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S m i t t k o p p o r .

Syn. Lat* Variola. — Fr. Petit Vérole.
— Tysk. Kinderpocken, Kinder blättern.
— Holl. Kinder-Pokjes. — Ital. Vajuolo.
— Eng. Smallpox Variole.

V ario la  år en akut inflammation i huden och slem
hinnorna, förenad med feber af Kontagiös och Mias- 
mati.sk natur. Karakteristisk för hudens aflektion af 
Smit tkoppor är en eruption af små röda upphöjningar, 
hvilka genomgå vissa grader af utveckling, i det dc 
småningom förvandla sig till akuminerade, platta eller 
i midten intryckta versiculæ, pustler och slutligen er
hålla en hård brun skorpa. Denna senare affaller från 
elfte till tjugufemte dygnet, lemnande efter sig små 
irreguliera gropar och permanenta ärr. Smittkoppor
na åstadkomma stark kongestion till slemhinnorna så
som respirationsorganernas och svalgets, der isyn
nerhet pustler ofta uppkomma.

Den med Variola förenade febern har remittent 
typ, föregår eruptionen två till fyra dygn, upphörer, 
då eruptionen visar sig och återkommer då densam
ma nått sin höjd, neml. på åttonde dygnet i variola 
disrceta och på elfte i variola confluens.



Smittkoppor kunna indolas med afseende pä deras 
ursprung, fördelning öfver hudens yta, och sjukdomens 
större eller mindre intensitet. Hvad smittkoppornas 
uppträdande beträffar, sa sker detta såväl geuom at- 
rnosferen som genom beröring och inokulation eller 
frivilligt införande af koppgift inom organismen. Smitt
kopporna uppkomma således antingen spontant eller 
inympas de, och delta är orsaken till de tvenne va- 
ricteterna: Naturliga och inokulerade smittkoppor. Med 
afseende på koppornas fördelning öfver kudens yta 
kunna de vara diskreta, då pustlerna äro tydligt 
skiljda från hvarandra, eller k ollere»ta, då pust
lerna äro särdeles talrika, sluta sig tätt till hvarandra, 
men ej sammanflyta; koiiflneiita då pustlerna äro 
ytterst talrika och så tätt slutna till hvarandra, att den 
ena går öfver i den andra, hvarigenom bildas sam
manhängande klasar af olika storlek; eller äro de m o
difierade, då pustlerna äro förändrade antingen till 
storleken eller förloppet, och detta så väl till följd af 
föregående affektion äf naturliga ell. inokulerade smitt
koppor, som genom vaccination. — Modifierade smitt
koppor är en mycket lindrigare affektion än variola 
och kallas varicella eller variolois. Smittkoppor hafva 
blifvit indelade i primära och sekundära; pri
mära har man kallat dem, då patienten blifvit angri
pen af dem för första gången, och sekundära, då pa
tienten för andra gången afficierats äf dem.

Under en hcrrskande koppepidemi iakttager man 
någon gång att koppfeber visar sig, men icke några 
eruptioner. Denna variolosa feber utgör en varietet, 
som blifvit kallad Variola sine Variolis

Dessa termer, som endast antyda olikheter i smitt
koppornas karakter, äro hulvudsakligen af vigt vid en



beskrifning af variola och kunna, för att med ett ö- 
gonkast öfverskådas, uppställas sålunda:

Naturliga eller Smittkoppor.
Diskreta.
Koherenta.
Konfluenta.
Modifierade.'
Sekundära.
lnokulerade variolæ.
Variola sine Variolis.

D ecursus variolarum kan indelas i fem successiva 
stadier, en indelning som tillika är öfverensstämman- 
de m ed  deras beskrifning och behandling. De olika 
stadierna äro: Statium incubationis, Stad. invasionis, 
eruptionis, suppurationis & exsiccationis.

I. Stadium Incubationis s. opportuni tat i s
är a f  olika duration, 4, 7, 9 och understundom ljor- 
ton dagar.

Inga symptomer af störd helsa förekomma under 
d e tta  stadium, som innefattar tiden emellan kroppens 
exposition för miasmat eller kontagiet och början af 
nästa  stadium eller

II. S tad ium i n v a s i o n i s ,
hvilket ger sig tillkänna genom följande symptomer: 
allmänt illamående och olustighet, värk i ryggen *), 
hufvudet och lederna; huden het, stundom däfven; 
omvexlande hetta, svettning och rysningar; mycken

*)) Chomel anser värken i ryggen, som  han hänförer till 
njurarna, för pathognom isk. Hebeiiden anmärker att häftig 
värk i ryggen vanligen är åtföljd af en svår attack af sjuk
d om en .



c

matthet, ömhet i epigastrium, qväljningar, eckel och 
kräkningar; ingen matlust, mycken törst, vanligen för
stoppning, någon gång diarrhé, tungan belaggd, ibland 
näsblod; puls och respiration påskyndade. Ängslan 
och oro, dålig sömn, störd af fantasier, stundom deli
rium och hos barn ej sällan konvulsioner.

Ibland blir ansigtet rödt, anletsdragen lifliga, Ögo
nen glänsande, hufvudvärken ytterst våldsam och den 
sjuka kastar sig oupphörligen af och an i sängen och 
man märker konvulsiviska rörelser i ansigtets muskler; 
vidare inställer sig delirium, och kräkningar plåga pat. 
hvar gång han rör sig, i synnerhet då han sätter sig 
upp i sängen. Dessa symptomer tillkännagifva irrita
tion i hjernans hinnor.

I konfluenta smittkoppor uppnå symptomerna i 
detta stadium sin högsta höjd; kräkningarna äro våld
samma och krafternas nedstämning betydligare än i 
den diskreta formen; konvulsioner äro ock här van
ligare, och understundom uppstår diarrhé.

Af alla dessa symptomer sammanfattade kan man 
dock ej bestämma att sjukdomen skall blifva smitt
koppor, såvida de ej förekomma under en rådande 
epidemi, då man med temlig visshet kan uppgöra sin 
diagnos.

Detta stadium varar två till fyra dagar, och många 
af de nu uppräknade symptomerna upphöra, så snart 
eruptionsperioden börjat,

III. S t ad i um e r u p t i o n i s .
Exacerbationen inträder under alla stadier emot 

aftonen och uppnår sitt akme mot aftonen af andra 
eller tredje dygnet, hvarpå följer eruption af exanthe-



met m ed remission àf de i föregående stadium om
talade symptomerna. Eruptionen synes först i pannan 
och p å  läpparna, sedan pä öfriga delar af ansigtet; 
från ansigtet sprider sig exanthemet till halsen, hän
derna och armarna, derpå till bålen och nedre extre- 
miteterna. Inom tjugufyra timmar har eruptioneri Van
ligen utbredt sig öfver hela kroppen.

I början af eruptionen visar sig exanthemet såsom 
små röda eller fioletta upphöjningar eller punkter (af 
några skriftställare liknade vid loppbett) hårda för 
känseln och koniska till formen. — I den diskreta for
men äro upphöjningarna få och tydligt skiljda från 
hvarandra; i den konflueuta förekomma de till sådan 
mängd, att hela huden synes röd och svullen. Huden 
är het, spänd och glänsande.

De röda prickarna höja sig småningom, och på 
andra eller tredje dagen efter eruptionen (fjerde eller 
femte efter invasion) hafva de utseende af små koni
ska papulae, äro röda och inflammerade vid basen 
och genomskinliga, vesikulösa i spetsen. — På den 
tredje, Ijerde och femte dagen (femte till nionde från 
invasionen) fortgå de papulära upphöjningarna, pro
gressivt utvidgande sig, omgifna af sin röda areola, 
tills d e  uppnå storleken af ungefär en half ärt och 
man i spetsen märker en depression (umbilicus), samt 
den förut klara vätskan förvandlas till hvit, mjölk- 
eller gulaktig.

Ungefär samtidigt med eruption på huden angri 
pes äfven munnens slemhinna, tungan och pharynx, 
hvaraf uppkommer stor svårighet att svälja; respira- 
tionen är ofta hindrad af svullnaden, som sträcker 
sig till larynx och trachea; torr ofta påkommande



plågsam hosta uppkommer, spottkörtlama svullna och 
salivationen är ymnig. Ögonens Conjunctiva injicie- 
ras, ögonlocken svullna; hetta och sveda i ögonen 
samt fotofobi utcblifva icke.

Åro kopporna konfluenta, så är remissionen af de 
febrila symptomerrta mindre fullkomlig, eruptionen sy
nes en dag tidigare än i den diskreta formen, papu
lae äro mindra upphöjda, men så talrika att de åstad
komma en uppsvällning af hela huden, som synes röd 
och glänsande. De börjande pustlerna utgöra en 
sammanhängande blåsa öfver hela den inflammerade 
ytan.

Konfluenta och diskreta smittkoppor kunna ofta 
förekomma samtidigt hos en och samma patient, och 
i de flesta fall äro de mer eller mindre konfluenta i 
ansigtet, men diskreta på andra delar af kroppen.

Detta stadium varar fyra till fem dygn.

IV. Stadium suppurationis s. maturationis.
Pustlerna blifva mer afrundade, depressionen i 

midten aftager, lymfan, som de innehålla, förvandlas 
till var, blir gul, tjockare och mer konsistent, den 
pustlerna omgifvande inflammation tilltager, cellväfven 
svullnar; ansigtet, händer och fötter uppsvälla. Pul
sen blir freqventare, törsten återkommer, eckel och 
kräkningar uppstå, delirium, diarré; hostan börjar å- 
nyo, ifall den upphört, eller uppkommer den nu för 
första gången; en m er eller mindre svår salivation 
framträder. Ögonlocken äro ofta så svullna att de 
täcka hela ögat ock kunna ej öppnas; nervsystemet 
är i hög grad angripet.

Dessa symptomer af den inträdande suppurations-



febern eller Febris secundarii, som varar till slutet af elfte dygnet från eruptioner, förekommer vanligen ej i någon serdeles hög grad i diskreta smittkoppor; mången gång saknas den nästan alldeles; men förvandlingen af pustlernas innehåll ifrån lymfa till var, deras form och gula utseende tillkännagifva dock att stadium suppurationis inträdt. — Lindrigt delirium och orolig sömn förekomma ganska ofta under detta stadium. — I svårare fall blir tungan brun, symptomer- na antyda tyfös karakter och svår hosta med haemoptysis och haematuria uppkommer.

Detta stadium börjar på sjette dagen efter eruption (nionde eller tionde från invasionen) och maturation är fullständig på åttonde dygnet. — På åttonde dygnet börjar således febris secundaria och fortfar till elfte dygnet, under hvilken tid pustlerna brista och lemna utgång för sitt contentum. Exsiccations- perioden börjar då.

V. Stadinm e x s i c c a t i o n i s .
Exsiccation liksom eruption börjar i ansigtet och det är vanligt att exsiccation redan förefinnes i ansigtet innan ännu pustlerna på andra delar af kroppen hunnit till full mognad. Spänningen i huden och svullnaden börja minskas, den pustlerna omgifvande rodnaden bleknar allt mer och mer. Crustan, som nu bildar sig på pustlarna, kan uppstå på tvenne sätt: antingen brister pusteln och uttömmer sin purulenta materia, hvilken, genom luftens inverkan, stelnar och bildar crusta; eller också torkar hela pusteln tillika med sin betäckning af epidermis.

Det förra sättet är det vanligaste.C



Pustlernas exsiccation iir åtföljd af mer eller mindre kläda, hvilken tvingar patienten att rifva sig och detta ger uppkomst åt långvariga ulcerationer och stora årr. Genom rifningen uppkommer äfven blödning från den ulcererade ytan och då blodet torrkar ger den crustan ett svartaktigt utseende. Crustoma aflalla småningom på elfte eller fjortonde dygnet från början af eruptionen, och huden under dem visar en hög röd färg, hvilken qvarstannar flera veckor; ärren efter ulcerationen blifva nu äfven synliga.
I den konfluenta varieteten bildar sig af det från pustlerna utgjutna varet en enda sammanhängande skorpa, hvilken qvarstår tio till fjorton dygn. Efter crustans affallande är huden inunder lifligt röd, fjällar af sig, och hela dess yta är vanställd af djupa gropar och öfversådd med stora ärr. En sur, högst vidrig lukt uppstår då pustlerna utgjuta sitt purulenta innehåll; under de föregående stadierna har patientens andedrägt ofta en egen, sur, oangenäm lukt.

S im on  anmärker att rrinsekretion i variola undergår förändringar under sjukdomens olika stadier. I begynnelsen, då sjukdomen har karaktcr af Synocha, är urinqvantiteten minskad och dess egentliga vigt ö- kad, dess färg är mörkröd, vanligen är den grumlig och ofta innehåller den en ringa mängd albumin. — Enligt B e c q u e r e l  var, i fem fall med svåra symptomer, under eruptionsstadiet urinsekretionen minskad och uppgick till ungefär 24.5 uns på 24 timmar. Egentliga vigten var dock obetydligt förökad, uppgående endast till 10 20.6. Enligt S c u ö n l e in  har den i första stadiet af variola en rödaktigt brun färg; på tredje och fjerde (lagGll marker man en utdunstning af en egen stark lukt, urinen innehåller ett grumligt, som det synes, purulent muköst sediment med en oangenäm lukt.



Under suppurations-stadiet af Variola, anmiirker 
B e c q u e r e l  att urinen bibehöll synochal-karaktcr s å  länge symptomerna fortforo. I de fall der febris secundaria fortfor till döden, förblef urinens tillstånd detsamma. Sediment och purulent mucus förekomma i urin under denna period' I den nervösa formen af variolæ är urinen ganska föränderlig. I den putrida formen synes urinen dekomponerad, ammoniakalisk och ej sällan af mörk, röd färg, beroende af uppslam- madt hæmatin.

I n o k n l e r a d e  S m i t t k o p p o r .
Före E d v a r d  J e n n e r s  upptäckt af vaccinationen brukade man inokulera smittkoppor för att derigenom skydda sig emot variola.
Inokulation af smittkoppor var känd ganska tidigt i Asien och Afrika, beskrefs af en engelsk läkare 

W o o d w a r d  1713, men operationen kom först i allmänt bruk sedan Lady M o n t a g u e  låtit, inokulera smittkoppor på sin egen son. Sedan m etoden blifvit känd och uppskattad i England öfvergick den derifrån till kontinenten, hvarest försök anställdes af T i s s o t , T r a l 
l e s , I I e n s l e r , H u f e l a n d  in. fl.

Inokulationen företogs på friska subjekter, under tjenlig årstid, vanL på våren sedan förut alla menligt inverkande orsaker hlifvit undanröjda. Under sjukdomens hela förlopp öfverlemnades patienten åt en noggrann läkarevård, på det att de möjligen uppkommande svårare symptomerna genast skulle kunna häfvas. — Derigenom voro de frambragta smittkopporna i ganska många fall lindriga och de vanställande ärren undvekos äfven mången gång.
Då emellertid många dogo uf inokulerade smittkoppor och dessutom det variolösa kontagiet propagera



de sig och bief orsak till vidt utbredda koppepidemier; så inskränktes inokulationen genom åtskilliga författningar, tills den måste lemna rum för vaccinationen.

Inokulerade smittkoppor visa lokala tecken till in- okulationens tillbörliga verkan först på tredje dagen efter operationen, i det man märker en obetydlig rodnad omkring inokulations-stället och en lindrig klåda uppstår, huden kännes hård och ojemn. Dessa lokala tecken öka sig småningom på fjerde och femte dygnet och en ringa upphöjning börjar synas i midten af areolan. (Genom utgjutning af liquor sanguinis under epidermis bildas en vesicula, som blir deprimerad i centrum) På sjunde dagen börjar vesikeln blifva hvit och opak, lymfan förvandlas till pus och vesikeln om- gifves af en purpurröd areola. På 9:c dygnet förlorar pusteln sin depression i midten och har nått sin fullkomliga utveckling; derpå minskas pusteln, som börjar utgjuta sitt innehåll, och torkar. Exsiccationem börjar emellan tolfte och femtonde dygnet och crustan. affaller på 20—23 dygnet, qvarlemnande ett betydligt, beständigt qvarblifvande ärr. Utbrottet af konstitutionella symptomer visa sig vanligen på nionde dygnet, och äro dessa ofta milda, någongång knappt märkbara.

Var io la  sine Var io l i s .
Denna form af smittkoppor omtalas redan af Sy

d e n h a m  och har sedan blifvit iakttagen af flera andra 
(D o r s ie r i, L u d v ig , V o g e l , T o o u v e n e l , P .  F r a n k , d e  I I a e n , 
S t o l l , H eim  m. fl.) —  Enligt S y d e n h a m s  uppgift angre- pos många menniskor, under en rådande koppepidemi, äf alla en koppfeber utmärkande symptomer, utan att något utslag kunde upptäckas; ofta märkte man ymnig svettning, som egdc den lör koppsjuka egendomliga



fukten. Sjukdomen bröt sig genom illaluktande svett, urinsediment, diarré, salivation.

K o m p l i k a t i o n e r .
Icke alltid har variola det reguliera forlopp som ofvan är beskrifvet, och ju  mera den skiljer sig därifrån desto större är faran. — De möjligen förekommande komplikationerna kunna uppstå under hvilket som heldst af de fem stadierna. Understundom är inflammationen ytterst häftig, de febern föregående frysningarna våldsamma, intensiv hosta, full hård puls, olidlig törst, oro, eckel, krakningar, delirium, sopor, konvulsioner. — Ibland uppkommer ej någon remission af symptomerna under stadium eruptionis, mången gång öka de sig och under detta eller ock under stad. suppurationis uppkomma symptomer af topiska inflammationer, såsom af ögonen, svalget, larynx, trachea, bronchierna, tarmkanalen, peritonaeum, pleura, lungorna, diaphragma, hjernhinnorna eller medulla spinalis etc. Om dessa inflammationer ej snart kunna iiäfvas, så är patientens lif i högsta fara.

Då under suppurations-stadiet hjernan, larynx eller trachea blifva häftigt angripna, förblifva pustlerna antingen stationära eller sladdriga eller förvandlas de till sanguinolenta bullæ; ibland uppstå petechiae och passiva hæmorrhagier; i sällsynta fall absorberas pustler- nas innehåll och försvinna, hvilket senare fall alltid medförer döden. Andra symptomer af farlig beskaffenhet under denna period äro frånvaro af svullnad och rodnad i huden, tyfös karakter, mortifikation af någon del af huden m. m.
Smittkoppor hafva i alla tider ansetts för en af de farligaste sjukdomar och före införandet af vaccinationen dogo i Europa, enligt uppgift af S ussmilch, Tis-



u
s o t , H o w a r d , J u n c k er  o c h  F a u s t  ö 0 0 , 0 0 0  årligen, a f  denna sjukdom.

Många, hvilka undgått döden, buro för hela lifsti- tiden vanställande ärr, andra ledo af obotliga kroniska sjukdomar; kroniska inflammationer i trachea, lungorna etc., amaurosis, maculae corneæ, exulcerationer, caries, otorrhæa etc. — Sjelfva nervsystemet angreps till den grad att, sedan patienten genomgått smittkopporna, han började lida af paralysier, döfhet, konvul- sioner, fallandesot, vansinne och ej sällan fånighet.
Exempel på komplikation af variola med messling och skarlakansfeber, omtalas afven, och L a n z a  i sin Nosologia positiva omtalar en patient som var intagen på sjukhuset för en tydligt utbildad Febris intermittens tertiana, men bief under tideni angripen af smittkoppor. Ingendera sjukdomen hade något inflytande på den andra utan fingo båda en lycklig utgång.

P a t h o l o g i s k  A n a t o mi e .
Yid obduktion finner man spår till inflammation af slemhinnan i magen och tarmkanalen, eller i lungornas parenkym, pleura, hjernhinnorna eller endocardium, allt eftersom symptomerna från digestionsorga- nerna, pleura, lungorna, hjernhinnan etc. varit öfver- vägande. Ofta finner man samtidigt lesioner i flera organer, liksom man under lifsliden iakttagit symptomer, som antydt affektion af flera organer; lägger inan dertill hudens pustulösa tillstånd, rudimenter och pust- ler på slemhinnan i munnen, larynx, trachea, bronchi- crna, magen och tarmkanalen; en tydlig injektion af slemhinnorna, cellväfven och af huden sjelf, någongång af de stora artererna; ecchymoser i slemhinnorna, blekhet och slapphet hos hjertat, röda eller fioletta fläckar på dess yta, samt i några sällsynta fall gangræn



i lungorna och små abscesser i deras parenkym ; slutligen ibland suppuration i de llesta ledgångar. Det nu anförda kan gifva en begrepp om de lesioner som frambringas af virus variolosum.

Då en fullbildad och mogen kopp-pustel under- sökes genom dissektion befinnes den vara delad, i sitt inre, af ett transverselt septum, i tvenne afdel ningar, båda innehållande pus. — Den öfre afdelnin- gen är störst; de kommunicera med hvarandra till större  eller mindre utsträckning medelst öppning på septum. — Det transversella septum är ett lager af en pseudomembran af hvitaktig färg, hvilket afsatt sig i en tidigare period af pustelbildningen; och epidermis, som utgör den öfre afdelningens betäckning, sammanhänger med den pusteln omgifvande epidermis. Då septum borttages ser man undre afdelningen samt koppans deprimerade och ibland ulcererade bas, hvars yta är af en glänsande purpurröd fäirg och mycket kärlrik.

D i a g n o s .  Symptomerna af smittkoppor kunna i stadium invas. misstagas för en vanlig feber, eller for inflammation i något viscus, som för tillfället är mest angripet. Enligt C h o m e l  äro plågorna i  ryggen pathognomiska, kräkning Iförekommer oftare och värken i lederna är något sv&rare än i andra exan- themer, och konvulsioner förekomma ganska ofta hos barn. Förekommer sjukdomen epidemiskt eller har patienten exponerat sig för inflytande af koppkonta- giet så böra dessa tvenne omständigheter uppväcka misstanka hos läkaren, till desa symptomernas verkliga natur kan igenkännas, genom eruptionens framkomst. I sin första början har eruptionen betydlig likhet med Rubeola, men från denna skiljer den sig, så väl genom de föregående symtomerna, som genom



eruptionens afgjordt papulära karakter och genom den känsla af skroflighet, som meddelas fingrarna, då man forer dem öfver huden.
Har koppan nått sin fullkomliga utveckling och mognad, så kan den ej förvexlas med någon annan pu- stulös affektion utaf huden.

Prognos. I den diskreta formen af variola, eller då eruption är obetydlig är prognosen gynnsam och sjukdomen slutar då vanligt inom två till tre veckor. I den konfluenta formen är faran betydlig och sjukdomen bör följas med mycken uppmärksamhet, ty hastigt och oförmodadt kunna symptomer af dödlig natur visa sig, och sjukdomen förlänges till tre eller fyra veckor. Smittkoppornas prognos är missgynnande, då deras decursus är oregelbunden, då de äro komplicerade med häftig cerebral-, spinal- eller lung- irritation, då pustlerna innehålla ett sanguinolent fluidum, eller förekomma blandade med petechiæ, då eruptionen är förenad med mycken svaghet hos patienten, eller med nedstämning af lynnet, såsom fruktan m. m.

Orsaker. M o o r e  omtalar i sin ”History of Smallpox” att smittkoppor förekommo i Kina och Hindostan, mer än 1000 år före Kristi födelse. Efter en lång tids förlopp synas de hafva banat sig väg till Arabien och hafva visat sig i arabiska krigshären, vid belägringen af Mekka år 569 efter Mahomeds födelse. Följande armeerna i spåren förekomma de derpå härjande i  Egypten 640, och åtfölja Saracenernas segrar i åttonde århundradet, genom Italien, Spanien och Frankrike. — Genom Saracenerna öfverfördes sjukdomen på Kors- fararna, och dessa voro orsaken till sjukdomens hastiga utbredande i Europa.


