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lan 30—40 Ar,'och «ndast hos de få fall, som nådde öf- 
ver 40 ar något kortare. Bland 100 döda i lungsot voro
45 pers. mellan 2 0 — 30 å r  med en medeldur. af 3 m. 27 d. 
40 d:o mellan 30 och 40 å r  med medeldur, af 3 mån. 15 d. 

8  d:o öfver 40 år med medelduration af 2 mån. 21 dagar. 
1 d:o under 20 år, hvars sjukdomsduration var 2 mån.

H uru  förhållandet varit med tjcnstetidcns inflytelse på 
sjukdomens medelduration ses af  följande tabell:

Års tjenstetid. Personer. Medelduration.
Mindre än E tt  år 3 11 mån. 10 d

1 — 7 4 — 17 —
2 — 9 4 — 19 —
3 — 5 1 — 24 —
4 — 6 4 _ 11 —
5 — 18 3 _ 1 —
6 — 11 3 _ 14 —
7 — 5 6 _ 27 —
8 — 7 5 _ 2 —
9 — 6 2 _ 7 —

10 — 5 , 4 _ 28 —
11 — -, 1 0 _ 20 —

12 — 5 1 _ 24 —
13 — 8 1 _ 24 —

16 — 1 0 _ 20 —
17 — 4 3 _ 14 —
20 — 1 3 _ 0 —

H äraf  vill synas, som skulle dess inflytelse v a r i t  min-
d re  betydlig, då tabellen ej utvisar ett enda konstant för
hållande mera än att de, hvilka ej tjent fullt ett år, haf- 
va en betydligt längre medelduration än alla de andra.

I» Dessa sistnämnda äro likväl alltför fa, för att deraf draga 
särdeles slutsatser. I öfrigt variera talen så betydligt 
och ojemt, att det synes som skulle andra inflytelser huf- 
vudsakligen bestämt durationen, ocb tjenstetiden blott varit 
en bisak. Så är medelduration vid 7 och 8 års tjenste- 
tid uppe till 5 à 6 månader, men faller hastigt vid 9 år 
till 2 månader, och vid 12 och 13 år till och med till 
1 månad, men går åter vid 17 och 20 upp till 4 månader.



Föl' alt u l iö ra  det inflytande, årstiderna linfva på 
sjukdomen a t t  befordra dess fortgång och påskynda dess 
slut, och sålunda modifiera dess duration, fordras egent
ligen en större mängd iakttagelser, än de som för mig va
rit att tillgå, och Clark har uti sitt arbete om Lungsot re
dan anfört en beräkning häröfver, uppgjord efter dödslistorna 
i London, således med de rikaste materialier man i detta 
afseende kan få. Ilan har derigenom kommit till det re
su lta t,  at t  under vintermånaderna är dödligheten störst, 
dernäst om våren, så hösten och sist sommaren; men 
lör alt kunna jemföra och i någon mån grunda ett om
döme, huruvida förhållandet uti vårt klimat är detsamma 
som i London, har jag uppgjort följande tabell:

Clarks ord Min ord A ii tal döda
ningsföljd af ningsföljd af i hvarjc■ må- Häraf synes det som
månaderna. mänadta. nail * den sena våren och

Mars Juni 19 hösten här vore dc för en
Febr. Maj 16 lungsiglig farligaste ti

derna, då åter sjelfva
Dec em b. Oktober 14 vintern ej slår särdeles
Januari November 14 högre än sommaren uti

10
antalet a f  de derunder

April April döda. Att likväl -till
Maj Mars 8 fälligheter och helt och

November Febr. 7 hållet individuella för
hållanden kunnat här

Juni Juli 7 vid inverka, är emel
Oktober Augusti 7 lertid möjligt, hvårföre

Juli 6
det äfven vore a f  in 

Jan. tresse att kunna derom
Sept. December 6 erhålla tillförlitliga upp
Augusti Sept. 5 lysningar från flera häll.

H uruvida Phtisis pu l mon a lis verkligen kan botas, har  
såsoin vi förut nämnt varit underkastadt olika meningar. 
A tt  alla de hektiska symplomcrna, naltsvett, afmagring 
och feber, hvilka egentligen karakterisera sjukdorncn så
som phtitisk process, kunna alldeles försvinna och kroppen 
återvinna full hälsa, om blott det lokala lidandet, som 
underhållit  och åstadkommit dessa symptomer, ailägsnas,



derpå liafva vi uti så många andra analoga sjukdoms
tillstånd ovedersägliga exempel; men huruvida sjelfva den 
tuberkulösa degenerationen kunde å ter  aflägsnas, och or-  
ganerna återtaga sin normala s truk tur ,  liar man satt i 
fråga. Att den högre grad a f  destruktion, som man of
tast finner uti lungorna hos personer aflidna uti lungsot, 
skulle kunna aflägsnas och organet återtaga sin verksam
het, låter ej tänka sig, men man har  trott, att, då de tu 
berkulösa afsältningarna äro smärre, sjelfva allmänna disposi
tion för nya anfall ringa och gynnande omständigheter tillstö
ta, de förstnämnda skulle möjligen kunna aflägsnas eller göras 
oskadliga. Att båda delarna sker på sätt som vi förut vi
sat, har pathologiska anatomien redan ådagalagt; men af 
de fall, der en ärrad Caverna eller större och mindre kalk- 
vandlade ocli encysterade tuberklei finnas vid obduktio
nen hos en tillfälligtvis död person, bevisas först ingalun
da den tuberkulösa produktens absorbtion, och i osäker
het om den tid, som förflutit emellan dessa produkters 
bildning och döden, kan man för det andra äfven alltid 
betvifla huruvida ej personen, om han lefvat, snart skulle 
liafva haft nya afsättningar, och nu blott af  den mellan- 
kominande döden räddades derifrån. Af detia skäl äro de 
fäll, som kunna undersökas ännu under lifstiden, och der 
de uppgifter, som på denna väg fås, kunna a f  obduktion 
bl i f va konstaterade, a f  en mer än vanlig vigt. I dy
likt afseende fortjena de under sjukdomshist. N:o 27 och 
30 anförda fallen uppmärksamhet.

Den förstnämnde kunde sannolikt datera ett anfall 
af tuberculosis redan 20 å r  tillbaka, och hade sedan dess 
varit frisk tills lian dog af en helt annan sjukdom. N:o 30 
kan väl ej räkna lungsots-anfallet mer än 3 år  til lba
ka, men förändringen i lungan liknar tcmligen den, som 
fanns uti det föregående fallet, och bestod af det slags 
tuberkler vi oftast sett finnas utan särdeles andra destruk- 
tioner i de fall der tuberkulosen gjort uppehåll, ehuru  
till följe af den akuta inflammationsproeessen, som hos denna 
nyss försiggått i kroppen en eller flera deraf hunnit blif- 
va ramoliierade, och 1111 bildade en Caverna full a f  vahr .  
Äfvenså h ar  jag ofta nog funnit dylika tecken till en 
börjande och temeligen fortskriden läkning a f  de genom 
tuberkulosen uppkomna destruktioner, fastän jag i alla 
dessa fall saknar bestämda uppgifter om de dödas föregå
ende hälsotillstånd; så att dessa val tjena till att be
kräfta den redan erkända sanningen, a t t  tuberkler och äf-



ven Cavernae uti lungorna kunna läkas, men ej bidraga 
till upplysn ing  huru länge denna läkning blir beståndande, 
och under hvilka förhållanden den eger rum.

N i j 27. A lm g ren , Svarfvaremästare vid Kongl. Majits F lot
ta, hade är 1837 under sommaren haft en oregelbunden f r o s s a , 
och derefter i böl jan af  är l 3 4 l  fått v a ttu s o t ,  intogs u li  O kto
ber  1842 ä Sjukhuset, och hade dä M orbus B r ig h t i.  V id  brö
stets ausk ulterande uppläcktes likväl en C avern a  i högra lung- 
spetsen, i anledning hvaraf patienten pä efterfrägan, bei ättade »ig 
är 1823 haft ” L u n g so t”  d. v. s. svär hosta med b lodspoftiling, 
andtäppa, feber, nattsvett och afmagring, men inom ett el ler an“ 
nat åt derifrän, b lifv it  frisk och haft tämmeligen god hälsa, tills 
de först, omtalade åkommorna började. Denna sista sjukdom med
förde döden i Decemb. 1842 ,  då vid obduktion., utom degenera- 
tionen i njurarne, fanns i högra lungspetsen en Caverna, stor som 
en valnöt, med hårda, fibrösa väggar, hvilka voro hopkrympta  
och hade skrynklat lungytan; dess inre beklädande hinna var 
slät, fast och halfgenomskinlig och i omgifvande lumjparenchymefc 
funnos dessutom 3 à 4 cruda hårda tuberkler af  ett knappnåls-  
hufvuds storlek —  i venstra lungans spets funnos afveu några 
tuberkler,

Njo 23. A  kel'lu n d j  N io  65, Lifgarde till  häst, 2ia Majors  
Sqvadron, född i Upland. Förut Murare, anvärfdes 1828, 21 år 
gammal, 6 fot lång. Första gången ä sjukhuset i A pri l  1839 för  
Pneum onia s in is tra  c. d e lir io  trem ente. A lla  upplysningar sak
nas om hans vidare befinnande, annat än att han uti Januari  år 
1840 inkom med Pneum onia d e x tra  c. d e lir io  tr e m e n te , och afled 
deruti. V id  obduktion fanns l ik v ä l ,  utom hépatisation i hela 
högra lungan, en tom C averna  i venstra lungans öfre lob., med hårda 
men hopfallna väggar, sä att lu n gy tan d e r ö f v e r  v a r  sk ry  n k lig  — 
uti omgifningen funnos flera stora cruda tuberkler och i hela loben 
jetnn bronebial-dilatation.

Njo 25. D y k ,  N:o 12, Andra Garde, NauckhofFs Kompani,  
född i Örebro län, förut dräng. Anvärfd ar 183(5, 28 är gam
mal, 6 fot 1§ tam läng, likväl af  mera spenslig kroppsbygg
nad. U i i  Februari 18 >9 första gången intagen å sjukhuset för 
Febr. g a s tr . s im p lex , i Ok t. s. å. för Febr. in te rm itte n s  tertia -' 
na, i Dec, s. ä. för D ia r t hé, uti Febr. 1840 för F n te r i t is  ch ro 
nicat, i Mars s. ä. ånyo för Febr. in te rm itten s  te r tia n a  men afled i 
Maj till  följd af  C h ron isk  G a s tro e n te r itis , fl.ide vid obdukIionen  
uti högra lungans spets en tom C averna  med hårda, skrynklade  
väggar utan tuberkler i omgifningen eller i veöstra lungan. S am 
ma lungspets var adhceren t vid bröstkorgen och bronch iaIgland- 
lerna voro svullna,  dels tuberkulösa, de/s innehållande kalk-kon-  
krementer.

N:o 30. N y lä n d e r ,  N:o 34, Svea Garde, Aminoffs Kompani,  
född i Örebro län. Förut Bonddräng. Anvärfd 1836 ,19  är gam
mal, 6 fot läng af  robust kroppsbyggnad. Skall  enligt  egen be
rättelse haft flera syskon döda i lungsot. Var sjelf emellan 12—16 
året ofta plågad af näsblod. Första gången å sjukhuset i Decem
ber 1839, dä patienten sp o tta d e  y m n ig t  b lo d j  och annoterades 
såsom tuberkulös — i Mars månad 1840 F ebr. in te rm itte n s  te r tia n a ,



uti Sept.  1842, enkel g a str isk  f e b e r ,  uti December s, ». T yp h u s ce 
re b ra l is c. pneum onia d e x tr a ? uti livilkeii sjukdom bau dog; da utom  
hépatisation i nedra lobtm och öfriga sjukliga fenomener, fanns i 
högra lungspetsen en C averna  stor som en valnöt, fylld med vahr 
och omgrfven af  permeabelt lungparenchym, uti hvilket s u t t o  in 
bäddade 2 a 3 l ivitgula, runda tuberkler af  större ärters vidd.

N:o 31. S a n d e ll, N:o 5, Svea Artilleri, Tygstats-Kompani,  
född i Vernilaud och var dräng pä landet. Anvärfdes 1339, 26 
Sr gammal, 5 fot 7 |  tum läng, af  mera spenslig kroppsbyggnad;  
hade i Augusti 1841 C h an cre , och tick omkring Jultiden s. ä. 
B lo d s p o ttn in g  med sedan qvarstäende hosta och andtäppa, i Febr. 
månad 1Ö42 värdad ä Sjukhuset för Pneum onia d ex tra  efter hvil-  
kens slut f ö r tä tn in g  ännu qvarslod i högra lungspetsen, t ill ika  
med en mindre Caverna —  var i Juli manad 1843 inlagen pä 
Sjukhuset för en F ebr, in te rm , te r t.  dä förtätningen i lungorna 
var knappast märkdar, om ens hägon.

M; i 32. A n d ersso n , N:o 58, Svea Artil leri , 7; le 6:pundiga 
Batteri ,  född i Småland, förut Garfvare. Anvärfdes 1830, 21 är 
gammal, 5 fot,  8 tum läng. Var före anvärfuiugen frisk, men se
dan dess beständigt sjuklig. U nder aret 1839 beständigt haft ho
s ta  och a n d tä p p a  m ed  b lo d sp o ttu in g a r  emellanät. I Augusti s, 
o. i Journalerna upptagen' för P h tis is ,  utskrefs dä, äterkom i Febr. 
1841 för b lo d h o sta  och B ro n c h itis , i Maj s. å. E n te r itis  f o l l i 
cu lo sa , och derefter annoterad att hafva f ö r tä tn in g  i båda lun
gorna. spetsar. Intogs ånyo i Febr. 1843 för P le u r itis  s in is tra ,  
efter hvilkens slut en ch ron isk  c a ta r r  fortfor, men ulan anmärk
ningsvärd förtätning i nägo.nlera lungan. Utskrefs den 5 Mars 
1843, och har sedan ej vai it observerad.

N:o 33. L ai'sson , N:o 43, Lifgarde till bäst, Gederströms 
Sqvadron, född i Örebro län, och var förut brämmiästare vid ett  
bruk derstädes. A nväifdes  1837, 23 är gammal, 5 fot 9 tom lång. 
V ar såsom yngre frisk, men under vintern 1840—4l hemma i ka
sern ofta sjuk med hosta, plågor i bröstet, isynnerhet ät veu- 
stra sidan och b lo d sp o ttn in g . Intogs i Juni 1811 å Sjukhuset,  
och hade dä f ö r tä tn in g  u t i  v e n s tra  lu n gspetsen , blef i Juli s. å. 
utskrifven, och skall f. n.,  enligt uppgift  frän Regementet, vara 
frisk ,  och Traktör här i staden.

N  o 34. L in d b e r g , Nja 3 6 ,  Lifgarde till  häst, Lif-sqva
dron, född i Södermanland, förut Sadelmakare. Anvärfdes är
1835, 23 är gammal, 5 fot, 10 tum läng ,  var frisk tills pa
tienten våren 1840 fick f r o s s a ,  hvilken medelst hemma använd  
Medicin couperaikes, h v a r e f te r  l ikväl först började hosta och 
v ä r k  i  b rö s te tj intogs i  Maj 1840 med fö r tä tn in g  i  ven stra  lu n g 
spe tsen  utskrefs i Juli ,  och var ban uti Oktober 1842 änyo intagen  
för P le u r it is  s in is tr a  dä förtätningen ej vidare var märkbar.

Alt en phtisicus, uti hvars lungor redan Cavernæ a-
ro utbildade, det oaktadt kan temligen hastigt återvinna 
hull och krafter, och oaktadt lunglidandcts qvarståendet 
få nästan en skenbar hälsa, ser man ofta nog, oi‘h ibland 
de har annoterade 126 fallen , hvilka efter kortare eller 
längre tids vård på sjukhuset der ifrån utskrefvos, funnos i-



ke mindre än 54 fall, hvill.a hade för auskultationen märk
bara Cavernæ i lungorna. Många utskrefvos såsom afske- 
dade utan särdeles förbättring, men äfven ganska inånga å- 
t n  lingo hull och krafter, och liafva bibehållit dein teml. 
länge. Säsom exempel vill jag anföra sjukdomshistorien N:o 
‘21, hvilken person ännu, d. v. s. ett Ar efter ntskrifningen 
fortfar att befinna sig tämmeligen väl, och ]N:o 25, hos 
livilken oaktadt 1 år förflutit, sedan Cavernæ diagnostice
rades i hans lungor, tuberkulosen väl gjort framsteg, men 
ändock ej hindrat honom ifrån alt vistas ute och förrätta 
lättare göromål Jag liar äfven utom sjukhuset sett perso
ner, hvilka oaktadt Cavernæ redan uti 1 år och derutöf- 
ver funnits uti lungorne, ändock förbättrats till det allmän
na tillståndet, och i betydlig mån å tervunnit hull och 
krafter.

Ilos personer döda i lungsot, fxnncs nästan utan un
dantag, båda lungorna angripna; men de fäll, der sjukdo
men undantagsvis fixerar sig mer och mindre uteslutan
de uti ena lungan, har  jag funnit vara just dem, hvilka 
hafva dot omtaldta långsamma förloppet, och erbjuda mera 
utsigter till lyckad kur.. Såsom en denna förmodan u n 
derstödjande omständighet, se vi äfven i de fall där tuberk- 
ler funnits hos personer, som tillfälligtvis dött a f  annan 
sjukdom, degenerationen oftare inskränkd till endast ena 
lungan.

Några af de ofvanför anförda sjukdomshistorierna N o 
31, 32, 33, 34 tyckas visserligen tala äfven för möjlighe
ten af tuberklernas fullständiga resorbtion, då det en gäng 
förtätade parenchymet observerades sedan återfå sin perméa
bilité!, och jag anser verkligen tuberkolmaterien ej eller va
ra sd betydligt olikartad andra inom kroppen skeende cxsu- 
dationer, hvilka vi alla veta kunna utan eftcrlcmnande a f 
särdeles betydliga textur förändringar résorberas, att icke möj
ligheten a f  samma procedur äfven här är tänkbar. Likväl 
kunna vi ej anse den fysikaliska undersökningsmethoden 
till den grad fullkomlig, att den förmår uppdaga äfven de 
minsta förändringar i lungans väfiiad, hvarföre äfven tu-O O 7, '
heikler ganska väl kunna finnas tdl ett mindre antal 
oaktadt tecken derpå saknas, och man således kan anse - 
denna frågas bestämda afgörande böra bero på framtida 
undersökningar.

Jag ville dessutom förmoda, att någon förtätning uti 
lungparenchymet och deraf följundc matt perkussion, ibland 
kan åstadkommas, enddst a f den förändring vi beskrifvit



såsom en chronisk inßnmation och förljockning af inlcrstitiel- 
la cellväfven, hvilken blir mer och mindre fibrös, och ål föT— 
jes af bronchialdilalationer, som komprimera lungväfnaden, 
da vi kanske lättare knnra antaga denna sjukdoms åter
gång, och utan tuberkelresorbtion förklara Imru perkus- 
sionen kan återfå behörig klang pa de ställen där den en 
gång varit matt.

Denna åkommas vanliga säte är ock lungornas öfre 
lober, den finnes visst oftast i förening med trtberkler, men 
förekommer älven ensam; liksom de fa ll, där lubcrkler till
komma, deras af&ättning kanske ofla nog är sekundär, be
roende derpå al t  tuberkulos cahexi småningom genom till
stötande omständigheter utbildats och sålunda åstadkom
mer depositioner på de vanliga ställena, hvilka genom den 
föregående och fortfarande kroniska infiamationsprocessen 
äro än mera tjenliga till härd för densamma.

Delia föreställningssätt understödjes äfven i någon 

mån af sjukdomens förlopp hos några a f  de anförda sjuk-  

domshislorierna, isynnerhet N:o (3.

Om Jjunysoiens orsaker •

Alt utredandet af sjukdomarnas orsaker hörer till de 
vigtigaste punkter  af  deras beskrifning, är af alla erkändt 
och beständigt upprepadt, och likväl är denna fråga ännu 
kanske den, för hvars lösande man arbetat minst och äf
ven besitter de minsta materialierna. Ämnet ar vidlom- 
faltande; det gäller ej blott alt utreda de närmaste orsa
kerna till hvarje specielt sjukdomsfall, utan undersöknin
gen bör älven sträckas lill alla de förhållanden, som till 
sjukdomens uppkomst på något sätt medverka, h vårföre of
tast såsom grund fordras sådana föregående uppgifter och 
beräkningar, hvilka vi för närvarande helt och hållet sak
na. Det ligger i sakens natur att många af dessa upp
gifter endast kunna åstadkommas genom fleres samverkan 
och under en följd af  år, och vi kunne förmoda all dessa 
gemensamma sträfvanden endast och bäst lifvas af öfver- 
tygelsen om deras gagn och praktiska nytta. Vi hafva 
alla nedslående exempel på konstens ringa förmåga att be
kämpa en sådan sjukdom som lungsoten, då den hunnit 
fullständigt u tbildas; men förut äro kända, liksom bland



dessa anförda fallen äfven finnes exempel på möjligheten att 
ii t i en tidigare period hämma dess fortgång, utom det a l t  
förhindrandet och aflägsnandet af alla vilknr för dess upp
komst lofvar oss att uti ändock flera fall kunna lyckas att 
afvända dess härjningar. Med ett träget arbete och nog
grann omsorg kan läkaren lyckas att föra den enskiidla 
sjuka ifrån sjukdom tillbaka till helsa och lif, och vinsten 
är då mera än mödan värd, men det arbete, som uppfat
ta r  och utreder allmänna, på sjukdomens uppkomst inver
kande förhållanden, kan, faslän mödosamt och i början 
utan serdeles betydelse och användning, likväl sluteligen 
leda till resultater, hvarigenom tusendetals personers lef- 
nadsföi hållanden och helsolillstånd förbättras. Den känne
dom jag kunnat förskaffa mig om de_ ibland dessa upp
tagna fallen verksamma sjukdomsorsakerna, är visst både 
ofullständig och ofullkomlig, men jag har likväl velat an 
föra det jag förnummit, på det att grundligare forskare ge
nom den synbara bristen måtte föranledas till nya un
dersökningar uti ett ämne, som i alla fall förtjenar up p 
märksamhet. Det är  väl sannt att författarnes sätt att gå 
tillväga vid bedömandet af en sjukdoms orsaker mången 
gång varit mindre noggrannt, sä att alla möjliga sjukdo
m ar  ofta lillskrifvas alla slags orsaker, och man litet eller 
intet inlåtit sig uti den mödosamma forskningen, huru  
stor del verkligen hvar och en af  dessa ägde uti sjukdo
mens uppkomst; men å andra sidan anser jag en motsatt 
ytterlighet ligga uti bemödandet al t  till en sjukdom finna 
b lott en enda uteslutande orsak, som alltid vore för ban 
den, och utan hvilken sjukdomen ej kunde uppstå. Att 
så skulle vara förhållandet jäfvas a f  dagliga erfarenheten, 
och naturen följer i allmänhet uti organiska processer ej 
eller de trånga gränsor våra begrepp vilja för den utstaka. 
I lvad  som gör orsakernas utforskande mödosamt är just 
det a t t  de vanligast aro flera, och största svårigheten lig
ger just uti att behörigen uppskatta hvars och ens betydelse.

E h u ru  ej alltid omedelbarligen inverkande såsom 
orsaker stå dock vissa allmänna yttre förhållanden dem  gan
ska nära och förtjena stor uppmärksamhet för utredandet 
af sjukdomarnas æliologi. Deribland vill jag här nämna 
climat, sysselsättning eller yrke och ålder.

l :o  Climat: Lungsot förekommer under alla luftstreck, 
och ijintet af dem utesluter möjligheten af sjukdomens 
uppkomst. Huru stor andel hvart och ett likväl har uti 
befordrande a f  dess utveckling har emed lertid varit olika



bedömd t. Det var en tid då man förmodade de kalla och 
fugtiga klimaten företrädesvis gynnande, men Clark å ter an 
ser ej ulan skäl att de mycket varma himmelstrecken utöfva 
etl mäktigt inflytande på framalstrandet af luberkler. Man 
liar äfven anselt de fugliga klimaten, ömsom de ombytli-  
ga för de farligaste. Af de enkla uppgifterne huru  m ån
ga af en viss gifven folkmängd årligen på ett gifvet ställe 
dö u t i  lungsot kan likväl ej dragas någon bestämd slut
sats om climutels Starkare eller svagare inflylande på sjuk
domens freqvens, ty mångahanda andra orsaker knuna äf- 
ver h  fva inverkat och modifierat climatets inflytelse och 
böra således först beräknas och afvägas mot hvarandra. 
Kropps-konstitution, yrken, och alla öfriga lefnadslöi hållan
den böra så mycket som möjligt vara likformiga, och det 
är just på denna grund som jag anser de af  Clark upp
gjorda beräkningarna förljena stort afseende, de nemligen, 
livilka han sammanställt efter rapporter öfver trupparnes 
hälsotillstånd ifrån Englands i nästan alla verldstrakter b e 
lägna kolonier. Dessa truppers manskap äro af en mera 
likformig ålder, mest af samma nation, således med mera 
likformiga sjukdomsanlag, hafva samma sysselsättningar, 
och enahanda grundsatser äro gällande uti deras utredning 
och öfriga behandling.

Jag får der före anföra Clarks talell öfver medeltalen af 
årliga dödsfall uti alla sjukdomar, och specielt uti lungsot, 
bland iUOO man ifrån Englands alla trupp-stationer.

Medeltal a f  dödlighet på 
Truppslationer. 1000 man.

A f  alla sjukdomar U t i  lungsot.

Ostindien och Nya SydWales . 57,5 1,0
Goda H o p p s u d d e n ....................... 14,5 1 ,6
Vestra kusten af  Afrika . . . . 144,5 1,7
Ön M a u r i t i u s ................................... 3 ,2
Westindien (Eu ro  peer) . . . . . 8 0 ,3 4,9

13,7—  —  (Negrer) . . . . . 2 6 ,6
B e r m u d a s - ö a r n e ............................. 2 ,3
Canada och Nya Skottland . 1 2 ,2 3,4
( M a l t a ............................................... 2 ,6
j G i b r a l t a r ......................................... 2 ,1
Joniska Garna . . . . . . 2, 4

Alla 3 sammanräknade ined Portoigal 24,2 1,6
City i London . . . . . . 19,0 6,2



Da della o.ikladl, resnilalerna blifva livarannnn å̂ 
motsägande som bifogade tabell u tv isar,  sa inses lilt 
burn  försiglig man bör vara med sina slullöijder. 
Alt London vida öfvervager alla andra ställen, beror san
nolikt mera på dess egenskap af stor stad, än pä dess e- 
genlliga elimat. Om man anser sig här hafva skäl alt anseö- 
climolel mera disponerande for lungsot, än fasta landets, så 
liar åter Canada, som tillhör vestra continenten, en ganska 
hög procent af samma sjukdom Huru stor dödligheten än är 
pä ve.stra kusten af Afrika är dock proc. af lungsot ringa, 
då den äter i West indiens lika heta climat är ganska hög. 
Alt en stor olikhet likväl är rådande mellan dessa båda 
länders climat tyckes äfven utvisas deraf, at t  det sed na re 
uti så hög grad tyckes befordra utbildandet af  lungsot hos 
Negrerna, hvilkas hemland just det förra är ;  om man ej 
kanske med mera skäl kan tillskrifva lungsotens frequens 
bos dessa just den omständigheten, att de äro ryckta 
från sitt hem, blifna slafvar eller såsom sådana behand
lade.

II v i I ken plats Sveriges climat intar på listan vid be
räknandet a f  climatens relativa förmåga att framkalla tu 
berkulosen, tillhör kommande uppgifter och beräkningar 
alt bestämma, men alldagliga erfarenheten lät er oss att 
tyvärr trifves denna sjukdom hos oss alltförväl. Om jag 
sammanställer resultaterna för de sista 5 åi en bland Stock
holms garnizon med uppgifterna på Clarks tabell, så 
synes at t  dödligheten i allmänhet bland densamma 
Sr temligen h ög ,  högre än i London, och uti lung
sot större än på något af de der anförda ställena och 
endast öfverträftas a f  den som råder bland Negrerna viti 
Westindien. Beräknas garnizonen till 3000 man, oe h de 
har förlagda båtsmännen till högst 500 man, så blir på 
hvarje 1000, dödligheten för hvarje år uti alla sjukdo
mar 22,97 man, och uti lungsot jemnt 8 man; och om 
derlill läggas de, hvilka årligen endast utaf garnizonen 
afskedas för långt framskriden lungsot, hvilka utgöra (i 
personer på hvarje 1000, så äro till iammans ieke mindre 
än 14,00 man på hvarje 100, hvilka till följe af lungsot å r 
ligen urslåndsällas a l t  längre tjenslgöra.

För att utröna huruvida ett större antal af dessa 
lungsotssjuka äro anvärfvade företrädesvis ifrån något visst 
ställe eller landsort, har jag skaftal mig uppgifter på deras 
födelseorter och vill här uppgifva dem; men för alt veder



börligen kunna draga nytta a f  dessa facla fordrades, att tilli
ka känna hela del antal rekryter, hvilka vanligen ifrån 
dessa nämnda landsorter anvärfvas, då man s'dedes först 
genom jemförelsen kunde bestämma ifrån hvilken provins 
man isynnerhet ägde skäl alt befara anlag för lungsot hos 
den nyvärfvade soldaten.

Se â andra sidan stående tabell.
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Då man of donna labell fmner alia de heräkneliga 
förhållandena utfalla höga för elt gifvet landskap, så kan 
nian åtminstone hysa en förmodan alt rekryter ifrån den
na landsort äro mera benägna att angripas af lungsot; och 
i delta afseende framstå i synnerhet Wester- oeh Norr- 
botlen, Dalarna , West manland , Skåne, Stockholms stad 
och möjligen Södermanland, då hvar och en af de öfriga 
orterna endast uti en a f  de beräkna de cathegorierna intar 
ett högt rum, och der.na plats således mera kan bero på 
tillfällighet eller främmande orsaker. A lt  hela resultatet  
äfven mera bör anses såsom ett försök att närma sig san
ningen, än helt och hållet öfverstämmande dermed, har 
jag redan omtalat,  och den största vinst jag härmed åsyf
tat vore att väcka uppmärksamheten och föranleda till nya 
undersökningar uti samma ämne.

2:o Sysselsättnimg och yrke. Deras inflytelse till framkal
landet a f  lungsot h a r  först i nyare tider genom lienoiston 
de Chateauneufs och Lombards uppsatser uti Annales de 
Hygiène publique,’ blifvit behörigen uppskattad och försök 
gjorda till noggrann beräkning af  deras relativa betydelse 
i delta afseende. —  Dessa författare hafva likväl pä långt 
när ej så uttömt sitt ämne, att icke nya undersökningar 
och beräkningar äro a f  nöden, åtminstone inom Sverige, 
der ännu, så vidt jag känner, alls inga materialer finnas 
för grundandet af ett omdöme i denna väg. F ör  hvarje 
yrke skulle särskilt beräknas antalet a f  de dervid sysselsatta, 
antalet af dödsfall ibland dessa till följe af andra sjudomar, 
och tillfölje af  lungsot, och detta jemnföras med allmänna 
dödligheten på den ort der yrket utöfvas, då man till slut 
skulle f;i ett resultat, som temligen nära utvisade inflytelsen 
af hvarjeyrke man ville på detta sätt genomgå. Oaktadt detta 
besvärliga uien nödvändiga förfärande, hvarken här eller 
uti andra länder blifvit verkstälidt, anser sig Clark dock be
rättigad alt i allmänhet antaga det de yrken hvilka utsätta 
arbetaren för en m ed stoft-partiklar,  gasformiga, eller an
dra retande ämnertf fylld luft;  såsom stenhuggare, stålar
betare, slipare, lin - och ullspinnare o. s. v., och de hvilka 
tvinga honom att alltid iagtaga en liopkrumpen lutande 
ställning, alt sitta mycket stilla, innesluten uti trånga, o- 
sunda rum, såsom skomakare-, skräddare-, väfvareyrket o. 
s- v. företrädesvis antingen såsom prædisponerande eller så
som rent föranledande orsak, medverka till uppkomsten af 
lungsot, och de yrken tvertom, hvilka mera befordra en 
ledig oeh regelbunden rörelse i fria luften, såsom sjöaianna,



slagtare- och garfvareyrket, alls icke gynna, utan hclklre 
motverka dess utbildning, lluruvida dessa allmänna omdö
men äfven hos oss äga tillämplighet, kan för det närva
rande väl vara troligt men är ej bestämdt bevisligt. För 
alla de af  inig annoterade fallen är äfven yrket alldeles 
enahanda nemligen garnizons-soldatljenst. Detta yrkes i n 
flytelse till framkallande af lungsot har  af många och äf
ven af mig varit högt uppskattadt,  men sannolikt bidra
ga en mängd omständigheter, hvilka med sjelfva tjensten 
ej äga ringaste sammanhang, äfven till lungsotens freqvens 
bland soldaten, och man bör isynnerhet ej glömma att de 
nästan alla äro just uti den åldern, då lungsot hos alla 
menniskor vanligast förekommer. För att i någon män 
kunna uppskatta detta soldatlifvets inflytande, har  jag an
tecknat den lid, hvar je karl hunnit tjena innan han för
slå gången observerades vara i högre eller lindrigare grad 
behäftad med tuberkler. U ta f  de fyra garnizons-rege- 
menterna h a r  ja s  anteckningar i detta afseende för 208 
fall. Ilvardera af dessa har  i medeltal tjent 7,04 år, innan 
han observerades på något sätt angripen a f  tuberkler. 
Af dessa 1?()8 hafva likväl 140, således mera än hälften, 
en tjenstetid understigande det anförda medeltalet; och 
för 72 lull når den ej en gäng upp till hälften a f  detsam
ma, innan de blefvo tuberkulösa. Det finnes visst gan
ska många fall, der tjensteliden uppgår till 10, 15 ja 20
år, innan tuberkulos blifvit bos soldaten observerad, men 
dessa äro dels undantag, och bero dels derpå, att såsom 
jag förut h a r  nämndt, en soldat kan temligen länge u t
härda med ett chroniskt bröstlidande, innan han söker
hjelp och blifvcr föremål för observationen. På grund a f  
hvad jag nu anlört skulle jag tvertom tro, alt en vaidig 
capitulation eller 6 år vore den tid man uti de alldra /lesta 
fa ll kunde och borde beräkna alt en garni zonssoldat bibehål
ler sin tjenstbarhet, och att, ju längre han deröfver cjvar- 
stadnar, dess mera löper han fara att bl i f vabsjuklig och 
slutligen fullkomligt oduglig till detta, såväl som till an
dra yrken och arbeten.

Då emedlertid det för erhållande af rekryter, hvilka 
ej redan vid anvärfningen medföra fröet till eller redan 
utbildadt tuberkulöst anlag, vore af vigt att veta om de 
yrken och lefnadsförhållanden, ifrån hvilka dessa tagas, 
och under hvilkus inflytelse de således längre tid lefvat, 
sjelfva utöfva något inflytande på ett dylikt anlags al 
strande, så har jag för hvarje fäll sökt upplysning om

À "



Tillhör pag. 95.
Tabell öfver de föregående yrkenas inflytelse.

D e yrk en , hvilka de lungsigtisa utöfvat före deras anvärfvande 1 i 11 Soldater. M edelta
let a f den

Antal A ntal t i d  som Ordningsföljd a f de föregående yrk e

O rdningsföljd af föregående yrken ef af af dö M ortali- Ordningsföljd a f yrkena efter raorta- hvar och 
t je n t  före

na ifrän m inim um  till m axim um  a f  
den tjenstetid , som für fl u t i t innan

ter hela antalet, bland dem lungsigtiga. lung
sigti

da i 
Lung

tets-Proc. lltctsp i OCt!lltC11| Lungso
tens ut

tuberkulosen utbröt.

ga- sot. veckling.

år
Dräng ........................................ 9 9 3 3 3 3 ,3 3 Trädgårdsmästare 2,00 Slagtare
Inte t .............................................. 43 1 5 3 4 ,8 8 Officer 4 ,0 0 Trädgårdsmästare
S k r ä d d a r e .................................. 2 8 11 3 9 ,2 8 Filhuggare, Glasslipare o. Sotare 4 ,o o Brannmästare
Skomakare ............................. 2 3 9 3 9 ,1 3 Garfvare 4 ,3 3 Filhuggare, Glaslipare, Sotare
Smeder och Grufarbetare . . 15 4 2 6 ,0 6 Målare 4 ,5 0 SjÖmän
Soldat vid annat Regemente . 11 5 4 5 ,4 4 Timmermän och Tunnbindare 4 ,0 0 Skräddare
Sjömän . ................................... 10 5 5 0 ,o o S jö m ä n 5 ,7 1

/G uldsm ed, Gelbgjutare och Kop-
Glasm., Hattm., Färg. o. Perukin. 10 4 4 0 ,0 0 Hemmansegande bönder \  parslagare
SnicXa r e ........................................ 9 4 4 4 ,4 4 Fa b ri k sarbe ta re 5 ,7 8 Murare
Hemmansegande bönder . . 8 4 5 0 ,o o Slagtare 6,00 Betjent
M u r a r e ........................................ 7 3 4 2 ,8 5 Soldat vid annat Regemente 6 ,4 0

6,02
Smeder och Grufarbetare

F a b r i k s a r b e t a r e ....................... 6 3 5 0 ,o o Snickare Hemmansegande bönder
Garfvare .................................. 5 3 6 0 ,o o Murare 6,00 Fabriksarbetare
M a l a i e ........................................ 5 3 6 0 ,0 0 /Glasmästare, Hattmakare, Fär* 

\  gare och Perukmakare
6 ,9 2
7 ,2 0

Dräng
Garfvare

Timmermän och Tunnbind. . 5 3 6 0 ,0 0 /B ok tryckare ,  Bokbindare och 
l Skrifvare

7 ,2 7
7 ,3 9

Soldat vid annat Regemente 
Intet yrke

Boktryck., Bokb. o. Skrifvare 5 2 4 0 ,o o Skräddare 7 ,6 0 Målare
B e t j e n t ........................................ 5 1 20,oo Skomakare 7 ,7 0

fGlasmästare, Hattmakare, P e-
Guldsm. Kopparsl. och Gelbg. 5 0 00,oo Intet yrke \  rukmakare och Färgare
O f f i c e r ....................................... 4 3 7 5 ,o o Dräng 8,00 /  Bundtmakare, Sadelmakare och
Bundtm., Sadelm. o. Handskm. 4 1 2 5 ,o o Smeder och Grufarbetare \  Handskmakare
Filhuggare . Glasslipare ochk Q 2 66,00 /B und tm akare ,  Sadelmakare och 8 ,2 5 Officer

Skorstensfäjare . . . . J O ti»
\  Handsmakare 8 ,5 5 Skomakare

Slagtare ........................................
T rädgårdsm ästa re .......................

2

1

1

1
5 0 ,o o  

100, oo
Bränn mästare 
Betjent
fGuldsmeder, Kopparsl., Gelb- 
\  gjutare

9 ,8 0

8,66

/B oktryckare  , Bokbindare och
\  Skrifvare
Snickare

B r ä n n m ä s t a r e ............................ 1 0 00,oo
9 ,6 0 Timmermän och Tunnbindare



af kommande undersökningar afvakla säkrare upplysnin
gar i detta a Leende.

3:o Aider. Författarne anföra exempel derpå ,  att 
tuberkelsjukdomen kan finnas uti alla åldrar, ända från 
spädaste barndomen in uti senaste åldern, och isynnerhet 
Fransyske Läkare, såsom Guersent, Papapavoinc och Lom
bard hafva varit i tillfälle att genom obduktioner vid ho
spitalet för sjuka barn i Paris, visa huru allmän denna 
sjukdom är uti den tidigaste lefnadsperioden, att hos 27 
procent a f  dem, som dö före manbarhetsperioden, finnas 
vid obduktion mer eller mindre tuberkler, och att 16,G6 
proc. af  dessa alla döda, verkligen aflidit till följe af 
tuberculosen. Rörande frequensen under olika å ld ra r  ef
ter puberteten, innehåller Clarks arbete en sammanställ
ning a f  uppgifter ifrån flera olika ställen, af hvilken det 
både genom slutresultatet och genom uppgifternas inbör
des öfverensstämmelse, tydligen ådagalägges, att frequensen 
är störst mellan 2 0 —30 år, dernäsl emellan 30— 40 år, 
så emellan 40  — 50, derefter något olika, än emellan 50— 
60, än emellan 1 5 —20, och sist öfver 60 år, och att 
ïlippocratis mening om den tidpunkt då lungsoten allmän
nast förekom, hvilken han bestämde vara mellan det 18 — 
35-te året,  fullkomligt öfverensstäminer med livad ännu i 
dag är fallet. Då den lefnadsålder, som de värfvade sol-* 
daterna innehafva, är temligen likformig, och håller sig 
uti de flesta fall mellan 20—40 år, sä kan a f  förhål
landet med de här anförda fallens lefnadsålder, natur
ligtvis ingen upplysning vinnas för utredandet af tuberco- 
losens allmännare förekommande under någon viss af dem. 
Härvarande Garnizon gör äfven sä litet undantag från den 
allmänna regeln, att; bland de uti lungsot döda, äfven 80 
proc. voro emellan 2 0 —40 å r ,  omkring hälften under 
och hälften öfver 30, endast 20  proc. öfver 40 år, och 
blott en enda bland 119 under 20 år. Beräknar man 
dessutom förhållandet med lefnadsåldern, äfven för dem, 
som antingen aflidit med tuberkler uti andra sjukdomar, 
eller ock endast blifvit såsom sjuka annoterade, så blir 
för omkring 90 proc. a f  hela antalet lefnadsåldern emel
lan 20 och 40 år, och för blott 10 proc. öfver 40 år, 
äfvensom, bland alla 310 fallen, endast 4 anmärktes vara 
under 20 år.

En sjukdoms orsaker indelas vanligen uti prœdispone- 
rande, eller sådana som grundlägga och åstadkomma sjelf- 
va anlaget för sjukdomen, alstra uti kroppens hela lif



lôh sad an förändring, att ,  vid en föranledande t i l l s tö t , en 
Viss sjukdom företrädesvis utb ildar  sig, o c h  Occasionella 
e ller  sådana, som m era  om edelbart  föranleda sjelfva sjuk-  
tlotnens Utbrott, som antingen äro i a l lm änhet  af skad
lig  inverkan och  föranleda en sjukdom , olika allt  efter 
kroppens dåvarande benägenh et ,  utan att på sjelfva sjuk-  
domsprosessens natur utöfva någon bestäm m ande inflytel
se , eller ock verkligen besitta denna bestäm m ande förmå
ga, så att  de företrädesvis åstadkom m a utveckling a f  nå
gon särskildt sjukdom. T u b ercu lo sen ,  hv ilken  till  sin 
natur är en chronisk sjukdom , o ch  ofta förlöper så sm y 
gande, så långsam t om stäm m er kroppens hela vitalitet,  
att man knapt kan urskilja den tidepunkt,  då sjelfva an
laget öfvergår uti  v erk lig  s jukdom , gör det ganska ofta  
svårt att behörigen urskilja dessa orsakernas o l ika  verk
ningssätt, hvilket ä fvén  bättre lämpar sig till  användande  
vid  mera a cu la  sjukdom sprocesser; så att m an  derföre  
äfven här föreslag it  andra grunder för ordnandet a f  
sjukdomens orsaker* Louis följer väl den förut nämnda  
indelningsgrunden, men Clark anför särskildt l : o  de orsa
ker, hvilka han a n ser  befordra utb ildandet  a f  sjelfva den 
tuberculösa cachexiern, 2:o de hv ilka  m era  speciel l  skulle  
befordra den tubeakulösa  degenerationens afsättande uti 
lungorna. Glas indelar  äfven orsakerna uti  universella och  
locala hufvudsakligen på sa m m a  gründet'.

D å  såsom vi redan sett det uti mannaåldern en gång  
för alla, är tuberkelsjilkdomens oföränderliga lag att före
trädesvis angripa lungorna, så att ,  hvilka orsaker än må  
liafva inverkat,  o m  de  företrädesvis bort leda densamma  
till  lungorna eller äfven till  något annat organ, äro dessa 
dock nätiaft alltid och svårast angripna, så anser jag det 
Vara vilseledande a tt  u t i  hvarje fall söka speciella  orsa
ker  till något,  som  ligger uti  sjukdomens natur,  alltid  
inträffar o c h  visst beror på allmänna, dels i sjukdomens  
egna na'.ür, dels i kroppens hela oecon om i,  o c h  i lungans  
functioner befintliga förhållanden. Jag v ill  ej derföre be
strida, att en sjukdomsorsak som angriper lungan, ju 
icke kan mera lätt åstadkom m a eller påskynda u tv eck l in 
gen a f  tu b erk ler ,  just derföre att den anfö l l  det organ, 
hvarföre denna degeneration har  en synnerlig  förkärlek, då 
sjukdom en kanske uteblifvit ,  om  något annat af kroppens  
organer af den primära orsaken anfa ll its ,  m en  förmodar  
dock  ej detta synnerligen strida m ot m in åsigt:  att dessa



bestämda classi fica tioner a f  orsakerna öro ytterst svårå ock 
kanske omöjliga att genomföra, att samma orsak den ena 
gången framkallar tubcrculös cachéxi, den andra gången på
skyndar sjelfca sjukdomens utbrott eller bidrager till att fixera 
degencralionen uti lungorna, att en och samma orsak ofta pä  
båda dessa vägar bidrager till sjukdomens utbildning och alt 
vi sålunda egentligen endast kunna tala om sjukdomens orsa
ker, liviIka vi möjligen skulle kunna, för att bättre och 
redigare uppfatta deras verkningssätt, indela uti 2 :ne clas
ser: 1) de som mera bidraga till alstrande a f  Cachc- 
xien uti dess ännu slumrande eller otydligt verksamma till
stånd', 2) de som mera befordra tuberkelsjukdomens egentli
ga utbrott, sa att den Cachexi som förut obemärkd fanns och 
med sagla steg fortgick, nu  framträder med tydliga symp
tomer och gör hastigare framsteg. :

Bland de till l:sta afdclningcn hörande, ville jag 
nämna:

1 )  Ärftligt anlag. Alt detta spelar en stor roll bland 
orsakerna till tuberculosa lidanden, har redan från äld
sta tider varit allmänt antaget.  Louis, hvilken i allmän
het endast pä bestämda sifferuppgifter ville grunda något 
påstående om denna sjukdoms natur och förlopp, anser 
sig ej i detta afscende kunnat erhålla fullt tillfredsställan
de upplysningar, men t ro r  sig ändock ej berättigad a t t  
bestrida den allmänna meningen. Utan att bifoga mera 
bestämda uppgifter, förklarar dock Clark sig i a l lmänhet 
funnit det ärftliga anlaget synnerligen verksamt till denna 
sjukdoms uppkomst, och anser delta äga rum  ej blott , 
då föräldrarne sjelfva haft tuberkler, utan a t t  ohälsa hos 
föräldrar a f livad slag som helst, gör barnen prcedisponera- 
de för scrofulösa och tuberculosa lidanden. Han försäkrar sig 
väl sett barn af fullkomligt friska föräldrar blifva tuber
culosa, men aldrig sjukliga föräldrar hafva friska barn. 
Att så likväl ej alltid är fallet, tror jag mig och förmo
d ar  äfven många andra hafva observerat, men vill derfö- 
re ej förneka det ärftliga anlagets magt öfver barnens 
hälsa, hvilken jag tvertom anser vara ganska stor. Alt 
igenom noggranna numeriska uppgifter och beräkningar 
bestämma styrkan och närmare beskaffenheten af denna 
inflytelse, antingen den mera härrör af fadren eller mo
dren, eller i lika grad från båda tv å ,  hvilka omständig
heter, som befordra och hvilka, som motverka delta sjukliga 
anlags öfverflyttande, är i sig sjelf svårt nog, och materialier 
för delta ändamål saknas äfven helt och hållet. Bland des



sa här anförda fall finnas endast för ytterst fa några an
teckningar i detta afseende, oel» da dessa äfven äro stöd
da på de sjukes egna uppgifter, livilka naturligen, dels 
till följe a f  den sjukes glömska, dels af  hans okunnighet 
och slöa förstånd äro iuindre tillförlitliga, så anser jag 
dem på det hela fortjena intet afseende.

2) Kroppsconstitution och Temperament. Frågan härom 
sammanhänger väl till en del med den om ärftligheten, 
men dels kunna båda två genom lefnadssättet ytterligare 
modifieras och förändras, och dels vore det af en så af- 
gjord praktisk nytta, att uti kroppens yttre beskaffenhet 
och habitus, hafva en säker ledare till at t  igenkänna och 
varna för tuberculös cachexi, att dessa förhållanden för- 
tjena särskildt afseende. Man har ansett dem till och 
med så constant rätta sig efter när- eller frånvaron af tu- 
berculöst anlag, att man inom vetenskapen bestämt en 
egen för lungsot synnerligen prædisponerande kroppscon- 
stitution under namn af Habitus V ht isi eus, hvilken då 
skulle utmärka sig genom en spenslig mera långsträckd 
kroppsbyggnad, trångt, framtill afplattadt bröst, tunn, of
tast ljus men ibland äfven mera mörk hud, såsom vingar 
utstående skulderblad, lång hals, sparsam hår-  och skägg
växt, och rörligt för congestioner benäget kärlsystem, samt 
lifligt lättrelligt lynne. Några på bestämda uppgifter 
grundade beräkningar häröfver h a r  jag aldrig sett och ej 
eller finnas för de här anförda fallen så talrika och så 
noggranna anteckningar i detta afseende, a l t  jag anser 
dem förtjena att anföras; men kan jag, enligt egen erfa
renhet, ej neka mig minnas hafva nästan lika ofta träffat 
lungsigliga personer„ hvilka varit undersältsiga, grofiemma- 
de och mörklagde, med stark h år-  och skäggvext, som 
med en k ropp> beskaffenhet, liknande den ofvan beskrifna 
Habitus Phtisicus. Något, som möjligen i sin mån äfven 
bid rager al t  vid dylika undersökningar missleda, är alt 
constitutionens och temperamentets beskaffenhet vanligen 
antecknas först dä, när den sjuka blir föremål för obser
vationen, sjukdomen således redan är utbildad, och kroppens 
lrela utseende annorlunda än hvad det var och kunnat 
vara före den sjukliga processens början.

E n  omständighet, hvilken med kropp^constitutionen 
har sammanhang, och a f  Doctor Jlerg, under  den tid han 
vid sjukhuset tjenstgjorde, förmodades stå uti ett visst 
förhållande till anlaget för lungsot, är kroppslängden, och 
om denna var det iifven möjligt att skaffa mig bestämda



upplysningar. Jag har  nemligen från Regementena fått 
för hvarje karl särskildt uppgifven den längd, han enligt 
mönsterrullan vid anvärfningen uppmättes innehafva, oelt 
utgör denna, beräknad för 250 fall af lungsigtiga, i medel
tal 5 fo t och 8 tvm  för hvarje. Bland dessa 250 uppgick 
längden uti 49 fa l l , till fulla 6 fot, och Uti några der- 
ibland, 1 högst 1'2 tum derutöfver. Således tvekes här-  
utaf, som de lungsigtige i allmänhet icke skulle besitta 
någon öfvervägande kroppslängd, då det angifna medel
talet blott uppgår till den längd, som til lhör hvad man 
vanligen kallar en kort karl. Att bland dessa 250 fall, 
49 personer eller nära höllö fulla 6 fot och derutöf
ver vittnar dock möjligen om en starkare frequens a f  lung
sot hland långa karlar, relativt till det antal a f  sådana, som 
verkligen finnas, både inom de här förlagde regementena, 
och i allmänhet, då sannolikt 6 fots karlar hvarken ut
göra 5 :te delen af Stockholms garnizon, och ännu mindre 
a f  Sveriges bela befolkning.

3) Lefnadsförhållanden hafva af de flesta författare 
blifvit ansedda ega stor verksamhet till åstadkomman
de a f  lungsot. Att likväl behörigen uppskatta dessa 
förhållandens särskilta vigt, och det sätt hvarpå de ver
k a ,  är emellertid ej så lätt, och de flesta hafva derföre 
DÖjt sig med at t  i allmänhet anföra sin erfarenhet här
om. Att uti Garnizons-soldatens hela lif finnas många 
skadligt verkande inflytelser, livilka äfven på utvecklande 
a f  lungsot inverka, anser jag, och sannolikt inånga med 
mig vara troligt; likväl har  jag ej kunnat med den nog
grannhet uppfatta hvarje särskild utaf dem, att ett be
stämd t omdöme kan fällas om den inflytelse hvar och en 
för  sig kan hafva. De slutsatser, som jag kan göra, ega 
således charakteren af blotta förmodanden utan större an
språk på visshet.

Till lefnadsförhållanden vill jag hänföra;
a) Bostad. Att vistas uti låga, mörka, kalla och fug- 

tiga rum , har af alla blifvit anfördt som en ofta igenkän- 
bar orsak till lungsot, och hos de flesta, livilka a f  sämre 
klassen blifva tuberkulösa, äro äfven dessa brister fö rh a n 
den ; men huruvida ej den dåliga bostaden vanligen då äf 
förenad med en mängd andra skadliga inflytelser, och först 
genom hela kraften af en allmän torftighet och nöd u t 
rä tta r  det, som den ej ensam skulle åstadkomma, anser 
jag mången gång kunna sättas i f råga; åtminstone har 
den olikhet,  som verkligen finnes uti de särskilta Garni-



ïons-regcmcntenas bostäder, ej förmärkts i förhållande 
med sig öka eller minska antalel af lungsigtiga. Kongl. 
Andra Lifgardet har n.ybyggda casanier med stora höga 
rum, fullt tillräckliga för den styrka, som der vanligen 
ligger. Kongl. Svea Lifgarde, som bebor det till casern 
förvandlade Fredrikslbof, är ock i detta afeeende lika väl 
lottad t, men Svea Artdleri-regemente är ännu förlagdt 
uti Kompagni-caserneir, a f  livilka några hafva både låga 
och fugtiga rum, ochi såsom enskildta förhyrde, och ej till 
detta ändamål egentligen anordnade lägenheter, icke kunna 
så ändamålsenligt inredas och begagnas, som då byggnaden 
enkom är uppförd för detta behof; och likväl afsänder 
det sistnämnde regementet ej på långt när så många lung- 
sigtige till sjukhuset, som hvar och en af de båda först
nämnda. Regementerna äro alla 3 af  ungefär lika styr
ka, och detta oaktadf, så utgör for de sista 5 åren ru 
briken : Chroniska bröstsjukdomar, Lungsot och Hektik 
8,14 proc. af hela sjukantalet från Svea Garde, 9,26 proc. 
a f  det ifrån Andra Gardet, men endast 4,30 proc. afSvea 
Artilleri-regementes hela sjukpersonal. Delta förhållande 
kan äfven till någon del bero derpå, att antalet a f  andra 
sjukdomar är för något regemente särdeles högt, hvilket 
hvad skabb och bensår angår, är fallet med Svea Artil
leri-regemente, men, om man antager alla 3 regementenas 
styrka lika eller till 800 man, och beräknar den procent af 
detta antal, som de under 5 år för Chroniska bröstsjuk
domar å sjukhuset vårdade utgöra, så blir förhållandet 
ännu mera säkert och bestämdi; denna summa utgör 
nemligen a f  Svea Garde 23,50 proc., af  Andra Lifgardet 
23,75 proc., och af Svea Artilleri 13,87 proc. Om det 
ock låter säga sig, att andra inflytelser hafva motarbetat 
och upphäfvit den verkan, som man kan i detta fallet 
tillskrifva bostaden, och att derföre ofvanstående resultat 
ej är bevisande emot densammas inflytelse; så ville jag 
blott anmärka, att samma invändning äfven kan göras 
mot alla de fall, der resuitalerna tyckas tala för dess 
verksamhet, och att min mening för öfrigt ej har varit 
a t t  påstå, det osunda bostäder litet eller intet förmå till 
lungsots utbildande, utan endast at t  visa det dessas ver
kan möjligen blifvit för högt anslagen, och i öfrigt är 
ganska svår att behörigen uppskatta.

En omständighet, hvilket väl till en del beror pä 
bostadens beskaffenhet, till en del på climatet och till nå
gon del på arten a f  ens vanliga sysselsättningar, men a f



ile flesta författare blifvit ansedd for en bland de vikti
gaste föranledande orsaker till lungsot, och derlöre förtje- 
nar at t  särskilt nämnas ä r :

b) Oren lu ft. Att ren och frisk luft är alldeles nödvän
dig för menniskans 1 ii', och a t t  igenom och under beröring 
ined densamma försiggår en a f  de vigtigaste processerna 
i kroppens hela oeconomi, vela vi alla, och redan deraf 
kan man sluta, hvilken oordning sannolikt mast c åstad
kommas genom brist på eller felaktig beskaffenhet uti ett 
så nödvändigt pabulum vita”, då dertill kommer at t  lun
gorna just äro det organ, hvari denna vexelverkan mel
lan luft och kroppens vätskor sker, och hvars function s å 
ledes genom luftens felaktighet, mer eller mindre störes, 
så h a r  man till och med ansett sig hafva nog skäl a t t  
anse oren luft såsom den enda , och kufvudorsakcn till 
lungsot.

Det är isynnerhet en författare, hvilken utvecklat och 
med ifver försvarat denna åsigt. Uaudelocquc nemligen an
ser oren luft vara den enda verkliga orsaken till scrofu-
lösa och tuberkulösa lidanden, en orsak, som ofta kan
vara förenad med andra, och a f  dem understödjas , men 
afven ensam i och för sig sjelf är fullt tillräcklig at t  
f ramkalla sjukdomen, ”som finnes öfverallt der scroßer fin
nas, och der den fmnes, alltid åtföljes a f scroßer.'" Han a n 
ser oren luft verka så specifikt och med den kraft till
f ramkallande a f  scrofnlösa lidanden, att han uti flera an
förda fall beskrifver sjukdomens uppkomst härröra blott 
a f  den omständigheten, at t  barnen hade för vana att sofva 
med hufvudet under sängtäcket, och säger äfven uttyck- 
ligcn, att enligt hans erfarenhet är det ej blott förlängd 
eller oupphörlig vistelse uti en förderfvad atmospher, som 
åstadkommer lungsot, utan att  sjukdomen, om ej lika fort, 
likväl utan annan medverkan, kan alstras blott derigenom 
a l t  man under liingre tid inandas förskämd lu ft pä kortare 
stunder isänder, man må på mellantiderna hafva tillgång 
till en sådan aldrig än så ren.

Att oren luft verkligen ganska kraftigt bidrager till 
framkallande a f  tuberkulösa sjukdomar är ingen tvifvel 
underkas tad t , och sannolikt är det just denna omständighet, 
som hufvudsakligcn gör vistelsen i större städer så, be- 
s läm dt och tydligt befordrande dylika anlag, men Buudc- 
locquts exclusiva åsigter i detta fall öfverensstämma lik
väl ej med verkliga förhållandet.  De flesta författare be
strida dem, och dagliga erfarenheten lärer oss huru tu -



berk 1er ofta nog utvecklas, fastän den sjuka beständigt 
vislats uti sa frisk luft som möjligt. Jag vill blott på- 
minna om den nämnda talrikheten a f  lungsotsfall bland dc 
båda gardesregementena, hvilka bebo stora luftiga rum, i 
jemförelse med den bland Svea arlilleri-rcgimente, 'bvilket 
bebor låga små oeh fugtiga, oeh dessutom hu ru  lungsot 
är ganska allmän på landsbygden, oaktadt allmogens dag
liga vistelse i fria luften, och, åtminstone i Hclsingland 
och WesterNorrland, stora oeh rymliga boningsrum.

c) Föda a f  dålig beskaffenhet har allmänt antagits vara 
ett mägtigt medel alt framkalla tuberkeldyscrasi. Clark 
yttrar sig derom med största utförlighet. Han och flera andra 
hafva beskrifvit hu ru  grof vegetabilisk föda, som är fat
tig på näringsämnen har denna verkan, huru  denna dels 
till följe af  sin egna beskaffenhet, dels derigenom att den 
försvagar digestionsapparaten, bildar en dålig af cruda 
ämnen öfverlastad chylus, hvilken i sin ordning gör blo
det benäget a t t  afsätta sådana pseudoplastiska bildningar, 
som tuberkler och dylikt. Man har till och med framställt ett 
nu allmänt begagnadt näringsämne såsom egande en särde
les kraft i detta afseende. E h u ru  inseende både rimlig
heten oeh sannolikheten af  alla dessa antaganden, har  jag 
doek aldrig funnit hos författarnc annat än allmänna om
dömen om dessa omständigheters inverkan, vanligen uti 
sådana fall, der de varit förenade med många andra in
flytelser, oeh ej ens försök att urskilja och särskildt upp
skatta lödans både qvanlitativa och qvalitaliva förmåga 
a t t  framkalla lungsot. -Hvad garnisonen angår, så är dess 
föda nu, sedan matinrättningar för alla ålsadkommils, och 
ej soldaten får sitt gage contant för alt sjelf på krogen 
eller annorstädes skaffa sig mat, af den fullkomligt goda 
beskaffenhet at t  intet rimligt skäl finnes all anse denoa 
såsom medverkande till det ofta förekommande af lung
soten; då denna älven för alla regementena tillagas efter 
samma grunder och hufvudsakligen på samma sätt, så 
kan deruti ej heller ligga någon förklaring på den an- 
märkdta olikheten regementena emellan. Efter det min 
erfarenhet i allmänhet gifvit vid handen, skulle jag åter 
anse, alt om födan är så dålig, att derigenom digestions- 
processen stores oeh sker ofullkomligt,  och sålunda dige- 
stionsorgar.erna försvagas oeh shilligen mer eller mindre 
skadas, på det sättet kan åvägabringas en abnormitet först 
i nutritionen oeh sedan i hela reproduktionsprocessen, hvil
ken ofla öfvergår till tuberkeldyscrasi, men alt, om födan



ål er, huru  dålig den än må vara, är så lämpad efter di-» 
gestionens förmåga, att den väl fördrages, kroppen vanligen 
deraf befinner sig ganska väl; hvarpå vi kunna se exempel 
hos många af vår allmoge, isynnerhet dalkarlar. Denna 
nämnda sjuklighet uti digestionsapparaten och derigenom 
felaktiga nutrition, kan likväl uppkomma ej endast af 
dålig föda, utan  af mångahanda andra ofsaker, och då vi 
komma att undersöka den verkan föregående sjukdomar 
kunna hafva på tuberklers utbildande, skola vi ytterligare 
vidröra detta ämne, och se, huruvida vi i afseende på 
garnizonen kunna åstadkomma några bestämda uppgifter 
härom,

d) Beklädnad, Renlighet, Kroppsrärlese, äro allesamman* 
nödvändiga för kroppens välbefinnande, och en större el
ler mindre brist derpå medförer således alltid en dere- 
m ot svarande skadlig verkan. Försummelse häruti torde 
likväl mera böra räknas till sådana inflytelser, som i allmän
het försvaga kroppen och befordra utbildandet a f  allehanda 
slags sjukdomar, allt efter olika öfriga omständigheter, u -  
tan at t  äga någon synnerlig förmåga at t  omedelbart fram-t 
kalla någon viss bestämd af  dem och aldraminst lung
sot. Garnizonen förer dessutom som man vet ett rörligt 
lif, och manskapets renlighet och beklädnad äro äfven så 
väl vårdade, att man ej har  någon anledning alt tro, det 
dess talrika bröstsjukdomar leda sitt upphof  från någon, 
försummelse härutinnan.

4:o Försvagande inflytelser kunna vara af  mångahan
da slag och hafva möjligen alla en mer eller mindre af- 
lägsen verkan på utbildande af tuberkler, men jag v lie 
här  närmare fästa mig endast vid 3:ne, hvilka för garni- 
zonen kunna vara af  mera betydenhet, och bland den 
oftare förekommande, nemligen : a) omåillig Fcmhs, anses 
väl egentligen angripa nervernas styrka till upprätthållan
det a f  muskelkrafternas och sinnesorganernas functi oner, 
och försvaga de organer, som förmedla kroppens repro
duction, lmfvudsakligen digestionsorganerna, men saknar 
likväl både på detta sätt och äfven såsom mera direkte 
verkande, ej eller inflytelse på luberkelsjukdomcn. M t 
dylika utsväfningar mera påskynda utvecklingen oeh fort
gången a f  den tuberkulösa cachexien, an egentligen ifrån 
roten alstra densamma, kan man anse troligt, äfvensom 
att sådana slags inflytelser borde kunna ofta nog uppspå
ras biand garnizons-soldater. Om jag likväl får domina 
efter de resultater, som observationen a f  de sjuka gifvit



vid handen så skulle detla sednare likväl ej sä ofta aga 
rum . Veneriska smittan kan åtminstone i någon mån 
tjena till gradmätare af s-oldatens vanor i detta fallet, 
och då af garnizonens 3500 man, årligen för venerisk 
sjukdom å sjukhuset vårdas- mellan 30 0 —400, så utvisar 
det en synnerlig återhållsaim.het at t  bland 184 med tu -  
berkler, under loppet af  5 år, döda personer ej mera än 
9, under samma 5 år varitt vårdade för syphilis, och des
sa i medeltal blott In g å n g  hvardera, och att bland de 126, 
hvilka under samma tid blifvit annoteradc såsom tuber
culosa, men ännu lefva, ej mera än 8 personer varit smit
tade ehuru  dessa varit i medeltal intagna 3 gånger 
hvardera.

b) Bränvinssxipande. Att detta bland våra lägre, clas
ser isynnerhet i städerna, olyckligt nog öfvergålt till en 
daglig vm a ,  är en känd sak, och garnizons-soldalen gör 
i detta fall ej eller något undantag, Tvertoin begagnar 
han bränvin åtminstone i ringa mått dagligen, och öf- 
verlastar sig äfven deraf ganska ofta Oakladt allt livad 
som blifvit skrifvct om bränvincts skadliga verkningar, 
bar  jag likväl på intet ställe sett fullt tillfredsställande 
och bevisande ådagalagt om och på hvad sätt det be
fordrar utveckling af  lungsot. Bj eller tyckes antalet af  
dem, som bland dessa anförda personer lidit af Delirium 
tremens, hvilket på 310 fall på 5 år, ej uppgår till mer 
än 11 personer, deribland 10 blott en, och 1 tvenne gånger 
haft sjukdomen, synnerligen tala för dess närvaro såsom orsak 
ibland d e h ä r  upptagna fallen Bränvincts tydligaste verkan 
är åstadkommande a f  en egendomlig förändring i musklernas 
nerver, hvarigenom de förra ej jemnt contrahera sig, utan 
oupphörligen rycka och darra, det stör oftast hjernans 
functioner och angriper synnerligen det organ genom 
hvilket det först införlifvas i kroppen, nemligen magens 
och tarmkanalens slemhinna. Bland garnizonen får man 
ofta tillfälle att se erkända supare slutligen anfallas af  
den sjukdom, man kallat chroxiisk f/astroent erilis, hvilken 
här likväl mera består uti ett congestionslilsstånd till 
slemhinnan ined ytterlig tröghet uti alla de af  dess funQ- 
tioner, hvilka man antagit bero på nervsystemets inverkan, 
såsom slapphet uti dess muskelcontraklioner, felaktiga af-- 
söndringar och oförmåga at t  så bearbeta födan, att den 
blir duglig för kroppens uppehälle. Genom den rubb-* 
ning uti kroppens alla förrättningar, som häraf uppkom-* 
mer, kan nu lungsot alstras, och vi skola längre fram se



huru ofta vi bland dessa fallen kunna igenkänna ell dy 
likt förlopp vid sjukdomens utveckling.

c) Deprimerande sinnesrörelser. Man hör ofta omtalas 
alt personer sörjt sig till lungsot, och rimligt förefaller af- 
ven, al t  den oordning i kroppens hela oeconomi, som vi 
alla veta genom ihållande nedslagen sinnesstämning ås tad-  
kommes, äfven kan på detta sättet blifva en orsak till 
lungsot; likväl torde detta oftare vara observeradl hos 
fruntim m er, och der äfven vara stöd t på allmänna mera 
obestämda iagltagelser; likasom förfallarnes yttranden här
om äfven mera sysselsätta sig med rimligheten häraf,än de 
framlägga egentliga bevis om förhållandet. Alt för garnizons- 
soldatcn både före och efter anvärfningen, finnas många 
anledningar till en nedtryckd sinnesstämning, är mer än 
troligt; likväl har jag ganska sällan kunnat anmärka sär
deles tecken derlill, och den sjukdom, hvilken endast be
ror härpå, och hvilken man kunde vänta sig att ofta an- 
trälfa, neml. hemsjuka, har under dessa sista 5 åren ej blifvit 
anmärkt hos de på ett eller annat sätt luberkulösa mer 
än en enda gång. Delta var en 19 års yngling, hvilken, 
nyligen hilkoinmen ifrån llogdahls socken i Ilelsingland, 
anvärfdes till Svea Artilleri ,  men 2 månader derefter 
inkom till sjukhuset med alla symplomer af  hemsjuka och 
börjande tuberkulos, hvilken sednare alltmera tilltog, så 
al t  karlen efter i års vistelse å sjukhuset måste afskedas. 
Delta exempel, ehuru i mina ögon då särdeles frapperan
de, är likväl blott ett enda och således a f  mindre bety
denhet.

5:o. Smilta. Alt lungsot på detta sätt kunde fort
plantas var i äldre tider flera u tm ärkta  mäns åsigt, och 
är ännu i dag uti mera sydliga länder den allmänna folk
tron. Om detta vore fallet, inses at t  just deruti skulle lig
ga kanske den verksammaste orsaken till lungsotens fre
quens inom Garnizonen, men lyckligtvis är det ej så. Sed
nare erfarenhet har  visat at t ,  åtminstone här i Norden, 
man kan handtera både liken af luberkulösa, och äfven 
under iifsliden vistas h u ru  mycket som helst i deras säll
skap, ulan  fara för sjukdomens utveckling, om ej andra 
orsaker framkalla den. De här anförda sjukdomsfall in
skränka sig ej eller företrädesvis inom några vissa kom- 
pagnier, inom livilka soldaterne både i tjenstgöring och 
i casernen mera hållas tillhopa, utan  äro mest likformigt 
spridda ibland dem alla, och tyckas således alls icke kun
na skrifvas pä räkuing af  någon slags smitta.



6:o. Fßrcgändc sjukdomar- Dir, hvilka anse den tu-  
berkulösa cachexien vara cn primitiv degeneration,, huf- 
vudsakligen ärftlig, men äfven citer födelsen framkallad en
dast a f  vissa allmänna inflyltdser, livilka liafva en sä stor 
magt öfver kroppens hela oeconomi att de förmä ända i- 
frän grunden bestämma repnoductionsprocessens riktning, 
till skillnad ifrån de mera stccundiira eller egentligen s. k. 
Dyscrasierna, hvika dä skulle uppkomma, dels till följe af  
närmare yttre inflytelser, dels genom andra dem framkal
lande sjukdomsprocesser; desse skola väl ät föregående 
sjukdomar endast medgifva förmägan att  befordra och pä- 
skynda utvecklingen af del redan befintliga tubcrkulnsa 
sjukdomsardaget, utan att medgifva dem kraft att ifrän 
roten kunna alstra cachexien u ti  en förut aldeles frisk 
kropp. Jag kan likväl ej neka att icke den directa ob
servationen af  de sjuka tyckes mig mera tala derför att 
sjukdomar verkligen besitta äfven denna kraft.  Jag har 
ofta trott mig se menniskor vara, sä vidt vära nuvarande 
undersökningsmethoder kunna utforska, fullt iriska och 
sunda, utan sjukliga företeelser, men anfallas a f  en nerv
feber eller annan mera genomgripande sjukdom, möjligen 
sedan äterfä helsan, men äter genom yttre inflytelser ånyo 
insjukna pä ett  eller annat sätt en eller flera gänger, och 
sälunda efter ofta upprepade sjukdomsanfall slutligen anfal
las af tuberkulosis Man kan möjligen invända alt hos 
alla dessa personer, oaktadt den till utseendet blomstrande hälsan 
redan fanns för handen ett sjukdomsanlag, ärftligt eller pä 
annat sätt tillkommet, hvilket genom de tillstötande acuta 
sjukdomsprocesserna än ytterligare utvecklades, och slutli
gen synbart framträdde; men männe vi ej alla genom 
sjelfva vär mcnskliga natur äro födda med just dylika an 
lag, sä alt i hvarje menniskokropp iinnas möjligheter för 
utveckling af än den ena än den andra degenerationen, 
och är det ej uti dylika saker skäl att företrädesvis hälla 
sig till de företeelser, som kunna blifva föremål för vår 
observation, ocb att uppfatta dessa endast sådana de visa 
sig, alltid likväl ihågkormnande och aktgifvande dcrpå att 
vår observation kan vara origlig och således ej är ovill
korligen bevisande? Jag ville således antaga a t t  föregående 
sjukdomar kunna verka på tvenne sätt: l:o Grundlägga 
sjelfva den tuberkulösa cachexien, 2:o befordra och påskynda 
dess utveckling, der den redan finnes.

Clark uttrycker äfven något dylikt, ehuru mera obe- 
stämdt, dä han tyckes vilja hänföra föregående sjukdomar



till sådana tuberkulosens orsaker, hvilka till en del om e
delbart inverka på hela organismens at lmänna tillstånd, 
till en del blott befordra sjukdomens u tb ro tt  i lungorna. 
Clarks t\ske öfversättare, D:r Vclter, antager väl att uti en 
sednare lefnadsperiod kan genom flera sjukdomar, hvilka 
han tillskrifver ett gemensamt ursprung, nemligen sjuklig
het uti underlilvets vensystem, såsom dyspepsi, gikt och liue- 
morhoider, alstras en slags tuberkulos degeneration, men an 
ser densamma dä vara specilikt skiljd ifrån den ägta, i ti
digare å r  uppkommande, och mera på ärftliga anlag bero
ende tuberkulosen, och benämner den derföre ined namnet 
luberkeloid. Då jag likväl uti de a f  honom framställde skäl 
och observationer ej kan finna något annat ådagalagdt, än 
att tuberkulös degeneration verkligen kan alstras på flere 
sätt, och ej eller funnit någon väsentlig skillnad på tu -  
berklerna vid äldre mot i yngre år, annan än denna sup
ponerade olikheten i sättet för deras uppkomst, så anser 
jag ett nytt namn mindre behöfligt, men billigar på sätt 
som jag nämnt en del af  de åsigter, hvarpå det skulle 
grundas. Jag har således uti de föregående sjukdomarna 
så mycket närmat mig den 2:a class u f  orsaker, hvilken 
jag ville bilda af  dem,

(II:o) som företrädesvis befordra sjukdomens egentliga ut
brott och påskynda den tuberkusösa cachexicns utveckling, al t  
de båda klasserna här öfvergå i hvarandra . O aktad t jag 
anser föregående sjukdomar kunna från roten alstra lu -  
berkelcachcxi; så torde deras verkan äunu oftare vara den, 
som jag nyss nämnt såsom utgörande sjelfva bestainnings- 
grunden för deuna class, och derföre torde jag härunder 
få i lörsta rum m et anföra det, som jag kunnat, bos de a f  
mig observerade fallen, utröna om verkan af föregående 
sjukdomar, och sedan lör hvarje sjukdom särskilt undersö
ka huruvida dess inflytelse sträckt sig mera till organismen 
i allmänhet, eller endast verkat localtoch derigenoin blott 
föranledande sjukdomens utbrott.

1 o. Föregående sjukdomar. Många, om ej de flesta, 
sjukdomar hafva såsom närmare eller aflägsnare orsaker 
till lungsot blifvit af författarne uppförda; men största 
svårigheten har afven uti detta fall alltid varit att behö- 
vigen urskilja och uppskatta hvars och ens olika verknin
gar i detta afseende, bestämma hvilka egna omständighe
ter fordras för at t  en viss sjukdom skall åstadkomma P h ti-  
sis, och hvilka sjukdomar denna egenskap företrädesvis 
tillkommer, eller om alla sjukdomar lika lätt och uti a l



t
la tnöjliga fall alstra den; hvårföre äfven författarne uti 
denna väg lemna mycket Öfrigt a t t  önska. Då livar 
och en person äfven under de före lungsotens utbrott när
maste åren ofta nog genomgått, ej blott en, utan flera sjuk
domar, så blir uppgiften ännu mera invecklad, och för 
a t t  i detta fall lemna en allmän Öfversigt öfver de 119 
personer, hvilka verkligen aflidit uti lungsot, och derige- 
tiom sätta hvar  och  en i stånd att sjelf göra de reflexio
ner  och draga de slutsatser, hvilka i dylika fall måste 
sakna bestämdhet, tillräcklig för a t t  kunna Umbära den 
personligt egendomliga uppfattningen, har  jag konstruerat 
följande Tabell,  som utvisar hu ru  de sjukdomar, hvilka 
något oftare förekommit och egentligen kunna anses stå i 
något sammanhang med lungsoten, aro fördelade.

Se å andra sidan stående tabell.



Personer, hvilka för lungsotens ut
brott baft

119Personer

1U 10Pers.  Summa 119



ITvnije column u tvisnr att det anlal personer, som 
med den deruti uppsatta siffran betecknas, haft den öfver- 
skrifne sjukdomen en eller Hera gånger, dä de t ,u tan  alt 
göra tabellen för mycket komplicerad och derigenom svår 
att fatta, var nära omöjligt att pä samma gang äfven u t-  
1 rycka antalet a f  dc gånger hvar je person varit af sjukdo
men anfallen. Detta vill jag likväl under livarje sjukdom 
särskild t omnämna. Af denna uppställning synes huru  de 
flesta af de personer, som blifvit antecknade såsom döda i 
lungsot, förut genomgått allehanda sjukdomar, och det ej 
b lott al enahanda slag, ulan i de flesta fållen flera olikar
tade. Blott uti 46 fall bland 107 är en enda sjukdom anteck
nad såsom föregående, och ibland de öfriga 61 fallen ärosjuk- 
domarne äfven så fördelade,, att knappast någon eller några 
företrädesvis träffår oftare tiillsammans. Diairhécr och l)gs- 
peptiska åkom m or lyckas li kväl oftast stå tillsammans med 
Frossor och kanske-äfven nned Bronchiter. Pnevmonier ocli 
Blodhosta finnas ej slående tillsammans ensamma mer än 
uti 3 fall, deremot förekomnna Blodspotlning eller Bronchi- 
tcr oftare tillhopa. Dyspepsii uti starkare eller lindrigare 
grad är ej synnerligen oftaa antecknad och förekommer 
mest i förening med nerrfclber eller frossor.

Att dessa sjukdomar fiorutgått lungsoten inse vi väl 
härutaf, men huruvida de på dess utveckling haft någon 
egentlig inflytelse, kan ej pä  delta sätt besvaras. Vi må
ste då släppa den directa observationens säkra men korta 
ledtråd, och mera lemna o$s åt, och förlita oss på våra 
slutledningar och åsigter, hvilka väl kunna vara uppfatta
de ur ,  och enliga med verkliga förhållandet, men ändock 
sällan eller aldrig undgå, a t t  u ta f  den personliga förmågan 
och tankegången, få en starkare eller svagare prägel. Vi 
skola derföre, i det kommande, söka a t t  särskild t fram
ställa de resullater, som verkeligen funnits för handen, 
och del som möjligen kan vara vår enskildta mening 
darom.

a) Bronchitis b a r  i alla tider ansetts för en af de van
ligaste orsakerna till lungsot. Man har sagt, att där ett 
tuberkulöst anlag fanns, voro calarrher, isynnerhet om de 
ofta återupprepas, ett bland de mest verksamma medel 
till åstadkommande af sjelfva tuberklernas afsättning. Ob
servationerna i detta fall, måste i afseende på Garnizonen 
blifva något olika, mot det man i andra händelser, och 
isynnerhet bland de bättre classerna, får erfara, ty en Gardist 
aktar ganska ringa en vanlig catarrh, och afpolleteras mera
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sällan till sjukhuset, förr än en sådan sjukdom, antingert 
varat ganska länge, eller antagit svårare natilr. Eiiledler* 
tid liafva bland de 310 Personel, hvilka antecknades häf* 
va mer eller mindre tuberkler, bröndhitis observerats så
som förutgående hos 79 eller 25,4 8 proc.; deraf bland dé 
119 personer, hvilka verkligen afledo i lungsot,

hos 28 p e r s o n e r .................................1 gång.
hos 9 dito . 2 gånger.
hos 3 d i t o ......................................... 3 gånger.
hos 2 d i t o ............................ * , esomoftast.

d. v. s. tillsammans hos 42 personer, eller 35,29 proc* 
Bland de 191 personer, hvilka åler dels ännu lefva, dels 
afledo uti andra sjukdomar

hos 35 personer . . . . . .  1 gång»
hos 2 d i t o .................................... 2 gånger.

eller tillsammans hos 37 personer, d. v. s. uti 19,37 
procent.

Vi finne häru ta f  at t  Bronchiter bland de verkligen uti 
lungsot döda både förekommit bos liera persöner, eller nära 
hos 4 , ochäfven oftare återkommit än hos de Öfriga 191, bland 
hvilka de observerats endast hos ett antal ej fullt motsva^ 
rande och det uti nästan alla fallen blött en gång.

Detta förhållande kan antingen bero derpå, at t  de, 
hvilka haft tuberkulöst anlag uti så hög grad, at t  derur 
utvecklat sig fullständig lungsot, varit i öfvervägande mån 
fallne för att anfallas af  catarrher, så at t  dess ofta före
kommande och lätta inträffande mera då skulle vara ett 
tecken till, och egenskap hos den tuberculosa cachexien*, 
eller ock kan man säga, al t  jitst hos de personer, hvilka 
med tuberculösl anlag händelsevis blifvit anfallna af en 
eller flera Bronchiter, sjukdomen företrädesvis fått det
ta  skyndsamma förlopp och farliga vändning, att döden 
snart följde, och Catarrhen således varit en orsak, som, om 
den ej alstrade cachexien, åtminstone påskyndade dess vit-»- 
veckling.

Ilvad jag af mina observationer i detta fall skulle kun
na sluta, vore, a t t  det föx* en person med ett tubcrculöst 
anlag, så tydligt at t  det kan igenkännas, är en högst oför
delaktig omständighet at t  anfallas af  hvilken acut sjukdom 
som hälst, att jag sällan, om ej aldrig, funnit bronchiter, 
lios förut fullkomligt friska personer, föranleda tuberkleri 
utveckling, utan, der delta varit fallet, förhållandet varit



sådant, at t  genast vid första observation af den sjuka, 
jag haft stor anledning att  misstänka redan utbildad 
tuberkulös cachex', till hvilkens symptomer eller tecken, 
jag ofta nog ansåg mig böra räkna äfven den nu fÖrhan- 
denvarande catarrhen. Clark omtalar tuberkulösa brou- 
chiler, oeb vill uti den form af  lungsoten, som i början 
y t t ra r  sig såsom en mer eller mindre lindrig catarrh, livil- 
ken väl kan göra uppehåll men återkommer, småningom 
och långsamt aggraveras, förenas med allt flera och flera 
symptomer af luberklers närvaio, och slutligen blir fullt 
utbildad, se ett bevis på catarrhéns förmåga att ur det 
tuberkulösa anlaget framkalla tuberkcldepositionen, då jag 
åter uti dylika fall ej kan se annat än en tuberkelsjukdorn, b vil
ken y t t ra r  sig genom långvariga catarrher, oeb detta oak- 
tadt, ja kanske i sammanhang dermed, har ett synnerligen 
långsamt förlopp. Bronchitis har jag således aldrig fun
nit åstadkomma tuberkehjukdom, men ofta vara förenad 
dermed, så att stor benägenhet för catarrher varit ett af 
tuberkulosens vanliga tecken, liksom dessa genom sin egen
skap a f  acut sjukdom utöfva ett mer eller mindre aggra- 
verande inflytande derpå.

b) Blodhosta ansågs länge vara alldeles nödvändig för upp
komsten af Phtisis, och man ville till och med på detla förhål
lande grunda sjelfva begreppet om sjukdomens natur, men 
sednare tiders observationer hafva visut, att lungsot ganska 
väl kan uppkomma utan föregången blodspottning, och 
man har  derföre betraktat densamma, än såsom ett van
ligt, fast ej nödvändigt, symptom , än såsom uppkommande 
primärt, och då verkande såsom en orsak till lungsotens 
utbildning. F ö r  at t  utreda h u ru  förhållandet härmed kun
nat vara bland de af  mig annoterade fallen har jag, fcr 
hvar och ett,  anmärkt den tid, som ifrån det en person 
hade den första blodspottningen, förflutit, till den, då tu
berkulosens närvaro först å sjukhuset eonstaterades; och 
h ar  jag bland alla 310 fallen, anmärkt blodhosta uti 128 
fall, eller 41,29 proc.
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^  <* <> §“ ^ “ ên i / ^ 0  huft denna å~
« 2 2 ^  ^  îT S  komma efter den tid da sjuk-
« 2 . o! i I '  I ,  ~  domen kan anses hafva ver-

‘ o- a  o keligen varit ulbildad, eine-
I  b  %' » dan äfven de fall, der endast
b £■•>§ SL, nagra månader förflutit in-
S I vF-'® 2 : nan sjukdomen å s jukhu-
^  set blef constaterad, med

» P största sannolikhet äfven
böra räknas h it ;  och slu- 
teligen a t t  de fall, der en 
så lång tid förflutit emel
lan första blodspottningen 

. och sjukdomens fullständiga
• i , i £  j f  utbildning, at t  de båda an-
* I I I I I I I I I jg. * b lingen ej knnna anses ega

yr- I *2. något slags sammanhang, el
ler åtminstone icke tillhöra

. samma sjukdomsprocess, äro
k-, ».-s - F*1 hmco 4» iemförelsevis ytterst få. D å
to tc i-, fo co ̂  os 0 1  22 to o  ' • » 1- ,  - ,  -, - ,  ^  _  -b vi pa andra vagar ater veta

— b£ ~  a t t  tuberkeldepositioner of-

i l  i i  i i  ! T  ii ï i" i 7  ii  I T  1 7  î T  t a s k e  t U l  e l t  m i n d r c  « m a i
11 II " Il II 11 il ^  Il 1̂  för hvarje gång, med ibland

sF’P J “  o°.P temmeligen långa mellan-
c o a c “ a  © 22' S  k  £  lider, så försvagas äfven

-o ytterligare skälen för den
CÖ- förm odan,a tt  blodspottnin-

gen uti dessa fallen skulle 
- ,  hafva varit sjelfständig. Af
5T de fall dår tiden niellan

första blodspottningen och 
o  tuberculosens erkända när-
P* varo varit något längre,
— tillhöra äfven de flesta

12 de personer, hvilka antingen

-  c c Cfq
C/) !2L CD£T. ÎT. « — •



ännu lefva eller ock dött uti andra sjukdomar, der tu ber
eu losen således mera långsamt och med mindre styrka fort
gått, och biand de 44 Uti lungsot döda personer, hvilka 
haft blodspottningar, finnes endast 5 lall der dc-sa kommit 
2 Ar före, och 3 der de kommit 5 —8 — 10 år före sjuk
domens egentliga utbrott. Jag är således benägen att anse 
blodhoslning, mera som ett lungsoten tillhörande symptom , 
än såsom cn sjelfständig orsak till densamma, äfvensorn 
jag nästan aldrig kan påminna mig hafva bland gardister 
någonsin observerat be'ydande blodhosta utan att den va
rit förenad med andra tecken till en börjande tuberkulos. 
Andrals och Corswells observationer a f  tuberklers bildning 
Uti färska i lungorna qvarstadnande blodlefrar bevisa i det
ta fall ej annat äro möjligheten däraf, att tuberkler kunna 
uppkomma uti blodets plasma, antingen den genom exsu
dation eller genom kärlens m p tu r  infiltreras uti organernas 
parenchym Att Bloltspottningen dock oft ist trälFas uti ert 
enda period a f  sjukdomen se vi däraf, atl bland dessa 128 
fall blodspottnirig blifvit observerad blott en enda gång 
hos 74 personer eller i 57,8 1 proc., tvä och tre ganger 
tuest lika ofta hios 28 personer, och flera gånger endast u- 
ti 21) fall eller i 2 0 ,3 1 proc. Dc förklaringar, som fin
nas Öfver de oliikarlade processer, hvarutur blodspottningm 
i dessa sjukdomens olika perioder anses uppkomma, äro för 
väl kända for a t t  behöfva här vidare omordas, likasom de 
på besvarandet a f  den närvarande frågan äfven hafva in
gen inflytelse.

c) Lxwginflamationer. Ifrån att anses såsom lungso
tens vanligaste och vigtigaste orsak på den tid, då tuberk- 
lerna ej betraktades såsom annat än iufiamationsprodueter, 
h a r  inflamation i lungan a f  några sednare tiders bättre för
fattare blifvit frånkänd nästan allt inflytande på dess upp
komst. Ännu / troussais yrkade på dess vigt i detta afseen- 
de och stödde sig därvid just på den observation han gjort 
på i\li 1 i lär- Hospitalen i Paris, att lungsot ofta följde på 
lunginflammationer, men Lcennec’s åsigter om tuberkclbild- 
ningens egendomlighet såsom sjukdomsprocess och obero
ende af hvarje annan isynnerhet inflamatorisk irritation - 
bibehöll dock Öfverhanden, och Louis vill uti de nämnda 
a f  Ilroussais gjorda observationerne ej se annat än en en
kel coincidence, så a t t  soldater, som vanligen aro just uti 
de Sr, du lungsot oftast förekommer, väl kunna tillika ge
nom yttre tillfälligheter få lunginflammationer, utan att 
där före sjukdomarnas förhållande såsom verkan och orsak,



Tore i ringaste män bevisad. Grisolle anser ej eller lung
inflammation synnerligen ofta framkalla tuberkellidande, 
livurken såsom förberedande eller mera direkt föranledan
de orsak. An dra l äter ville åt inllamationen inrymma 
större inflytelse i detta fallet, då ban till och med ansåg 
hinggranulationevna, eller hvad vi kallat milliära luberk- 
ler, vara produkter af  lobulära inflamationsproccssei', och 
Rokitansky anser det ej heller ovanligt att lunginfla- 
mation direkt föranleder tuberkeldepositionen, h vil ken 
han i sådana fall såsom nämndt är besk.rifver, såsmn en 
hépatisation ined tuberkulos produkt. Vi hafva afven bland 
de förut omtalade anatomiska företeelserna uti Ilera aflid- 
na personers lungor funnit produkter, hvilka både till form 
och beskaffenhet hafva utseende a f  at t  vara alstrade ge
nom Pneumonier, och anser jag mig derföre kunna biträ
da den åsigten, att hos en person, hvilken redan är an
gripen af tuberkulos caehexi, verkar  Lung in/lama lion en 
d irekt tillväxt uti den luberkulösa depositionen i lungorna, 
på det sätt att, då vid ett vanligt förlopp tuberkelbild- 
nirigen fortgår och ökas blott långsamt, angripande smär
re fläckar i sender, sker i stället genom pneumonien på 
en gång en exsudation af lympha uti en större del, of
tast en bei lob af lungan, hvilken lympha, allt efter styrkan 
uti den luberkulösa caehexien dels göres på vanligt sätt 
tjenlig till resorbtion, dels. och detta kanske ofta nog, till 
större delen är och blir tuberkelmateria.

Uå vi äfven i det föregående sett, burn  sjellva tnbei kel
materiens uppmjukning till en del beror pä de omgifvande 
delarnas irritation och deraf följande exsudatiouer och bild
ning af pus, så är derigenom älven ådagalagdt att inflama- 
lion i hmgsubstansen måste på denna process utöfva eu 
påskyndande verkan, och således i betydlig mån göra lung
sotens förlopp hastigt och snart dödande. Detta allt är lik
väl endast lunginflamationens verkan till tnberkelsjukdo- 
rnens utveckling och påskyndande af dess förlopp; menen 
annan fråga är, huruvida tuberkler kunna uti en förut frisk 
kropp alstras genom pneumoni, och tillfölje afmin förut y ttra
de mening om rimligheten därutaf, att, dä vi se en förut 
blomstrande hälsa och fullkomligt frisk kropp, genom an
greppen afen eller flera genomgripande sjukdomsprocesser, 
blifva alldeles förändrad och belastad med ett sjukligt an
lag eller fullständig cachexi, dä endast beräkna hvad vi 
verkeligeri sett och förnummit, så kan jag ej annat än be
svara denna fråga med Ja. Jag har  redan uti redogörelsen 
öv sjukvården på Garnisons-Sjukhusets Medicinska Af del-



iniiig under Ar 1843 visat hu ru  de bland de bland solda
ter ne förekommande pneumonier uti rnera an 60 proc., ôf- 
vergingo till hépatisation uti stürre eller mindre ridd , hu- 
ru  sjukdomen uti de flesta fall fortfor ända till 7:de, 9:de 
eller 10 dygnen och ofta ännu längre innan resolution ens 
kunde anses fullt afgjord, mycket mindre slutad, ochanser  
der före pneumonien, hvilken, uti ett så vigligt organ som 
lungorna, åstadkommer sä stora och långvariga förändrin
gar, kunna utöfva en, hela kroppen genomgripande, ver
kan, utom det alt den method, som dess behandling van
ligen kräfver, om den alltför strängt appliceras, ej eller 
kan sakna all inflytelse F âr  nu en fullkomligt frisk per
son en pneumoni, så kan han derefter bli till utseendet 
fullkomligt återställd, mon om man inom kortare lid därefter, 
kanske följande året, ser honom ånyo angripen af samma 
sjukdom, sä visar sig, dels att energien uti alla organismens 
processei är mera svag än första gången, dels att dessa hal va 
en större eller mindre benägenhet att urarta; och alt om krop
pen oftare på delta siillet blir ett fält för sjukliga pro
cesser arbete, så förstöres dess ursprungliga kraft, och all- 
stras bos densamma sjukliga anlag. H u 'u  enligt än detta 
är med det jag anser mig af  den mera detaljerade och poi
son liga observationen, halva skäl alt förmoda, så tala lik
väl de här antecknade fallen ingalunda så tydligt der för. 
Bland de 119 i lun gsol döda personer, hafva endast 22, 
d. v. s. 18,48 proc., förut haft lunginflamationer, deraf 
18 personer en enda gång, och 4 t ven ne gånger. Af de 
191 personer, som dels a fl i ti i t uti andra sjukdomar, dels 
ännu lefva, men alla haft mer eller mindre tuberkler, haf- 
va 51 förut genomgått Lunginflamationer, däruf 39 blott 
en enda gång, 11 personer två ganger, och en icke min
dre än fem gånger Denne person var visst i lemineligen 
hög grad tuberkulös, men a (led likväl egentligen uti en starkt 
utbildad Brigths njursjukdom .Sammanfattas alla 3 1 0 fallen 
a f  anmärkdta mer eller mindre luberkulösa personer, 
hafva dock lunginflamationer föregått hos 73 eller uti 23,54 
proc, ,  och äro således näst efter blodspotlning, bronchiter 
och frossor den oftast lungsoten föregående sjukdom.

d) Pleuritis. Om denna sjukdomsförmåga, att både 
framkalla tubcrkelbildningen och alstra sjelfva cachexien, 
hafva hufvudsakligen samma meningar varit rådande som 
i afseende på Pneumonien. Bland de här antecknade fal
len hafva Pleuriter ej eller så ofta förutgått, att jag der- 
IItal kan hämta skäl att synnerligen högt uppskatta dess



verkan. Bland de 119 uti lungsot döda, liafva blolt 17 
personer eller 14,28 proe. förut haft Pleuritis,  och a f  de 
öfriga 191, blolt 28 personer eller 14,65 procent. Således 
bland alla 310 personerna, 45 st. eller 14,51 proc. De 
il es la af dessa 45 personer liafva äfvcn liaft pleuritis blott 
en enda gäng, neml. 39 personer, och endast 6 liafva ge
nomgått sjukdomen tvcnne gånger. Vi känna likväl alla 
förlonpet af denna sjukdom, huru  den bildar ett exsudat, 
b vil ket först för en ganska läng lid gör större eller min
d re  del a f  lungan alldeles overksam innan det hinner 
résorberas, och sedan uti de aldra flesta fall qvarlemnar, 
återstoder uti Psevdomembraner och dylika, hvilka på lun
gans textur oeh functioner ej blifva utan inflytelse. Vi 
bafva här sett beskrifvas huru  dylika pseudomenbianer 
ofta förvandlas till fibrös contractil väfnad oeh genom sin 
retraction hoptrycka och atrophiera den mellanliggande 
lungsubstansen ända derhän alt lungan varit a f  Pleura 
nfverdragen, liksom med en hoptryckande hjelm, hvilken 
h indrade dess fria utvidgning. Att en sjukdom, hvilken 
på sjelfva respirations-organet har  denna skadliga infly
telse, som ej blott åstadkommer ett uti detsamma länge 
fortfarande sjukligt arbete, utan äfven ännu längre qvar
lemnar sina skadliga prodncter, skulle utöfva en fientlig 
verkan på en a f  de vigtigaste af kroppens functioner, ncml. 
resj)irationen, derigenom alstra sjukliga anlag, och äfven lät
ta dessa anlags framtiädande uti tydlig sjukdomsprocess, 
företrädesvis uti det organ, hvars kraft och resislencefni— 
måga redan är bruten, är något som är mer än sanno
likt, och jag har vid den närmare observationen a f  hvart 
och ett särskildt fäll, en och annan gång trott mig finna 
detta bekräftad t, men medger gerna att tillfälliga omstän
digheter och redan för handen varande sjukliga anlag, 
hvilka undgått min uppmärksamhet, kanske i dessa fäll 
varit  kraftigare orsaker. Jag kan likväl ej neka alt jag 
betrak tar  Pleuritiskt exsudat, såsom en a f  de tillfällighe
ter, efter hvilken man har största skäl att frukta utveck
ling af tuberkler, och anser saken förtjena all uppmärk
samhet. De Pathologiska anatomernas yttrande, a t t  com
pression af lungväfnaden verkligen förhindrade tuberkler* 
alsättning uti densamma öfverensstämmer först och främst 
ej med det bland dessa fallen observerade förhållandet, 
dä jag tvärtom ganska ofta, uti en sammantryckd lungväf- 
nad funnit tuberkler afsatta, och står for öfrigt ej heller uti 
bestämd strid med livad jag här ofvan yttrat,  då dt t in-



gahinda är alldeles nödvändigt att tuberkelafsättningen skall 
ske just uti den fläck af lungan, som var co ni prim era d, 
förr att sjelfva Pleuritiska sjukdomsprocessen skall kunna an
ses liafva utöfvat nägon bestämmande inflytelse pä dess 
uppkomst.

e) Febrar. A tt dessa sjukdomar ofta synas föranleda 
Phtisis på det sättet, att de framkalla till verksamhet och 
påskynda utvecklingen af ett förut slumrande anlag, är en 
redan länge känd och erkänd erfarenhet; men därom äro 
meningarna äfven bär mera delade, huruvida en feber 
kan uti kroppen alldeles ånyo alstra ett sjukdomsanlag, 
livilkel förut ci fanns och sålunda lägga det första fröet 
till en kommande tuberkelbildning. Äldre tiders erfaren
het, hvilken temmeligen allmänt bejakar denna fråga, är 
till iö l je af den dåvarande sjukdomsdiagnosens osäkerhet 
och obestämdhet mindre bevisande, än den annars kunde 
vara, men till och med Clark omtalar ännu febrar, hvilka 
kunna anses verka till tuberkelsjukdoinens uppkomst me
ra såsom prædisponerande aflägsna orsaker, än såsom blott 
närmast föranledande. Dä vi besinna, huru de sjukdoms
processer, hvilka vi kalla febrar, just utmärka sig förde
ras till.nästan alla organer och systeiner sig sträckande, 
hela kroppen genomgripande verksamhet, så kunna vi cj 

-bestrida alt febersjukdomar, fastän de ej uthärda jemn- 
förelsen med andra, mera allmänna, enskildta menniskor 
och hela slägter väldigt omskapande inflytelser, likväl 
kunna äga nog förmåga alt sä förändra kroppens allmän
na tillstånd och reproduktion, alt i den småningom utbil
das luberkler och andra cachexier. Största kraften i detta 
afseende har man ansett tillkomma Ncrvfebrar och vissa 
evanthemati-ka febrar, isynnerhet fllessling, Koppor och 
Skarlakans febrar. Af dessa sistnämnda 3:ne sjukdomar, 
har jag hos en enda person anmärkt koppor såsom en 
phtisis föregående sjukdom , och kan således ej med an
ledning a f  dessa observationer yttra mig om deras större 
eller mindre förmåga i detta  afseende, och ännu mindre 
om messhngens och skar lakans feberns, då jag aldrig obser
verat någondera förutgå lungsoten hos någon af  alla de 
här anförda 3 f0  personerna.

Nerv febrar har jag hos 119 i lungsot döda personer 
anmärkt föregå sjukdomens utveckling uti JÜ fall eller 
8,40 proc., och bland de öfriga 191 uti 12 fall, d. v. s. 
0,12 proc., eller för alla 310 tillsammans uti 22 fall, 
d. v. s. uti '7,09 proc. llaraf  synes likväl alt denna



sjukdom föregått Phtisis, endast omkring hälften sa ofta 
som Pleuriti-,  och ej fullt tredjedelen sa ofta som lungin- 
flamationen. Om detta äföen till någon del kan bero 
derpå a t t  Pnevmonier och P leuriter i alla händelser ofta
re trallas än nervfebrar hland Gardister, och således a f  
denna orsak äfven förekomma oftare bland dem som se
dan få lungsot, så är dock tydligt, att jag ej b land  de 
b ä r  anförda fallen kan så högt uppskatta ncrvfebrarnes 
inflytelse till åstadkommande af lungsoten, ehuru  jag på 
denna sjukdom kanske meia än på någon annan är böjd 
att tillämpa de har ofvan anförda allmänna grundsatser 
om feberprocessens kraft att omändra hela gången och arten 
a f  kroppens allmänna reproduktion.

Men det är en annan febersjukdom, hvilken i detta 
alseende kanske för dessa fall förljenar mera uppmärksam
het, ocli denna är Frossan, hvilken sjukdom är den som 
näst efter Jîlodhostning ock Catarrher oftast föregått utbild
ningen af lungsoten hos de här observerade personerna. 
Det är \ä l sannt att Frossa är en sjukdom, hvilken oflare 
än någon annan anträffas bland Garnizonen, och således 
ej eller kan saknas bland de soldater, hvilka sedan blif- 
va lungdgtiga, utan at t  man der före behöfver antaga nå
got sammanhang mellan båda sjukdomarna; men förhål
landet med deras täta coincidence, torde ändock för tj ena 
någon uppmärksamhet. Bland de 119 i lungsot döda, 
hafva 2 /  personer, d. v. s 23,32 proc, förut haft fros- 
sor, och bland de öfriga 191 fallen, 49 personer eller 
25 ,Gä proc. således bland alla 310 tillsammans 76 perso
ner eller 24,51 proc., dcriblnnd hafva varit af frossan blott 
m  gång angripna . . . .  50 personer =  66,22 proc.
två gånger............. ............................15 d:o =  19,73 «
tre g å n g e r ...........................9 d:o =  11,84 «
fyra och fem gånger . . .  2. d:o =  2,63 <■

Oaktadt sin motvilja al t  antaga något som ej genom 
bestämda helst numeriska resullaler kunde bevisas, sätter 
dock till och med Louis i fråga om icke ofta återkom* 
mande feberrörelser kunde anses utöfva en tydlig verkan till 
föranledande a f  lungsotens uppkomst. Fhm fäster sig väl 
da hufvudsakligcn vid typhoid-feberns verkningar i detta 
fall,- men den intcrmittenta feberr. innefattar i lika mån 
de vilkor hvarpå Louis just häntyder. Vi veta alla h u 
ru frossan ofta nog varar ganska länge, huru  den, om 
ock coupeiad, flera gånger återkommer, och, då den ej 
utbryter uti ett fullständigt anfall, ofta för flera veckor



underhåller uti kroppen oregelbundna och otydliga Fe
berrörelser. Att frossan mer än andra febrar har benä
genhet att qvarlemna efteisjukdomar är nogsamt kändt, äf- 
veusom huru dessa vanligen bero på och utmärka en of
ta nog ganska djup rubbning uti organismens nutritions- 
och reproduktions-processer, och slutligen alstra, om de 
antingen af sig sjelfva länge fortfara, eller om nya, ge
nom yttre inflytelser tillkomna, frossanfall förstärka deras 
magt, en sjuklig förändring uti alla kroppens förrättnin
gar, som har med den tuberkulösa cachexien mycket ge
mensamt, och äfven enligt min förmodan kan öfvergå 
deruti .  Då flera berömda författare, såsom vi nedanför e 
skola se, ej draga i betänkande att förmoda det tuberku
lösa anlagets kanske vanligaste rot, ligga uti en felaktig
het hos de organer och functioner, hvarigenotn kroppens 
näring och underhåll sker; så kan det ej anses orimligt, 
att tillegna den sjukdomsprocess, hvilken så som frossan an
griper och försämrar just samma organer, en lika för
måga att alstra tuberkel-cachexi, och att öka den, om den 
förut finnes. Att, såsom jag tyckt mig hafva observerat, 
en person, hvilken redan uti högre eller lindrigare grad 
är angripen af tuberkel-cachexi, synnerligen lätt äfven an- 
falles af frossfeber, talar äfven derför att emellan båda 
dessa sjukdomar finnes någon slags analogi. Att frossfe- 
Lern åtminstone hos cn redan tuberkulös person i hög grad 
befordrar och påskyndar utvecklingen af fullständig lungsot, 
är något som ]ag för ofta observerat för att kunna betvif- 
la, och delta iinses lätt, måste äfven blifva fallet, om dess 
nu ifrågasatta förmåga, att ifrån roten alstra tubei kelca- 
chexi, ökar den verkan frossan redan såsom acut sjukdom 
måste liafva på fortskyndandet af de processer, som redan 
äro inom kroppens nutritions- och repioduklions-funk- 
tioner inledda och började.

f). Dyspeptiska lidanden , Diarrhcer och Rödsot. Alla 
slags oordningar uti underlif-organerr.as förrättningar, 
voro af äldre författare redan anförde och ulmärkdte, så
som ofta åstadkommande lungsot, innan sednare engelska 
författare såsom Wilson Philip, Todd och Clark m. fl. fa- 
siade läkarnos synnerliga uppmärksamhet på digestionsli- 
dnndens vigt i delta hänseende. Todd beskrifver huru 
de dyspeptiska symplomerna bero på och åtföljas af en 
stagnation och öfverfyllnad uti venæ-porfæ-systemets alla 
kärl, luiru det igenom alla de alsöndringar, hvilka skola 
ske ilrån tarmkanalens slemhinua, förhindras och förändras,



h u m  äfvcn lefverns funktioner slöras , blodberedningen 
angripes, och slutligen bela reproduktionsprocessen lider. 
All lidanden uli tarmkanalens isynnerhet duodeni slemhin- 
na, ofta medlöra och stä i lörening med rubbning af 
lefverr.s funktioner, beskrifver älven Copland särdeles vac
kert ;  och om vi ock ej sä fullständigt känna den process 
blodet uli lefvern genomgår, sä kunna vi af alla omstän
digheter likväl inse alt den är för reproduktionens nor
mala gäng af största vigt, och att säledes en rubbning 
uti eller upphäfvande a f  densamma mäste medföra en be
tydlig förändring uli kroppens hela. tillstånd. Att dylika 
«ordningar förutgå och förebåda utvecklingen af tuberkulös 
cachexi, anse dessa författare vara sä ofta fallet, att 7'odd 
beskrifvit denna dyspepsi såsom en egendomlig sjukdoms- 
form under namn af den slrnmösa dyspepsien, och anser lå 
fall finnas, der ej denna egna sjuklighet uli digestionspro- 
cessen framträder, antingen mera såsom orsak och förebud 
till luberkelcachexien, eller ock såsom det symptom, som 
först antyder dess närvaro. Ehuru både Todd och ännu 
mera Clark, isynnerhet bland barn och yngre personer, 
funnit  dessa observationer besannade och hos äldre betrak
ta dyspepliska lidanden såsom mera egnade att grunda 
den slags sjuklighet, som, först när den gått i arf pä barn 
och afkomlingar, hos dem yttrar sig som ärftliga scro- 
fulösa och tuberktilösa anlag, så anser jag dock sannolikt 
att äfven bland garnizons-soldalerna man ej så sällan skul
le kunna härleda uppkomsten af lungsot ur digestions-
lidanden, faslän delta förhållande ingalunda uti de har 
gjorda anteckningarna visar sig. Att så kan vara och förhål
landet dcrtned, skulle jag likväl tro kunna rimligast lör- 
klaras på det sättet, att, då j ig såsom föregående sjukdom en
dast antecknat dem, för hvilka hvarje person enligt de lörda 
journalerna varit å sjukhuset vårdad, och mindre noggrant 
hutat mig vid de sjukas egna berättelser, och då soldaten 
vanligen knapt bemärker ett lindrigare digestionslidande, och 
åtminstone aldrig der före söker bot, förrän det nått högre 
grad, eller blifvil förenad t med någon annan sjukdom, så 
kunna dylika åkommor ganska ofta halva föregått lung
sotens utbildning, utan att de äro derlöre synliga uli mi
na anteckningar. Dyspepliska lidanden halva derlöre ej 
eller blifvil anmärkta såsom föregående lungsoten hos me
ra än 22 personer bland alla 310, d. v. s. uti 7,09 proc.,
deru laf  hos 10 personer bland de 119 uti lungsot döda



eller uti 8,40 proc., och hos 12 personer bland de öfri- 
ga 191 eller uti 6,02 proc.

Rödsot har jag såsom föregående sju t  dom observerat 
endast uti så få fall, liksom den var a f  en så lindrig be
skaffenhet, alt jag här sammanfört den' med diarrhécrna. 
lkula dessa sjukdomar angripa älven digestions-organerna, 
stå än uti sammanhang m cl eller gilva anledning till 
mera d jupa rubbningar uti d ras verksamhet, och kunna 
således i afseende på deras förmåga alt alstra tuberkulos 
cachexi och påskynda dess utveckling och förlopp, lämp
ligen betraktas i sammanhang med den förstnämnda mera 
chroniska sjukdomen. Deras verksamhet till alstring af 
tuberkelcachexi beror sannolikt på styrkan a f  dessa sjuk
domars inre sammanhang med den först omtalade dyspep- 
sien, men de ega dessutom, då de uppträda uti acut form, 
en på den desamma då åtföljande feberrörelsen grundad 
starkare verkan till forlskyndande och utveckling af elt 
ledan förhand varande tuberku lös  anlag. Dessa båda 
sjukdomar anmärktes bland alla 310 fallen hos 56 perso- 
ne.i, eller uti 18,06 proc., deru»af hos de 119 i lungsot 
döda, uti 23 fall eller 19,152 proc., och bland de öl riga 
191 uli 33 fall, eller 17,27 proc., och voro således så
som lungsoten förutgående sjukdomar uti freqveus näst 
citer lunginflamationer och före Pleuritis.

F ö r  at t  äfven i någon mån lätla den allmänna öfver- 
sigtm al dessa nu nämnde sjukdomars oftare eller mera 
sällsynta anlräilande, såsom lungsotens föregångare har 
jag uppställt följande Tabell:

Bland
119

pers.

Bronchitis . . * . . . 42
Blodhosta . . . . . . 44
Lungindamalioner . 22
P le u r i t i s ..................... 17
Ner v fe b ra r ................. 10
F rosso r ........................ 27
Dyspeptiska sympt. 10
Diarrhe' och Rödsot 23

3 5 , 2 9  
3 0 , 9 7  
18,48 
1 4 ,2 8  

8 ,4  0 
2 3 ,5 2  

8 ,4 0

Bland
l ö t

pers.

37
84
51

Bland j 
3 1 0  , P r o c  
pers

1 9 , 3 7  
4 3 , 9 7  
2 6 , 7 o

28 j  14,65
12 I 6,02
49 j25,65 
12 j  6,02 
33 ,17,2 7

'*9 2 5 ,4 8  
1 2 8  4 1 , 2 9  

7 3  2 3 ,5 4  
4 5  14,51  
2 2  ; 7 ,0 9  
7 6  2 4 ,5 1  
2 2  ! 7 , 0 9  
5 6  ! 1 8 ,0 6

der de ta l , som finnas i hvarje coluni, utmärka 
det antal personer, hvilka haft föreslående sjukdom, först 
bland de 119 i lungsot döda, sedan bland de öfriga 191,



och si I hland alla 310 fallen lilhammanlague, med u t 
räkning l’or hvarje column, huru  stor procent det deruti 
uppgifna antalet gör a f  det hela det ofvanföre columnen 
upptagna antalet personer.

Några andra sjukdomar hafva äfven af författarne blif
vit anförda bland dem som skulle ega någon inflvtelse på 
utvecklingen af  lungsot, deribland isynnerhet Syphilis , 
iluriulslag, Ithcumatismer och Hjcrl&jukåomar. Såsom jag redan 
nämnt har jag likväl observerat venerisk sjukdom så sällan 
hland de här  upptagne personerna hafva förutgått lung
soten, att jag ej har skäl att skatta dess inflytelse serdeles 
högt. Bland alla 310 hafva endast 17 personer, d. v. s. 
5,48 proc., före lungsotens början haft Syphilis,, och då 
tillika antalet af  de för denna sjukdom vårdade vanligen 
fullt motsvarar, om ej öfverstiger antalet af de för hvilken 
annan sjukdom som helst å Garnizonssjukhnset vårdade, 
så ligger deruti tillräckliga skäl lör min yttrade förmodan. 
Hudutslag och Kheumatismer har jag observerat hos ännu 
färre personer förutgå lungsoten, och anser dem derföre u -  
ti dessa fall af obetydligt inflytande.

E huru  jag icke kan häröfver anföra några bestämda 
uträkningar, så instämmer jag dock, dels på grund al livad 
jag sjelf observerat, dels på grund a f  de resultater Doktor 
Lemchen äfven genom vägningar vunnit, uti Clarks mening 
att hjertat ofta anträffas ovanligen litet hos Phlisici,  men, 
då denna förändring egentligen funnits hos dem, hviika 
verkligen allidit uti lungsot, och alldeles icke hos de 
personer, hviika man kunnat förmoda vara mer eller min
dre prædUponerade lör sjukdomen, så skulle jag hnldre 
förmoda den stå uti sammanhang med och uppkomma 
till följe a f  den phtisisba processen och icke böra betrak
tas såsom orsak till tuberkulösa caehexiens uppkomst elu r 
vidare utveckling. Något bestämdt förhallande emellan 
andra hjerlsjukdomar och lungsoten har  jag ej heller hos 
dessa anförda personer anmärkt.

2:o Locala irritationer. Inandandet af retande ångor 
och ännu mera af en med fina fastare partiklar blandad 
a t mos [) her, har af alla blifvit ansedt för en af de krafti
gaste medel till lungsotens framkallande. Vissa yrken, 
hviika tvinga deras ulöfvare att vistas uti en dylik stolt- 
blandad luft, hafva isynnerhet af Engelska läkare blifvit 
anförda så so m  exempel härpå. De stora fabriker, som u- 
ti England sy -châtia sig med förarbetande af Jern- och 
stålvaror gilva dem äfven rika ämnen till dylika skildrin-



gar; ocli det är verkligen förfärligt alt se den af Doclo-r 
Knight uppställda jemnförelsen mellan lifslängden hos stål- 
slipare uti Sheffields fabriker och hos andre slags fabriks
arbetare. Af ett gifvet antal var procenten af de vid vissa 
å r  öfverlefvande, sådan som af den bifogade tabellen u t
visas.

Slipare Andre arbetare
Ofver 30 år gamla 72,37 proc. — 48,77 proc

—  40 Ac — 22,3 7 proc. — 30,84 proc.
—  50 år —- 3,49 proc. — 10,58 proc.
—  55 år —  0,34 proc. — 6,-12 proc.
—  60 å r  —  0,34 proc. — 3,58 proc.

Tios oss finnas inga dylika etablissementer, och ännu 
mindre hafva vi några uppgifter öfver arbetarnes hälso
tillstånd vid dem som finnas. Stenhuggare och Mjölnare 
blottställa sig äfven för samma slags inflytelser, och åt
minstone de förre erfara äfven, enligt flera Engelska och 
Fransyska läkares uppgifter, dc menliga följderna deraf, 
men ehuruväl jag seit enstaka fall, der dylika orsakers in
verkan varit tydlig uog, är antalet deraf andock för litet 
att kunna derpå grunda någon bestämd uppgift. Fastän 
undersökningar, som blifvit gjorda på liken af ofvannämn- 
de slags arbetare, hvilka tillika under 1 i Istiden tycktes lida 
af deras verkningar eller i England s. k. Slipar-Asthma, äro 
temmcligen fåtaliga, så utvisa de dock enligt Hastings’ och 
Kniglits observationer att dessa orsaker mera åstadkomma 
en chronisk inflamationsprocess uti luftrören och lungornas 
parenchyin, än egentlig "tuberkelsjukdom, ehuru de vid 
för handen varande eaehexi ej kunna nekas befordra sjelf- 
va tuberkelmaleriens afsättning uti sjelfva lungorna, hvar- 
pä äfven John Jlomc {i Edingb. medic. and Surg. Journal.) 
a IIför ett särdeles vackert exempel. Ilos en stenhuggare, 
som i Edingburg dog af  Phitisis, fanns nemligen vid ob
duktion en stor tuberkelgyttning uti ena lungan innehålla 
en i dess midt liggande liten stenflisa, hvilken vid närma
re undersökning befanns vara a f  just samma stenart, som 
fanns uti det stenbrott der han arbetat.

Uti Garnizons-soldatens lefnadssätt finnes cmedlertid 
intet som blottställer honom för dylika inflytelser; och e- 
huruväl lungsoten bland de Soldater, hvilka u taf  hela det 
här upptagna antalet före anvärfningen utöfvat något af 
dc vrken, som kunna anses genom damm och dylikt åstad-



to m m a  lokala irritationer på lungorna, anmärktes snart 
nog efter anvärfningen utbildas, och äfven få ett hastigt 
förlopp, så voro dessa fall dock för fåtaliga att derpå kun
na grunda mera afgörande slutsatser. Einedlertid tala 
alla skäl derför, att vid en rekryts antagande ifrån ett dy
likt yrke fästa all möjlig uppmärksamhet vid tillståndet 
uti hans lungor.

3:o Förkylning är en omständighet,  h vi 1 ken allmänhe
ten lillskrifver den mest vidsträckta förmåga att åstadkom
ma sjukdom, emedan knappast någon enda dylik finnes, 
livilken man ej på en eller annan väg härleder ifrån å -  
dragen förkylning. Det är emedlertid ej så mycket köld
graden, som icke fastmera ett hastigt ombyte ifrån varm 
till kall temperatur, hvilkel egentligen besitter denna sjuk
doms väckande förmåga, hvilken äfven mera y ttra r  sig it- 
ti alstrandet af aeuta sjukdomsprocesser, än den egentligen 
åstadkommer s. k. chroniska sjukdomar. Då emedlertid 
bland aeuta sjukdomar influmation uti lungorna i lungsäc
karna och luftrörets slcrahiuna voro de, livilka m an synner
ligen ansett uppkomma genom förkylningar, så trodde man 
att  denna orsak mången gång kunde ge anledning till u t
brottet äfven af lungsot, såsom varande både en sjukdoin 
uti lungorna, och ägande mycken analogi med de förut
nämnde.

Att Garnizonst jenstgöring kanske mer än någon an
nan sysselsättning blottställer soldaten för denna inflytelse 
är obestridligt, och mången skulle häruti finna den verk
sammaste orsaken till dess sjukdomar i allmänhet, likväl 
tror jag förkylningens verkan till lungsotens uppkomst böra 
helt och hållet förklaras och bestämmas genom de aeuta sjuk-  
domsprocesser den framkallar. Jag har ej eller observerat 
något enda fall, der jag kunnat med någon rimlighet här
leda lungsotens uppkomst u r  en förkylning på annat sätt, 
än a l t  denna först föranledi febrar eller inflamationer, 
livilka sedan alltefter den vändning de taga och Constitu
tionen hos den individ de angripa, på sätt som vi förut 
omtalat,  kunna både alstra den tuberkulö^a cachexien och 
befordra eller påskynda dess fortgång. Då vi nu se dessa 
a f  förkylning väckta sjukdomars skadliga verkan till för
anledande af lungsot, men å andra sidan äfven veta h u m  
mycket instängd osund luft och brist på kroppsrörelse 
väcker och ökgr den luberkulösa cachexien, så kan man 
med skäl tveka uti afgörandet af den frågan, huruvida det 
til l förekommande och äfven botande a f  lungsoten är lien-



ligt alt den a f  sjukdomen hotade till undvikande af alla 
anledningar till förkylning håller sig strängt innesluter i 
sitt rum , eller om man ej pä detta sätt genom den skadli
ga inverkan, delta lefnadssätt mera långsamt, men säkert,  
utöfvar på kroppens alla förrättningar, förlorar mera än 
man å andra sidan vinner.

Köld y ttra r  äfven sin inflytelse på kroppen pä ett 
annat sätt än då den vid en hastig snart öfvergående in
verkan åstadkommer en lika liäftig sjukdomsprocess, då 
nemligen, när man måste oupphörligen, eller ål minstone läng
re tider, vistas uti en lägre temperatur. Denna slags ver
kan sammanfaller likväl alldeles med den man kunnat lill- 
skrifva climalens och årstidernas olikhet, och får jag der- 
före i afseende på dess bedömande endast hänvisa till det 
jag yttrat då dessa allmänna förhållanden, och deras verk
ningar närm are vidrördes.

Sedan jag nu till beskrifning öfver lungsotens Anato
miska och Aosologiska förhållanden, och om orsakerna till 
sjukdomen, hos de a f  mig anförda fallen, sagt hvaiken 
allt det, som möjligen därom kan sägas, ej en gång så 
mycket, att icke någon annan med de materialier jag haft 
a t t  tillgå, skulle kanske hafva mycket att tillägga,utan en
dast det, som förefallit mig mest framstående, bevisande, och 
ibland andra företrädesvis förtjent att nämnas efter den en 
gång uppgjorda, mera inskränkdta planen för mitt arbete, 
får jag nu sluta med en innerlig tacksägelse till alla dem, 
som med råd  och dåd uppmuntrat och understodt detta 
mitt  försök på författarebanan. Det måste gläda mig att 
bland dessa kunna räkna både Förmän, Lärare, Kamrater 
och Vänner, och ville jag endast önska, att deras väntan 
eller önskningar ej måtte blifva allt för mycket bedragne.
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