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trcrm ite tern a , under d e t  h u d en  pä r y g g e n  till följe af blo- 
det£S sä n k n in g  till d e  lä g r e  lig g a n d e  p a rtiern e  a n ta g e r  allt 
hög^re och h ö g re  p u rp u rfärg .

Inre besiglning.

fljerna  och ryggmärg äfvensom deras hinnor förete 
inteet för Choleran karakteristiskt; de synas i allmänhet 
frisska, men bära spår af en lindrig congestion; eerebro- 
spirnalvätskan är något minskad och vanligen något röd- 
aktiig.

Fleura och hjerfsäckcn , och man kan säga de se -  
rössa hinnorna i allmänhet, äro icke mera däfna, snarare 
torrra och glänsande som om de voro fernissade. Lungorna  
äroi sammanfallna och slappa enligt Canstatt (då de enl. 
D : r  Budd  äro friska) och hafva mistat sin elasticitet; åt 
ryg»gsidan äro de till följd, af läget fyllda med tjockt 
svasrt, segt blod. Ilje rla ts  muskelsubstans är vanligen 
slajpp och mörk, dess kamrar fyllda med mörkt, tjock- 
flyttande och lefradt blod; serdeles gäller detta om högra 
kamimaren.

Artersystemet håller efter Cnnsfatt litet blod *), men 
för ingen del äro artererne fullkomligt tomma, utan in- 
nelhålla litet, möikl, tjockflytande och segt blod, som ej

*) Enligt Sobernheim  och Phoebus ”ogem ent s ta rk  blodfyll-  
nadd i a r te isys tem et’M Den se n a re  kan ej dela den ås igt  som af 
tlerra förfa t tare  blifvit u t ta lad ,  a t t  man i Cholerahk obse rvera t  en 
b l o d e t s  t i l lhakaträngning  till in re  d e la r ;  han h a r  i a l lmänhet 
fum nit  blodrikedom i de 81 Choleralik,  han med noggranhet  ob -  
duccerat . Enligt D:r E nnem ose r  hälla de mindre kärlen i a l lmän-  
h e t t  ingen blod, den ä r  hopad i h je r ta t  och i de s tö r re  inre 
kärrlen, förnämligast under l ifvets .



kan skiljas frfni det i venerna och högra hjertkammaren innehållna.

Vensystemet är uppfylldt af svart, halfstelnadt och klibbigt blod, starkast i de stammar, som ligga lijertat närmast.

Slemhinnan i matstrupen är vanligast blek och frisk.

Magen är i allmänhet stor till följe af den utspänning den undergått. Dess slemhinna är i några fall, särdeles hos anæmiska personer, blek allt igenom, men företer annars i fundus och i trakten af pylorus någon grad af rodnad, beroende af capillärkärlens injection *). Sådan injection träffas, enligt Canstatt, utefter tarmkanalens hela slemhinna. Till texturen är den i de fleste fall förtjockad och företer ibland ett vårtlikt utseende (hypcrtrophia mammillaris), antigen öfver hela dess yta eller endast i trakten af pylorus. Magens och tunntarmens peritoneal- beklädnad är af blek rose-färg, tjocktarmen deremot till sitt y ttre  altid grå.

Slemhinnan i Duodenum är i några fall kärlrik, i andra blek, någongång har den ett gråaktigt utseende. Folliklerne eller Solitära körtlarne äro i hvarje fall mycket tydliga och gifver membranen ett mer eller miDdre gra- nuleradt utseende.

Tunntarmens väggar kännas förtjoekade och degiga. Slemhinnan, som hos några blodfattiga subjecter synes

• )  Denna in jection tir enl. Magendie aldeles icke inflammatorisk, u tan  ren t  venös.  Magendie injicerade va t ten  i t a rm k a nalen ooh genas t  försvann den.



Welk och vattenlagd, företer vanligen ökad kärlrikhet, soin 
förmrsakar purpurfärgade fläckar, serdeles mot slutet af 
ileium *). Ofta finnos htir detsamma gråa, utseende som 
anrmärkt är vid duodenum. Slemhinnans textur undergår 
sdlllan någon anmärkningsvärd föi ändring.

Peijerska körtlarna äro i hög grad utbildade fS o -  
ber'nheirn, B udd), af samma färg som den omgifvande 
sleimhinnan, men, om denna är blek, sa äro de svartpunkte* 
radie (B u d d ) .  Enligt Canslalt äro de Peijerska kört-  
larme sällan mera utbildade än under normala tillståndet, 
mern under reactions stadiet betydligt uppsvälda. B run-  
netrska körtlarne, likaledes starkt utbildade, synas som 
upjphöjda korn, och äro af samma färg som membranen.
—  Denna förändring hos körtlarne är enligt Proebus al- 
defies icke något karakteristiskt för Choleralik utan var- 
setblifves hos otaliga, i andra sjukdomar aflidna.

Coecum och colon adscendens äro vanligen utspända 
uncder det colon descendens i många fall är contraherad. 
Tjorcktarmens slemhinna är i några fall blek alltigenom, i 
ancdra företer den åtskilliga grader af rodnad. Den är 
näastan altid besatt med hypertrophierade follikler, hvilka 
aftiaga i storlek och antal ju längre man kommer från 
coeecurn.

Mesenterial körtlarne äro i några fall purpurfärgade 
af mörk, tjock flytande blod, i andra fall bleka; vanligen 
äro) de förstorade.

*) C a n sta tt anfore r  såsom cons tan t  a t t  hela ta rm kan a len s  
s le m h in n a  är  full af små, grå ,  hvitaktiga, ti l läfventyrs rcdak t iga  
kro>ppar, ofta ej synba ra  för e t t  obeväpnadt ö g a ;  de äro  hårda, 
svåira  att sönderkrum m a, här  och der  försedda m ed  en  c e n t ra l -  y 
öppm ing .  De f i a a a i -c n d a s t  på 1 af 8 à 9 lik. S s c Å Y /> (? J



Magen och tarmkanalen aro uppfyllda af Cholera ma
teria , en hvitflockig grumlig vätska, lik vispad eller grum
lig vassla Ofta är den ljus som svag köttsoppa, har 
fadd, nästan spermatisk och vidrig lukt. Mängden häraf 
varierar från 1 skålp. och mindre till 6 skålp. Enligt 
Böhmes noggranna undersökning bestar densamma af blod- 
serum och epifhelial-korpuskler, härrörande från den sig 
affläende slemhinnan. Högst sällan träffas galla i tarm
kanalen.

Pä tarmarnes slemhinna har afsatt sig en hvit eller 
hv itg rå , stundom gulaktig, gräddartad materia, som man 
lätt kunde taga för en aflagring af ofvannämhde Cholera- 
materia, om man ej fu .ne en analog produkt pä andra 
slemhinnor, hvilka ej äro i beröring med Cholera vätskan. 
(Enligt D.r Budd  utgöra de just det som bildar flockorna 
i uttömningarne).

Lefvern  är till texturen ieke förändrad, men upp
svälld af svart, tunn (B u d d J  blod; stundom är den blod- 
tom och torr. Gallblåsan är uppfylld af tjock, mörkgrön 
galla. Mjelten är något mindre än i normala tillståndet, 
fast och ljusröd.

N jurarne  af normal storlek och textur, äro mörk- 
löda; de stora venerne uppfyllda af mörk blod och från 
corpora mammillaria låter utkrama sig en hvitaktig vätska 
af varlikt utseende. Med denna vätska är ock njurbäcke- 
net, urethererne, och blåsan invertes öfverdragna. Den 
består sannolikt af mucus och urinens vanliga bestånds
delar i concentreradt tillstånd.

Urinblåsan är hopdragen och har någon gång befun
nits vara ej större än en Valnöt; des» väggar tjocka,



slemhinnan hopdragen i veck, innehåller < à 2 theskedar 
af nyssnämnde slem.

Under Readionen.

Om dä len under detta stadium inträffar, är den ve-  
nösa stasen i organerna ej sä tydlig; man varsnar ej 
längre den blyfårg, som ofvanföre är omnämnd. Låg pa
tienten i comatöst tillstånd, så äro hjernans sinus och 
vener fyllda af svart, tjock flytande blod. Substantia me
dullaris är blodprickig, ibland fastare, ibland lösare, än i nor
mala tillståndet. Likadana förändringar företer ryggmärgen.

Blodet håller mera serum; det i artererna liknar ej 
mera det i venerna; den högra hjertkammaren är ej fö
reträdesvis fylld med blod. Lungorna äro ej mera colla- 
berade, utan ofta tydligt i congestionstillstånd och bära 
spår af hépatisation. D:r Jackson lärer varit den förste 
som fäste läkarnes uppmärksamhet på a t t  lungorna hos 
hälften af dem som dödt under reaction voro hepatisera- 
de. Denna pneumonie är så latent, att ibland intet enda 
af de  allmänna symptomerna ger tillkänna dess närvaro, 
men deremot saknas icke de auscultatornka tecknen. Det 
tillhör fördenskull läkaren att dageligen under reactions- 
stadiet stethoscopiskt undersöka lungorna. De serösa hin
norna äro nu däfna, ja kunna till och med innehålla ab
norm a serösa samlingar.

I tarmkanalen träffar man i stället för den egna cho- 
léramäterien ett gulbrunt fett i större eller mindre grad 
närvarande, äfvensom stinkande gas. De små korpus- 
klenna på tarmarnas slemhinna äro ej så talrikt närvaran
de som  i cyanotiska stadiet. De Peijerska körtlarna äro 
ätmu uppdrifna. (Enligt Cnnstatt blifva de först här i hö
gre grad utbildade, än under normala tillståndet.) Tar



marnas villi öro förtjockade och låta iätt ^skilja sig ifrån 
den öfverliggande slemhinnan; de motsvarande mesenterial 
körtlarna äro ännu förstorade, än bleka, än violletta; de 
utgjuta vid inskärning mörkt blod. I urinvägarna träf
fas oj mer den gräddlika materien, blåsan är oftast tom, 
men innehåller studom urin och någon gång till och med blod.

Aetiologie.
Det finnes en klass sjukdomar, som blifvit benämnd 

M alaria-sjukdomar, till hvilka räknas intermitterande och 
remitterande febrar, pesten, gula febern, choleran och 
rödsot. De uppträda antingen genast epidemiskt eller 
kunna stegra sig till epidemi. Orsaken härtill antages 
ligga i ett eget gasformigt, för sinnena omärkligt gift, 
hvilket, bildadt till följe af flerfaldiga på en gång, samver
kande potenser, exhalerar ur jorden och menligt, ofta nog 
dödligt, inverkar på menskliga organismen. Detta gift 
(m iasm a)  af telluriskt-atmospheriskt ursprung har fått 
namn af Malaria, aria caltiva, och antages såsom grund
orsaken till ofvannämnde farsoter. Det har nemligen vi
sat sig att de sinsemellan stå i det intimaste förhållande; 
så har man iakttagit att febris intermittens lätt kan öf- 
vergå till remittens, likaledes att hvarest de äro endemi
ska, de samtidigt kunna existera, f. ex. febr. intermittens 
samtidigt med remittens och cholera. Dessa iakttagelser 
kunna svårligen bero af annat än ett och samma grund- 
miasma, hvilket modifieras på olika sätt, allt efter den 
olika stegringen af än en, än en annan af miasmans fa- 
ctorer. Verkliga tillvaron af miasmer måste vi sluta oss 
till af deras verkningar, då vi ej äro i stånd att utröna 
dem genom våra sinnen. Uppkomsten af dem beror, 
som vi ofvan anmärkt, af flera yttre inflytelser. De fa- 
ctorcr man i sådant fall uppställt, äro följande:



1) Hastiga förruttnelseprocesser hos lägre djur, och 
hos vextrihet, till fö lje  a f  jordens egna beskaffenhet i 
vissta nejder. Dc trakter der de ofvan uppräknade far- 
sotterna äro inhemska, bestå till större delen af sump- 
ochi kärrjord, lerjord eller slutligen af sådan mark som 
upp)kommit genom floders eller hafvets aflagringar. Så 
är förhållandet med Rhens, Donaus, Scheldes, Elbes, 
Wteichsels och Loires strandbäddar, der febres intermit- 
temtes och remittentes herrska. På samma sätt förhåller det 
sig vid Missisippis strömgebit, der febris intermittens 
o c h  f. flava hafva sin hemvist, likaså vid Nilens stränder, 
deir pesten rasar, och v i . Ganges områden, der cboleran 
anRages hafva sin födelseort. Hvarje trakt som är rik på 
i ftörruttnelse stadda organiska ämnen, till hvilka sol och 
vätta, d. ä. fuktig värme, har tillträde, synes passande till 
fraimbringande af malarian. Då tjocka skogar nedhuggas 
e ller okultiverad jord första gången lägges i dagen, så att 
soltstrålarna få fritt tillträde, plägar detta bli en rik källa 
för malarians bildande; invandrare i Nordamerika bruka 
få erfara det, då de vid uppbrytande af okull iverad jord 
anlfallas af intermittenta febrar. Först efter flerårig odling 
seir man dessa sjukdomar försvinna. Afven ur ruinerna 
af förstörda städer pläga miasmer gerna utveckla sig. 
Fr.ågar man nu: hvilka äro de organiska substanser, som 
ge?nom sin förruttnelse, företrädesvis lemna substrat til 
mælarians bildande? blir svaret föga tillfredsställande, sâ—I 
soim hvilande helt och hållet på hypotheser. Af animali- 
sh a  substanser nämnas isynnerhet de lägre djuarterne så-  
so»m insekter, reptilier, molluskcr och infusionsdjur, så- 
soim främjande miasmers uppkomst genom deras förrutt
nelse. (Putrida exhalationer från högre djurarter skola 
or saka uppkomsten af Typhus —  miasmal.) Af vextrihet 
näimnes vissa kol» och väte-rika vexter såsom gynnsam- 
mia för miasmers bildaude; så skola utdunstningen från



rrsfälteh gynna uppkoftisten af intermittents febrar, u t -  
dunstnmgen från ställen der lin och hampa rötas, befor
dra bildandet af frrselmiasman o. s. v.

2 )  Stark inverkan a f  solstrålarne och luftens värma 
pä träsk och kärrjord. Under högsommaren, då solen 
eger den intensivaste verkan på de i föregående stycke 
omnämde olika jordmåner, befordras lättast förruttnelsen 
df organiska substanser och i och med detsamma också 
utvecklingen af miasmer. I allmänhet anmärkes at t  intet 
miasm bildas så länge sumpiga ställen stå under vatten, 
men då vattnet afdunstat och solen får fritt verka på 
dyn, träder den förderftiga malarian genast i verksamhet. 
1 vissa sanka städer i de varmare länderna har man sett 
intermit tenta febrar rasa på sådana gator, som varit ut
satta för solbadd, under det samtidigt skugglika qvarter 
värit fullkomligt fredade för malårian. Då heta sommar- 
dagäi i de varma länderna hastigt efterträdas af kalla 
nätter och regntiden, har man sett intermitterahde och 
remitterände febrar antäga perniciösa former och öfvergå 
till gula febern och choleram

3)  Atmosferens fuktighet äfvensom luftelectriciteten och 
vulkaniska revolutioner anses hafva en väsendtlig del i 
miasmers utveckling. Redan från äldsta tider har man 
ställt vissa landsplågor i sammanhang med ovanliga na
turtilldragelser såsom jordbäfningar, vulkaniska evolutio
ner och elektriska fenomener. Den tidens lärdaste män 
tillskrefvo upkomsten af f. ex. den Athenicniska pesten 
äfvensom af den Italienska sjukan liktidiga vulkaniska 
rörelser. Diger Döden utbröt 1347 i China efter, för
färliga jordbäfningar och spridde sig derifrån öfver verl- 
den. Att nutidens farsoter också till en del bero af så- 
dane naturrevolutioner är ej osannolikt, Sedan 4811 års



komet hafva vid Asiens kuster, ja till och med vrd Me- 
delhafvets, ymniga jordbäfningar och vulkaniska fenome
ner egt rum oCh iedan frän denna tid skall Choleran hafva 
uppträ t t  med större kraft, Flerfaldiga öfversvämningar och 
missgynnande meteorologiska förhållanden hafva serdHes 
före 4817 der inträffat, och äfven i Europa hafva jord- 
bäfmingar, öfversvämningar, starka norrsken o. s. v. blif- 
vit iakttagna och under denna tid hafva katarrhala — , 
fläck —  och intermitterande fehrar samt rödsot varit 
herrskande sjukdomar, hvilka visserligen äro inhemska, 
men nu framträdde med större kraft och bildade en pas
sande jordmån för den hos oss förut okända farsoten.

4) Vindstilla tyckes ock hafva inflytande på mias- 
m ers  intensitet och begränsning inom något visst di
strikt.  Stormar rena ofta hastigt atmosferen i en smit
tad trakt; man fittner oek att malariasjukdomär antaga 
en elak karakter just under ulhällande fuktig och hel luft 
då vindstilla råder:

Dessa äro nu de factorer man uppställt till fram
bringande af telluriska och atmoSpheriska miasmer i all
m änhet;  men hvarföre utveckla sig desså med kraft på 
vissa tider under det decennier kunna förflyta utan att 
de höras af? och hvarföre är malarian ibland inskränkt 
inom en viss terrain under det hon en annan gång här
jar epidemiskt*)? och hvarföre försvinner malarian un
derstundom på slätten der hon herrskat för alt sedan ef
t e r  någon tid åter derstädes uppträda med ökad kraft?

*) C a n sta tt  söke r  besvara  denna  fråga genom a t t  indela  
m ia sm e rn a  i f ix a  och van dran de , hvarigenom endemiska sjuk
d o m a r  blifva epidem iska .  Denna vackra hypothes synes  dock 
fo rd ra  s t r än g  obse rva t ion  under flera epidemier, för a t t  med nå
gon  visshet kunna an tagas .
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Svaren på alla dessa frågor leinna vi ät en upplyst fram
lid; vi veta den icke, vi endast se att så sker.

Miasmer antagas veika på organismen pä tvänne 
sätt  antingen prœdisponerande, så att miasman linnes la
tent innom organismen, då bloit någon tillfällighetsorsak 
såsom förkylning, excesser etc. behöfvas för a t t  framkalla 
sjukdomen; så t. ex. kan man under Cholera epidemic 
åderlåta en menmska, som känner sig fullkomligt frisk och 
linna blodet mörkt och upplöst utan crusta inflammatoria. 
Detta visar att blodet redan är angripet af miasman, ehuru 
personen ej känner sig det ringaste illamående; då be-  
höfves endast en tillfällighet att framkalla sjukdomen hos 
det prædisponerade subjectet; eller toxiskt då personen 
genast angripes af miasman, det må nu vara till följe af 
att individen är förut försvagad eller att han eger en 
egen oförklarlig disposition för någon miasm. Personer 
som flytta ut till främmande land hafva en egen obser
verad disposition för den herrskande miasman.

Lika litet som vi kunna redogöra för vilkoren för 
miasmans bildande i allmänhet, lika litet kunna vi det för 
cholerans. Att af hypotheser och sannolikheter och af 
högst få facta diaga säkra slutsatser år  omöjligt. Utan 
att antaga ett miasmatiskt gilt, som intränger i blodet 
och förgiftar detsamma, och derigenom föranleder hvarje 
sjuklig företeelse så väl i nerv- som öfriga systemer, 
kunna vi ej nöjaktigt förklara choleran hvarken till upp
komst eller utveckling. Liksom vi härleda de öfriga ma- 
lariasjukdomarnes miasmer ifrån förruttnelse-processer af 
djur och vextriket från telluriska och atmospherisKa för
hållanden, så också denna. Detta är dock blott en san
nolikhet, emedan vi hvarken känna sjelfva miasman, ej 
heller jordens och atmospherens beskaffenhet och förän-



dring, då de bilda densamma. Att likvisst mäktiga förän

dringar i jordens innandömen försiggå innan epidemiens 

utbrott i et t  land, dcrpå hafva vi exempel 9å val före 

sista choleraepidemien, som äfven under de sistförflutne 

åren; utom de redan nämnde vulkaniska utbrott, jordbäf- 

ningar etc. kunna nämnas det mellan ytterligheter vex- 

lande vattenståndet, missvexter, potatissjuka m. fl. Ut

om andra afmosphcriska förändringar bade man tillfälle 

att här i Sverige sommaren 1834, observera rika stjern- 

fall (ända till 60 à 70 inom en half timma) äfvensom den 

öfver hela landet rådande ytterliga värmen (ända till 38° 

Celsius i skuggan). Att miasman, ellt efter som den till

tager i styrka också yttrar sitt fördertliga inflytande på 

de organiska väsenden, som finnas på vår jord, är mer 

än sannolikt. I Sverige hafva vi för närvarande tvänne 

eclatanta exempel härpå i potatis- och boskaps-sjukan. 

Vexterna, såsom lägre organiska väsenden angrepos först, 

så djuren, och troligen hinner miasman snart nog den 

mognad att  äfven menniskor få lida af dess giftiga infly

tande. Uvårföre bland vexterna potatisen först angreps, 

är ej lätt att afgöra; möjligen beror det deraf, att den i sekler 

blifvit fortpantad genom rotknölar i stället för frön och, 

såsom förut utsugen och sjuklig, varit mera prædispone- 

rad för giftet, än andra på ett naturenligare sätt odlade 

vexter. Boskapssjukan torde antingen komma af sjukt 

foder eller ock deraf, att miasman redan hunnit den grad 

af mognad att den omedelbart inverkar på djuren.

För att närmare bestämma naturi n af det miasm, 

som framkallar Choleran, hafva olika författare olika, men 

mera bestämdt, sökt dérivera densamma:

a) Somliga hafva antagit choleramiasman vara en 

kärrmiasm , dels emedan sjukdomens urspi ungliga hemvist



är  ctt af Ganges ärligen under regntiden Öfversvämtmadt 
träskland, dels ock emedan cholerans första utbrott i Avu- 
gusti <817 sammanföll med en s t o r . öfversvämning af 
Ganges *).

b )  Somliga antaga, och det med mera sannolikhiet^ 
att Cholera miasman är af rent lellurishl ursprung, om oock 
ej närmare låter bestämma sig, hur dess genesis försiggår 
och hvarpå den beror. Denna hypothes är förnämligast 
baserad på riktningen af Cholerans gång. Da denna ej 
fortskrider från ena stället till det andra, hvilket den skuille 
göra, om atmospheren utbredde miasman, då vidaire, 
hvarken årstiden eller atmosferens förändringar hafva ma
got inflytande på densamma, då sjukdomen deremot mied 
öfverhoppand,e af mellanliggande ställen här och der dykkar 
upp, haf ijletta likhet med vissa jordbäfningar och viul- 
kanisk$ fepcjmener, eller med vissa sträckningar af beirg- 
ai ter  och metallstreck, hvilka än komma jordytan näir-  
mare än fjermare, och ger anledning till den fornno- 
dan att miasman står i intimt förhållande med jo rden ; 
den torde ock lättare än annat förklara, hvarföre Cholerran 
iföfeträdesvis följer vissa riktningar helst floders, hvarföire 

_ (ien lik vulkaniska utbrott, lika hastigt altar som dien

*) Häremot kan invändas :  Då så dane  öfversvämuingar årrli-  
gen inträffa som näm dt är, hvarföre u tb rö t  sjukdomen först 181T7? 
och hvarför h erskar  den ej på sam m a sä t t  i andra  sum ptrak te?r?  
och hvarför u tb rö t  den ju s t  4817, då m an  hvarken från th e rm io -  
m ete rns  eller ba rom ete rns  förhållande observerade  någo t  a fw i-  
kande,  som kunde  ge anledning till S ar rm iasm ans  s teg rande  <till 
så giftig in tens i te t?  vidare, hvarföre blir  ej Cholera m iasm ian  
då som en kärrmiasm, inskränk t  till k ä r r?  Och slutligen hvarföiro 
r å d e r  den ofta s ta rkas t  då k är rm iasm er  an n a rs  m inst  v isa  srit t  
skadliga inflytande?



upipkorainer i en trakt; men i hvilket förhållande Chole

ram stå,r tjll electriciteten och jordmagnctismen känna vi 

änmu icke.

c) Somliga antaga ett Miasma Animatum  eller att små 

äfwen för mikroskopet omärkliga insekter skulle vara or-  

saiken till farsoten. Denna åsigt lemnas i sitt värde tills 

inssektema blifva upptäckta; den gaf emellertid en läkare 

i IPetersburg anledning a t t  gå med flor för näsa och mun.

Orsaken till Choleran synes mig böra sökas i en från 

Ösiter till Vester fortgående, för syn och lukt omärklig 

joirdexhalation, hvilken toxiskt inverkar på blodmassan och 

d o  nerver, som tillhöra respirations-, circulations-, assi- 

miilations- och secretions-organerne och derigcnom ger an- 

letdning till de egendomliga symptomer jag ofvan sökt 

teickna Detta miasm antages vidare fortgå så, att hvarje 

stiälle af den angifna jorden alstrar den på nytt.

Choleram Historia,

Den form af Choleran som omtalas hos Celsus, A re-  

tcœus och Cœlius Aurelianus är väl med säkerhet ej den 

eliakartade som nu grasserar; ty män med så stor skaipsin- 

niighet som desse, skulle tvifvelsutan i tydligare ordalag, 

äin som ske tt ,  skildrat den Cholera-epidemien egna ka- 

rmkteren, ehuru den af Cœlius Aurelianus lemnade be-  

slkrifning (De Acut.s Morb:s Lib. III. Cap. 20) närmar sig bra 

miycket den nu af mig tecknade Cholera Morbus. —  Sedan 

K6:de århundradet tecknas samma sjukdom (Cholera Mor- 

bius) af flera Europeiska läkare såsom ett icke sällsynt 

eipidemiskt ondt; h:t hör ock den af Sydenham och W il- 

liis —  fr. Aug. 1^69— 1672 w  skildrade epidemi, äf- 

v/ensom den af Sydenham  ensam beskrifna 1676 i London.



Mon deremot är don sedan långliga tiderj bekant i sitt 
hemland Ostindien. Ett gammalt medicinskt verk på san
scrit Medro —  1 —  Medro Nejdan  beskrifver en Cho
lera Morbus liknande sjukdom vid Ganges stränder. I 
China är den af aider bekantj under ^ramn af H o-luan; 
sedan omtalas den i några skrifter från 17:de århundradet 
och i slutet af det 18:de såsom flera gånger härjande 
större sträckor i Asien; det är ej osannolikt at t  den från 
1770 till 180 i i Ostindien härjat så väl oftare som häf
tigare, men den vigtigaste af alla Cholera-epidemier är 
den af 1817, som bildade utgångspunkt för Cholerans 
pandemiska utbredning *).

Den 17 Augusti sistnämnde år utbröt den med stor 
häftighet i Jessore, en folkrik stad i midten af Ganges- 
Delta, 100 tyska mil nordost från Calcutta. Från Jessore 
utbredde den sig åt alla riktningar och var med Septem
ber månads början i Calcutta. Härifrån utgingo 2 huf- 
vudströmmar, den ena följde till en början Ganges och 
dess bifloder, fortsättande sedan sitt tåg från Öster till 
Vester, tills den i November hann til! Engelska Arméen, 
då hopdragen på stranden af floden Sinde i m<edlersta In
dien. 1818 fortsatte den sitt härjande ät samma håll 
och uppnådde i Augusti den Vestra kusten. Men under 
sommaren 1818 fortgick farsoten också från Norr till Sö
der långs kusten af Coromandel, och utbröt i October ; 
Madras, samt utbredde sig öfver dess område, så at t  den 
vid slutet af nämnde år hade framstrukit öfver hela In
diska continenten. I början af 1819 utbröt den på ön 
Ceylon och i November samma år på Mauritius. Från

*) Några förfat tare  da te ra  första uppkom sten  af Cholera 
Morbus från n äm nde  år  såsom härrörande  franj e tt  aldeles n y tt, 
egendom ligt sjukdom säm ne.


