrlik  
materia. Ibland bestar den åter a f  mera tydligt åtskiljda 
flockiga hvitgrå klumpar, hvilka hoprullade såsom bollar 
ligga suspenderade uti en mera genomskinlig vätska, livil
ken sistnämnde beskaffenhet till och med af  Louis och 
Clark anses vara pathognomisk für lungsotens sednare sta
dier. Jag h ar  väl äfven någon gång, observerat denva dess 
sistnämnde beskaffenhet, men ej sä ofta som de nämnde för-  
fattarne, ulan fann den i de flesta fall ända till slutet 
bibehålla en gulaktig färg och vahrlik beskaffenhet. Sputa 
af serdeles stinkande lukt har  jag äfven högst sällan ob
serverat uti phtisis; utan har jag ansett det mest utmär
kande i dess yltre utseende vara dess strimmiga olikformiga 
med små hvila gryn blandade beskaffenhet.

Vid undersökning med microscopel befinnes expectoration 
i första början innehålla alldeles samma beståndsdelar som 
vid en vanlig catarrh, och, vid dess alltmera tilltagande 
puriforma beskaffenhet, undergår den hufvudsakligen ej el
ler andra förändringar än sådana, som vid andra långva
riga irratationstillslånd uti slemhinnorna äfven försiggå. 
Uti de sednare stadierna observerar man likväl någon 
gång i densamma företeelser, hvilka äro belt och hållet 
egna för den tuberknlösa expectoralionen.

Man finner nemligen i densamma följande bestånds
delar:

l :o  Serös gråaktig genomskinlig vätska, h vilken finnes uti 
alla händelser, och är i början af sjukdomen mera tunn och 
genomskinlig, men uti längre framskridna fall blir mera 
tjock och mindre transparent. Den finnes äfven i början 
i betydligt större mängd i förhållande till de deruti in
nehållna fastare ämnen än mot slutet, då åter de deri 
suspenderade delarna ökas.

2:o Epithelii-Celler både ifrån munnens, svalgets och 
luftvägarnes slemhinnor och således a f  2:ne slag a) Plå
ster Epithelium , hvilket här egentligen kommer ifrån mun
nens och kanske äfven svalgets slemhinna, och ulgö- 
res a f  Celler, hvilka äro än fyrkantiga än mera runda, 
platta, och inuti försedda med en kärna ; denna är rund  
och a f  en mera constant storlek, enligt Vogel a f  — 
355" '  diameter, då sjelfva Cellen åter är än större än 
mindre yanligen med en diameter omkring



00

Man ser uti sputa Cellen an lie!, men vanligast förändrad 
till form och storlek, och olla linnes endast kärnan q var. 
Dessa Celler upplösas ej af Ättiksyra, men helt och hål
let af  starkare Syror och Alkalier. b) Flimmer Epithelium, 
hvaraf den hela luft röret och bronchierna ända in i dess 
linaste förgreningar beklädande slemhinnan ar betäckd. 
Dessa Celler äro likasom de uti Cylinder Kpithelierna fö
rekommande af Konisk gestalt, stå med den smalare ändan 
vänd mot slemhinnan, ställda tält bredvid hvarandra, med 
basen vänd utåt,  på hviiken då sitta smala, längre eller 
kortare förlängningar till olika antal, hvilka utgöra de så 
kallade Cilierna, och hafva en egen rörelse, den så kalla
de flimmerrörelsen. I midten a f  Cellen linnes älven här 
en kärna, hviiken ofta bildar en ringa utböjning af Cel
lens väggar på detta ställe. Uti sputa får man likväl 
sällan se dylika Celler, bibehållande denna sin rätta form 
utan äro Cilierna oftast borta eller oregelbundna, och 
Cellen liknar ett Cylinder-epilhelium, eller kan oek vara 
än mera förändrad och oregelbunden. Dessa båda slags 
Celler förekomma vanligast i början, så länge Sputa änuu 
bibehåller sin mera genomskinliga skiumniga beskaffenhet, 
men sedan den blir  opak, ser man deruti sällan F lim - 
mer-epithelium, och det förstnämnda slaget äfven mera 
såsom en tillfällig tillblandning ifrån munncaviteten.

3:o Corpuskler, hvilka halva ett olika utseende och 
derföre fått olika namn, och af olika författare blifvit o- 
1 i ka beskrifne och bedömda, a )  sammansatta inßatnations- 
c or push 1er, hvilka äro runda, ibland mera ovala af  olika 
storlek, ifrån 30äo /— fåo'" diameter, och innehålla mån
ga små kärnor, hvilka alldeles täcka deras hela yta och 
omkrets, så at t  sjelfva corpusclerna ofta se ut, som voro 
de ej annat än ett aggregat a f  dylika små korn, hvarföre 
de äfven fått namnet Jtörnchcneellen. De hafva vanligen 
ett mörkt gråaktigt utseende, och anses af  Gluge uppkom
ma genom agglomeration af Blodlorpusclernas kärnor ;  då 
åter andra, såsom t. ex. Vogel, anse dem vara en bildnings- 
form , uppkommande i det inflamatoriska cxsudatet, 
likvisst oftast uti parenchymatösa organers inllamation. 
De äro således endast sällan svnliga uti spula, fastän G'lug* 
liar sett dem förekomma temligen ofta hos Phtisiei, och jag 
äfven en och annan gång haft tillfälle alt derslädes observera 
dem b) Exsudat-, Slem- och Vahr-corpuscler. Under dessa 
olika namn hafva a f  förfultarne blifvit beskrifne corpusc- 
l r r ,  hvilka sannolikt mera utgöra öfvergångslortner af



summa bildning, än särskildta skarpt åtskiljda och olikar
tade kroppar. Um man för microseoj et undersöker slem, 
tagen ifrån en, äfven som det t.yckes alldeles frisk slem- 
hinna, befinnes den uti en färglös genomskinlig vätska 
innehålla, uloin de nämd t Epithelii-cellerna oeh deras 
residua, större oeh mindre rundaktiga corpusculla eller 
blåsor, hvilka hafva en slät och jernn kant, äro genom
skinliga och innesluta en mängd ytterst små mörkare 
korn. Vid den alldraminsta irritation af  en slemhinna, 
livarigenom dess afsöndringar ökas, så finnas uti del ge
nomskinliga tunna secrelel simmande i mängd samma ru n d 
aktiga släta och jemna kulor, som nyss omtalades, minst 
två och ofta 3, 4, 5, 6 gånger större än Blodeorpuscler- 
na. Dessa innehålla nu oftast en, men ibland flera r u n 
da kärnor eller bläsor af en biodcorpuscels storlek, i-  
b land  större ibland m indre ,  sittande än uti midten,
oftast åt ena kan ten ; de synas för öfrigt ibland all
deles tomma och genomskinliga, ibland dessutom till 
en del fyllda a f  samma fina korn, som vi beskrefvo i 
det vanliga slemmets corpuscler, och ibland med dessa 
små p r ickar  strödda öfvcrallt på deras yta. Delta samma 
utseende bibehålla ofta corpusclerna äfven sedan slem
met blir  mera opakt, gulaktigt och puriformt, och äro 
då dels ännu mera tunna, fina och genomskinliga, utan 
så bestämda conctnrer, och visa sig dels uti det vahrarta-  
de slemmet, alldeles såsom verkliga vahrkulor. De blifva 
då något mindre, 2 —4 gångor så stora som Blodeor- 
pusclefna af en mera sinsemellan likformig gestalt och 
storlek, hafva ett mera gu'aktigt, oegenomskinligt utseen
de, och äro endast fyllda med en mängd små mörka
puneter utan andra kärnor. Dessa kulor äro vanligen
ganska tydliga, oeh finnas uti den gul- och grönaktiga 
expeclorationen uti stor mängd, än fullkomligt hela och 
norm ala  , än mer eller mindre hopskrympta, söndriga 
och till formen, något, ibland betydligt förändrade. Alla 
dessa eorpirclernas ytterst omslutande hinna löses uti 
ättiksyra, hvilken, om den är mindre coneentierad, lem- 
nar  de deri inneslutna små kärnorna fria, all skilja sig 
ifrån h varandra, men om den är coneenti erad, löser nästan 
alltsammans. På riktigt utbildade vahr-corpuscler, hvilka 
äro gida a f  innehållande li tt, borttager ælher. den gula 
färgen i det at t  den löser fctthallen. c) Dlodcorpusclcr 
finnas äfven någon gång inblandade uti expectorationen, 
då deruti  finnes mera eller mindre blod; de äro ibland



regelbundna och normala, men oftast mer eller miindre 
förändrade, ocli igenkännas då pä sin färg och storlek.

4:o Större och mindre horn (Granula), hvilka arm y t
terst små, a f  oregelbunden mera kantig form och finnas 
i de sednare stadierna a f  phtisis inblandade, ibland hll stor 
mängd, uti den mera ogenomskinliga pur i for ma expectora
tionen. De uppkomma än ifrån sönderfallen tuberkel-  
materia, bildas än ursprungligen uti slemhinnans afsön- 
dringar, lösas ej af æther oeli ältikesyra men at alkalier, 
och bestå sannolikt a f  ägghvita. Någon särdeles skillnad 
hos dessa små korn, hvilket ursprung de än må hafsa 
haft, har  jag aldrig kunnat upptacka, men deras mängd 
är ofta ganska olika.

5:o Melanotisk materia beskrifver liählman såsom före
kommande uti Lungsigliges sputa på 2 sätt a) omgifven af  
Celler, hvilka han förmodar vara Epithelii-celler, hvar-  
uli en mängd svarta korn finnas inneslutna, än b) fri uti 
särskilda små moleculer. Af dessa båda former har jag 
några gånger sett den sednare men aldrig den förra, hvars 
existence jag likväl ej derförc vill sätla i fråga, då mina 
undersökningar i detta fallet ej varit sä vidslräkdla.

6:0 Tuber kelmat cria. Att i expectorationen hos lung- 
sigtiga kunna igenkänna luberklernas egen väfnad har 
länge utgjort ett föremål för allas önskningar, och man 
hoppades häruti finna ett tecken, som aldrig skulle svika, 
ulan alltid vara att tillgå isynnerhet i de fall, der diag
nosen, oaktadt de mera fullkomnade hjelpmedcl vi nu lör 
bröstsjukdomarnas igenkännande besitta, likväl kunde va
ra osäker. Af mesta värde i delta hänseende skulle haf- 
va varit, oui man i böl jan af  sjukdomen kunnat i expcc- , 
lorationen finna någon förändring, som tillkännagaftuber- 
klernas närvaro, hvilken uti denna period är temligensvår 
att igenkänna; men tvvärr ar det först uti den sednare 
sjukdomsperioden, då större eller mindre stycken a f  den 
lllbcikulösa materien börjat sönderfalla och ramollieras, 
som ilen, blandad med expectorationen, alskiljes och kan 
bli föremål för vår undersökning. Ginge observerade den 
tuberkulösa materien uti lungsigliges expectoration före- 
komina såsom oregelbundna, obesläindt granulerade, sarn- 
manhängande massor. Vogel fann den äfven ofta såsom 
en samling a f  små korn liggande hoppackade uti obestäm
da dunkla massor, liknande sådan materia, hvilken vi för
ut beskrifvit utgöra hiifvudbeständsdelen i de sönderfal
lande eller nyss famollierade tuberklcr, som anlrälfus vid



obduktioner. G ruby säger sig aldrig funnit egentlig tu -  
berkelmateria uti lungsigligas expectoration, hvilken en
ligt lions beskrifning ej skiljde sig från den, som förekom
mer i katarrher ,  genom annat än a t t  den alltid innehöll 
vissa egna corpuscler af  en sphärisk form, försedda med 
concentriska ringar, med en eller flera reinnor gående 
frän kanten intill medelpunkten, ofta alldeles regelbundna 
och hela, men äfven ofta till yttre formen mer eller mindre 
förändrade, hvilka celler ban  derföre noga afritat,  be- 
skrifvit i sina observationes microscopicæ och anser vara 
alldeles pathognomiska för t über h t losis och förekomman
de ni i alla dess stadier. Dessa celler äro likväl ej annat 
än stärkelse-celler, hvilka, enligt doctor Malmstens uppgift, 
blefvo af  Gruby så beständigt funna uti cxpectorationen hos 
Phtisici på det sjukhus i Wien, der han anställde sina 
undersökningar, af den anledningen, at t  till regimen för 
de sjuka, som der vårdades för phtisis, hörde, a t t  de 
hvarje morgon tidigt skulle förtära en välling kokad med 
något stärkelse-haltigt mjöl, af hvilken då uti munnen och 
svalget qvarstadnade så mycket att deras expectoration fick 
den ofvanbeskrifna tillsatsen. Derföre har dessa sphe- 
riska kroppars närvaro ej eller blifvit constaterad a f  nå
gon annan , som öfver lungsots expectoralionen anställt 
forskningar,

I de fall der jag undersökt expectoralionen, har  jag 
aldrig funnit tuberkelmateria i densamma bibehålla sin 
egentliga organisation med fullständiga celler, utan mera 
bestå af  sådana till irreguliära massor sammanpackade 
granula, som Yogel härofvan beskrilver. Omkring och i 
kanten a f  dessa större massor funnos dessutom en stor 
mängd små irreguliära koi n, om hvilka jag, såsom förut är 
nämndt, anser osäkert huruvida de borde anses uppkomma 
af  sönderfallna tuberklcr, eller vara sådana slags granula, 
som omedelbarhgen bildas genom och uti slemhinnans qf- 
sönd ringar.

7:o Cryslaller äro uti cxpectorationen ej att betrakta 
så, som vore de från början till följe nf sjelfva sjukdoms
processen uti densamma bildade, såsom t. ex. gall-, urin-, 
eller giktconcrementer, utan kunna de, ehuru ej genom 
omedelbar afsättning allstrade, ändock linnas, a) bildade 
mom kroppen, af  den orsak att de vätskor, hvilka höllodem 
upplösta, af någon orsak hastigare afdunsta, då de u tcry-  
stallisera. Hos phtisici, och personer som lida al chroni-» 
ska calarrher med bionchiaklilatationer; der expectoration



nen fur samlas i större mängd, och hvila länge utsatt 
for luften, afsättas derfiöre ibland uti sputa ymniga cry- 
staller a f  flera sailer med mångahanda slags crystallfor
mer, b) bildade utom kroppen', 0111 expectorationen någon 
tid förvaras, sâ alt dess vattenhaltiga delar fritt kunna 
afdunsta, så utfällas af samma skäl de deruti upplösta 
salter crystalliseiade —  och på detta sätt kunna dylika 
finnas uti all slags sputa, der de likväl då sakna all pa
thologist betydelse.

8:0 Fett finnes ofta nog uti alla slags sputa, men är 
isynnerhet hos lungsotssjuka särdeles ymnigt förekomman
de uti expectorationen.

Del träffas der a) såsom Elain  uti hvitgula ända till 
gula droppar, hvilka aro fullkomligt runda, af än större 
än mindre diameter, och hafva en tjock mörk skarpt be
gränsad kant, med en deremot contrasterande ljus m id t .— 
De afplattas genom tryckning mellan glasskifvor, men å- 
tertaga vid tryckets upphörande sin runda form — hafva 
ej någon concentrisk ring såsom de luftblåsor, hvilka till
fälligtvis bildas vid undersökningar a f  vätskor, och äro 
lösliga uti alkohol och aether, b) såsom Stearin, förekom
mande uti mera oregelbundna talgartade massor, hvilka 
ofullkomligt och s.agta lösas uti aether och sällan bilda 
verkliga cholestearin-krystaller.

9:o Organiska lemningar af förstörda delar af lungpa- 
renchymet. De delar deraf, hvilka varit inneslutna uti 
de bildade tuberkelmassorna, derigenom blifvit beröfvade 
sin nutrition, och förlorat sin vitalitet, blifva, när tuber- 
keln sönderfaller och ramollieras, äfven medförda, och fin
nas uti expectoration såsom mer eller mindre tydliga trå 
dar, uti hvilka man ibland kan igenkänna iungparenchy- 
mets egentliga eller elastiska fibrer. De bibehålla likväl 
sällan fullkomligt sin egendomliga nätmaskformiga anordning, 
ulan äro vanligen sönderslitna och oregelbundna. Gruby 
h a r  observerat och afritat ett dyiikt fall, der de likväl 
på en temligen stor vidd fullkomligt bibehållit sin form och 
anordning uti regelbundna celluler.

Af det nu anförda synes, a t t  bland alla uti de lung- 
sigtiges expectoration befintliga föremål, endast få äro c-  
gendumligt phtisis tillhörande, att äfveu 2:e bland dessa, 
nemligen sönderfallen tuberkelmateria och fett, dels kunna 
förekomma uti andra luftvägarnas sjukdomar, dels så lik
na andra i all sputa befintliga ämnen, att de här ej med 
säkerhet kunna urskiljas, och att endast förstörda bitar a f



Ixngväfnaden äro de, hvilkas förekommande ali expectora
tion ovillkorligen tillkännag i feer att en ulcerationsprocess t//>/>- 
kommit uti lungorna; hvaraf således synes alt expt-clora- 
lionen först, sedan denna process inträffat, kan Im m a lullt 
afgürande 11 ppl\ sningar.

Oaktadt lungsoten lill sitt förlopp hörer till de, som man 
kallat kroniska sjukdomar, ikläder den sig likväl olika former 
hade i symplomer oeli duration. Man antager i allmänhet 
2:ne lmfvudlbrmer af  sjukdomen; l:o  Den mera acuta, 1 » v i I— 
kens duration skulle vara ifrån 3 — 6— 12 veckor. Den egent
ligen kroniska, som varar uti 4 —9 månader, anda t ' Il lie
ra âr. Att u taf  de uppgifter, hvilka om de här anförda 
fallen kunnat erhällas, afgöra till hvilken af dessa häda 
former hvart och ett fall hörer ,  är af liera skäl svårt. 
Oftast hlifva dessa slags sjuka längre eller kortare tid 
hemma i Casernen vårdade, och derföre äro flera upp 
tagna, hvilka allidit inom några veckor eller dagar, utan 
at t  jag derföre anser sjukdomen ovilkorligen halt den a- 
euta formen. Ganska ofta betraktar  en värfvad soldat ett 
bröstlidande, som skulle förmå hvarje annan att söka hot,  
för en ren obetydlighet, går uppe och sköter sina göromal 
ofta flera månader, tills antingen denna sjukdomens fram
steg eller någon tillfälligtvis tillkommen annan sjukdom 
tvingar honom att inlaga sängen, då del oftast behöfs endast 
kort tids vistelse på sjukhuset,  för a l t  medföra döden, 
fastän sjukdomens egentliga duration ändock kunnat vara 
temligen länge.

Då man endast har soldatens egna uppgifter tillj rät
telse, äro de till den grad orediga och otillförlitliga, alt 
derpå ej kan grundas någon i ringaste mån säker slutsats; 
och derföre vdl jag ej heller, under någondera af des
sa båda formerna, hänföra något bestämdt antal af de 
anförda fallen, utan får endast i allmänhet uppgilva, att 
under den tid jag varit å sjukhuset anställd, halva ej sa 
sällan förekommit fall af lungsot, hvilka jag skulle vilja 
hänföra till den acula formen, och dessa halva förhållit 
sig på 2 ;ne olika sätt.

a) Kn person med mer eller mindre stark tuberkulös 
dial hes, får en nervleber eller svårare pneumoni, blir der- 
ifrån konvalescent, men ej fullkomligt frisk, utan börjar 
snart alt känna feberrörelser på aftnarna, svettas om nät



terna, hosta och äfmagra. Fullständig plitisis är snart  
utbildad, och döden följer innan kort.

b) Eller ock für en person hastigt efter föregående 
förkylning eller annan anledning, feber med symptomer a f  
svår Bronchitis, hviiken tycks hota, och mången gång pä 
smärre fläckar kan anses öfvergå i Pneuinoni. Man mär
ker likväl snart nog, at t  sjukdomen ej är enkel, både a f  
missförhållandet mellan den lokala alfektion och feberns 
häftighet, och isynnerhet krafternas hastiga förlust oeli 
lynnets nedstämning, äfvensom deraf, at t  sjukdomen cjvar- 
slår på samma punkt, oaktadl användning a f  tjenliga me
del, till dess slutligen febern förvandlar sig till hektisk, och i 
de flesta fall snart medför patientens död, ehuru  det äf- 
ven någon gång händer att sjukdomen ännu stannar i sin 
gång, och sedan antar ett mera kroniskt förlopp. Det är 
just denna form, hviiken Rokitansky och äfven Hoodgkins 
beskrifver förekommande hos yngre personer förenad med 
typhösa symptomer och citer döden lemnande i lungorna 
dessa talrika milliära granulationer, hvilka Andral tillskrif- 
vit en s. k. vesikulär Pneumoni. 11 aase anser tuberkler- 
na i denna form af sjukdomen väl hafva milliär form, 
men vara till utseendet gula, sittande midtuti en omgif- 
vande liten hépatisation. Jag åter skulle just anse det va
ra i denna form, som man träffar dessa lobuUira, ibland m in 
dre, ibland temligcn stora tuber kelinfiltrationer, hvilka hal
va mer mjuk konsistens, äro till färgen mera gulaktiga, 
liksom spcekiga, och likna lobulära hepatisationer; hvil- 
ket äfven mer står i öfverensstämmelse med sjukdomsför
loppet; då deremot den milliära tuberkeln a f  mig funnits 
uti alla möjliga, äfven de mest kroniska fall, och ej med 
dessa häftiga symptomer ger sig tillkänna. Iläruli instäm
mer till en del äfven Clark.

Jag får nu anföra huru  verkliga förhållandet har va
rit med dessa fallens duration likväl med den reservation 
jag ofvanföje gjort i afseende der pä, att den möjligen kan 
vara betydligt läingre än här upplages. Till jemnförelse 
har jag bifogat de tabeller Louis och Bayle uppgjort i 
samma afseende.



Egna observationer. L o u ii. Buy le..
Inom 1 månad allidna 19

Sjukdomen varat 1 månad 25 1 1
— —  2 mån. 18 4 6
— —  3 — 14 3 9
— —  4 — 10 5 12
— — 5 — 8 11 14
— — 6 — 9 9 18
■— — 7 — 1 9 18
— — 8 — 2 9 14

— 9 — 1 7 12
— — 10 — 0 4 8
— — 11 — 0 3 7
— — 12 — 0 5 5
— — 13 — 0 2 6
— — 14 — 2 4 10
— — 15 — 1 5
__ — 16 1 O 3
____ — 17 ____ 2 2 4
____ —  18 ____ 0 1 2
___ — 19 — 0 1 o

- — 20 _ _ 0 1 3
____ — 21 _ 0 0 6
____ —  22 ___ . 1 0 3
____ —  23 — _ 0 0 2
____ -  14 ____ 0 8 2

Öfver 2:ne år 2 0 0
____ —  3 ____ 0 6 6
____ —  4 ____ 0 6 5

— 5 ____ O 2 3
Ifrån 6—10 ar 0 1 9
Ifrån 12—20 — 0 4 5

S:ma 116 114 200

Medeldurationen antages, enligt Clark vanligen vara 
2:ne år, men enligt den nu anförda tabellen, synes hu- 
ru dessa fallen betydligt afvika der i frän. Medeldura- 
tionen blir ej mera än 4  månader och 6 dagar, och en
ligt tabellen äro, innan de första 7 månaderna gått till ända, 
88,79 proc. af  hela antalet redan aflidna. Enligt de med
delade tabellerna af Louis och Baylc, hade först inom 9 
månader hälften hunnit dö, och de anföra båda dessutom 
fal!, soin varat i 20 år.



Att sjukdomen verkligen liar denna långa duration ,  
är, efter allt hvad jag i öfrigt erfarit, äfven i sjelfva ver- 
ki‘t fallet; och möjligheten att här få ett dylikt resultat 
kan endast förklaras på det sätt som jag nämnde, att de 
sjuka oftast komma till sjukhuset med långt avancerad sjuk
dom, mera för att der dö. Vi skola äfven se, att redan 
medelduration för de fall, som blifvit å sjukhuset vårdade 
otdi ieke aflidit, utan utskrifvits mer eller mindre förbätt
rade, och för hvilka då således hela sjukdomens decursus 
ej på längt när är beräknad, blir högre, och vi skola äfven 
bland de i andra sjukdomar aflidna, kunna anföra ett och 
annat fall, då ganska lång tid förflutit sedan personerna kunna 
anses hafva första gången blifvit af tuberkelsjukdomen an
gripne. Dessa fall har jag ej h ä r  beräknat, af det skäl att 
sjukdomen där cj varit lämnad åt sig sjelf, utan andra 
omständigheter lillkommo, som ingrepo uti, och förändra
de des* gång; och sålunda en person, som dör med tu- 
berkler i lungorna, derföre ej alltid kan anses dö uti tu
berkulös lungsot.

Oaktadt alla dessa skal, kan det likväl vara möj
ligt och till och med troligt, att verkligen lungsoten in
om Stockholms Garnison har delta egna hastiga för
lopp. Sjukdomen alstras troligen ganska ofta u r  och ef
ter acuta sjukdomsprocesser, den angriper och fortgår hos 
ofta robusta och starkt byggda karlar, och den aktas rin
ga, om ej missvårdas i sin början, hvarigenom den sålun
da kanske föranledes att antaga ett förlopp, som är ha
stigare, än man under andra  omständigheter observerar.

De hvilka jag antecknat såsom å sjukhuset vårdade 
för tuberculosis, hvilka likväl blifvit utskrifna, antingen så
som afskedade från krigstjensten, eller mer och mindre för
bättrade, utgöra ett antal a f  121) personer, för hvilka en
dast deri lid som förflutit, ifrån det de blefvo i Sjukhusets 
journaler upptagna för tuberculosis, till dess de sista gån
gen där observerades, utgör i medeltal 5 månader och 24: 
dagar. Bland dessa 12(3 äro likväl 74, for hvilka finnas 
antecknade deras egna uppgifter, om hu ru  lång tid före 
intagningen de haft lindrigare eller svårare symptomer af 
lungornas lidande. Denna tid utgör för dessa 74 fallen i 
medeltal 19 inånader och 13 dagar, och om nu dertill 
lägges för samma 74 fall den tid de på sjukhuset blifvit 
observerade, så utgör redan medeltalet af  hela den tid af 
sjukdomens duration, hvilken vi uti dessa fall känna, 23 
månader och 28 dagar, eller på 2 dagar nära 2 år.



Duration i månader Bland alla 126 är den npp-
Fall tagna medeltiden af  5 månader
24 mindre än 1 månad och 2 4 ' dagar fördelad på närstå-
25 l  till 2 månachr ende sätt:

Deraf synes lik vä!, att för £ 
a f  hela antalet är den tid de blif- 
vit observerade lika stor eller min
dre än den anförda medeltiden, och 
att mer än hälften inom de första 
3 månaderna försvunnit u r  jouna- 
lerna. Många blefvo då afskeda- 
de, många åter så mycket förbät
trade att de ånyo inträdde i tjenst- 
göring, och fortsatte den längre 
eller kortare tid.

Såsom exempel torde fä anföras:

N;o 16. L ilje g r e n , N îo  l 4 ,  Svea  
Garde Schwerins kompani är född i 
Stockholm , var före anvärfningen si- 
denväfvare, Anvärfdes 1329 och var 
dä 29 år gammal o fot 9 |  tum läng, var 

cj serdeles sjuk förränn ar 1839, då han i Maj månad å Sjukhuset vår
dades för en B rorich itits  acu ta  — utskrefs snart nog, men började 
samma år på h östen  att fä hosta; denna fortfor,  utan att pati
enten deråt skänkte någon uppmärksamhet , til! Januari 1841 da 
han några gånger hade h lodspottn iug; dock ännu utan att söka 
läkarevärd. Först uti Juni 1341 intogs pat. ä sjukhuset och ha
de dä stark förtätning af  lungorna linder häda Glavicuhe, och i 
högra tungspetsen cavernös respiration. Utskrefs. deu 11 Okt.  
s. ä. och är sedan dess ej observerad.

N îo  17. Y n g w e , Trumslagare vid Andra Lifgardet,  Major  
Schiitzerkrantz kompani, är född i S tockholm , utan föregående  
yrke anvärfdes 1826 vid 14 års ålder. Hade såsom barn varit  
f i isk . Var 1837 vårdad å Sjukhuset för h ä l l  och s ty g n  och har 
sedan dess haft b e s tä n d ig t  hosta med antäppa, hvilka båda för
värrades mot vintern. Hade dessutom ofta kräkningar med sve
da i Epigastrium, snra uppslutningar och plågor efter måltider
na. Intogs ä sjukhuset den 2 Okt. 1840 med förtätning i håla  
lungornas spetsar, starkast p i  venstra sidan ocli der förenad med 
betydlig caverna. Fick sjukhus-afsked och utskrefs den 30 April  
1841,

N; ) l a» C arlsso n , N:n 41, Andra garde, Major Schiitzer-  
kranlz kompani, född i Stockholm, förut kopparslagare auvärf-  
des är 183 i vid 20 års ålder, 5 fot. och 1 1 tum läng, a f  robust 
kroppsbyggnad, och föie anvärfningen alltid frisk. Intogs första

20 2 — 3
12 3 —  4
9 4 — 4
6 5 —  6
4 6 —  7
7 7 —  8
1 9 —  10
3 10 — 11
4 11 — 12
2 12 — 13
1 13 -  14
1 16 — 17
1 19 — 20
1 22 — 23
1 24 — 25
1 29 — 30
1 32 —  33
1 37 — 38
1 42 —  43
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gången i Mars 1839 å sjukhuset för T y p h u s fe b e r , ti ll frisknad«  
efter denna, men var alltsedan b e s tä n d ig t p lä g a d  a f  hosta  och 
vårdades â sjukhuset derföre både i Maj, Juli och December t. ä. 
tills slutligen den sista gången tydlig fö itä ln ing märktes i bada 
juugspetsarna och patienten anscägs som tuberkulös. Flan iitskrcfs 
l ikväl efter någon lid, återkom i samma ti llstånd i Mars 1840, 
ut sk refs ånyo, men inkom i Nov. s. å. med tillkommen betydlig  
C avern a  uti venst ra lungspetsen. Utskrefs likväl den 27 Febr. 
1841 och har sedan ej observerats.

N;o 19. Jonsson , Nio 4, Andra G arde, Schützcrcrantzkompani,  
Född i Södermanland, förut bonddräng, anvärfdes han ar 1879, 
22 är gammal 6 fot och 1 tum lång i ej serdeles sjuk förrän vin
tern 1841 — 12 dä patienten hade hosta isynnerhet på morgnarna,  
men utan att dcrät lemna någon uppmärksamhet Intogs å sjuk
huset den 5 Juni 1842 för P le u r it is  s in is tra  e x su d a to r ia , \a r  der- 
eftcr konvalescent, då han i Augusti fick täta anfall af  blodhosla, 
hvareftcr snart utbildades förtätning med C avernœ  uti venstra 
lungan. Patienten afskedades i Sept.  1842, men förblef ändock  
såsom lamptändare qvar å sjukhuset t ill  den 15 Febr. 1843, då 

han utskrefs.
N io  20. IV iberg , N io  65, Svea Garde, Belfrages kompani,  

född i Stockholm, intet  föregående y r k e ,  anvärfdes 1821, 22 år 
gammal 5 fot 10 tum lång. Har enligt  egen berättelse flera gån
ger i kasern blifv it  vårdad för h å ll  f ö r e n a d t  m ed fe b e r ,  hade 
vintern 1834— 35 någon b lodh osta , och sedan dess beständig hosta 
— vårdades ä sjukhuset i December 1840 för R heum atism us acu
tu s ,  men anmärktes ä f \ e n  då i sjuk-journalen såsom varande tu-  
serkulös;  uti Maj 1841 ä sjukhuset för P le u r it is  s in is tra  men 
sedan der ej synlig förr än den 28 Febr. 1843., dä patienten be
fanns hafva Cavernae i båda lungornas spetsar, men isynnerhet  u- 
ti den högra lungan. Afskedades i Mars och utskrefs den 30 Maj 
1843.

N io  21. F orsm an , N:o 53, Andra kanonier-kompnniet . Börja
de redan vid 17 års å lder att  få hosta, hvilken sedan fortfarit  
och varit ibland förenad med blodspottning. Under sommaren 
1842 hade han 2;ne gånger svär och ym nig b lodh osta  intogs ä 
sjukhuset i Nov. 1842. Var dä 22 är gammal, hade förtätning i 
häda lungorna med stora cavernæ i den högra, hade hastig puls,  
hektiska frossbrytningar och var starkt afrnagrad — återfick lik
val kr a f t e r  och hull t ill  den grad, att han syntes vara vid god 
helsa fastän Cavernæ ännu qvarstodo. Utskrefs sålunda den 
3 l  Mars 1843.

N i»  22. N ju rm a n , Njo 63, af  Södra Roslags andra kompani,  
var första gången å sjukhuset i Maj 1840 och anmärktes dä haf
va tu b erk u lo sis  med tydliga C avernæ  i högra lungspefsen. U t 
skrefs i Juni månad och återkom ej förr än i Juli  1843 då 
C avernæ  qvarstodo oförändrade uti högra lungan, men venstra 
suhelavieularregionen, var äfven förtätad. Utskrefs ånyo i Aug. 
s. a. och har sedan dess ej varit intagen.

N;o 23. G algök , N :o 8 6 ,  2:a Norrlands 11 :te Rot ebåtsmnnskom-  
panij blefBätsman 1832 vid 28 års ålder, hade god liäha, hvilken fort-



so

for ( ill  1838. Var under sommarn battre; men umler följande vin
tern till I ogo symptomerna å n y o —  Vintern 1840—*41 hade patienten  
ett anfall a f  ym nig hlodhosta och kände sig derefter bät tre u ti én 
lang lid — intogs första gängen å sjukhuset i Maj 1842, och ha
de dä förtätning i h ögra  lungans spets ocli hela framsida. Han 
utskrefs i Juli , återkom följande vinter eller i Januari  1843 för 
enahanda plågor och mest uti samma tillstånd. — Utskrefs d l  
den 24 F ebr.  och har sedan ej b lifv it  observerad,

iN;o 24. T V etterberg ,  Njo 26, Svea Arti l ler i ,  5jte 6:pund. 
Batterie ,  född i Stockholm, förut Bagare, anvärfdes år 1835, 25 år 
gammal, 5 fot 8 tum lång, a f  spenslig kroppsbyggnad. F ick  un
der exercisen sommaren 1836 en stöt å bröstet, och hade derefter  
Blodhosta, hvilken återkom under året 1838 en gång, och uti  
Okt. 1830, då han första gängen intogs å sjukhuset,  hvarvid han 
befanns hafva betydlig förtätning i  v e n s tra  tu n g sp e tse n ,  där 
under vistelsen å sjukhuset sedan bildade sig Cavernæ, Afskedades  
och utskrefs den 19 Maj 1840,

N:o 25. D a h lb e rg , N:o 34, Stadsbåtsman, var första gången 
å sjukhuset intagen år 1838 för hosta, uti  Augusti 1841 för D i*  
a rrh é , men hade under mellantiden och äfven före den först om 
talade intagningen haft, utom sjukhuset, hosta och b lo d sp o ttn in g  
j le r a  g å n g e r ; intogs i Sept 1842 ånyo, och hade dâ fö r tä tn in g  
u li  högra tungspetsen med C avernæ , men obetydlig affektiou af  
venstra sidan. Utskrefs, men återkom i Febr, 1843, dä stora 
C avernæ  voro utbildade pä v e n s tra  s id a n , men de å högra tyck 
tes mera toinina och hopfallna; —  ännu en gång utskrifven, in 
togs han ånyo i Dec. s, å, uti enahanda tillstånd. Utskrefs  i 
Jan. 1844, men inkom åter i Mars detta år med stora vahrfyllda  
C avernæ  i  båda  lu n g o rn a , im itat ion  af  tarmkanalen och hektik;  
Ur likväl,  när detta skrifves, uppstigen, temligen rask, och kom 
mer sannolikt än en gång ut ifrån sjukhuset.

N:o 26. Ö s tr ö m , N:o 6, Svea Garde, Staël  v» Holsteins  
K om pani,  född i Vesterbotten, förut, dräng, anvärfdes 1832, 19 
är gammal, 5 fot 1 0 |  tum lång. Första gången à sjukhuset i 
Maj 1840 för en F ebr . in te rm itt . quo l i d , , hvilken uti Juni s. ä, 
r e c id iv e ra d e ,  hade sedan pä hösten och under vintern 1 8 4 0 —41 
dålig hälsa med matthet, andläppa, hosla och nattsvett. IJnder 
våren 1842 hostade patienten äfven b lo d , intogs å sjukhuset i 
Dec.  1S42 med förtätning i båda lungspetsarna, stora C avern æ  
i venstra lungan, och <1 y I i k a något m in d re  t, den  h ö g ra , afske-* 
ilades och utskrefs uti Maj 1843.

Af alla de biomständigheter, li vilka mer eller mindre 
förkorta eller förlånga duration, har åldern vanligen a n 
setts vara af ringa inflytelse, förulan det, alt de synnerli
gen akuta  fallen vanligen inträffa i ungdomen, dä enligt 
de resultater, som kunna dragas af mina anteckningar, 
medelduralion var mest lika mellan 2 0 —30 och emel-


