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nadcn, som beror på ligamenlcrnas förfjockning, ej 
förvexlas med tumor albus rheumaticus. I ludrodnadeu 
ban således, vid inflammation i leden efter y ttre  ska
dor, saknas, under det den stundom, ehuru sällan å t 
följer en rheumalisk svullnad. Svullnaden är dercmot 
stark och rodnaden är högröd vid acuta giktanfall. 
Svullnaden i arthromeningitis uppträder deremot snart 
nog och är olika allteftersom den sprider sig eller varar 
lä n g re 5 ty vid chronisk är den betydlig, men hudrod- 
naden kan bär, utom vid acut gikt,  saknas i både chro- 
niskt och acut förlopp, äfven då den utvecklar sig till 
ledsvamp (tumor albus rheumaticus), hvarcst den stun
dom brunfläckiga huden likväl ofta är gcnomväfd med 
ansvälda vener.

Om en genom sär i tendinösa partier uppväckt in
flammation instänges, så stegras den till hög grad och 
dess u tbredning tillkännager sig genom erysipelas, som 
sprider sig a huden. Blott vid häftig  Epididymitis, der 
testikeln kan ansvälla 5 —4 gånger sin storlek, finner 
man huden på scrotum rodnad och het; likasä vid P a 
ro titis , der huden annars är af vanlig färg. I första 
graden af Panaritium, en ytlig hudinflammation, upp 
t räde r  rodnaden före svullnaden. I tredje g raden , in
flammation i senskidorna, är inflammationsrodnaden ser- 
delcs stark  ä fingrarnes böjsida och på hela den svullna 
armen ser och känner man lymfkärlens förlopp, lika
som röda ,  hårda strängar. Som bekant är finner mani O
vul godartad abscessbildning rodnaden aldrig så mörk 
och livid, svullnaden aldrig så degig som fallet är  
med abscessbildning, der brand finnes, t. ex. i bind- 
väfven. Så är  förhållandet med 3 :e graden af pana
r i t ium , i Pseudoerysipelas, o. 8. v.; i båda är bind-
väfven brandig ,  i båda försvinner den vidsträckta kud- 
rodnaden efter uppbrotte t.  Vid phlebitis känner man 
de inflammerade hudvenerna som hårda och sm ärt
samma strängar och man ser deras lopp betecknas af  
et t  r ö d t , bredt slrécli. Cruveilhier ocli L<‘e uppgåfvo 
först samma förhållande med öfre delen af v. cruralis  
och v. poplit.ea vid Phlegmasia alba dolens« då f l l i i t c  
bade påstått den vara en slags lymphangitis. Går en



veninflammation öfver till suppuration, så kan venkärlet 
utspännas ännu starkare. — Vid börjande nosocouiial- 
gangran i sår antaga sårränderna mörkare stundom kop
parröd rodnad ock svullnad, hvilken i ouigifningen stun
dom är b lå ,  stundom ltlek; socretet förändras; aflägsna 
vener oeb lymfkärl ansvälla slutligen till röda strängar. 
Vid förgiftade sticksår, t. ex. erhållna vid en obduction 
eller genom bett af Vipera Ißerus eller genom förgif- 
lade vapen , blir svullnaden pä stället betydlig ocb 
mörkröd samt lymfkärlen sviullna j bela armen. När 
inflamma tion börjar öfvergå i gangraen är rodnaden 
mörk oeb svullnaden i högstai spanning; dä processen 
närmar sig egentlig kallbrand, logger sig svullnaden, 
men rodnaden blir mera hlåaktig; da kallbrand ic lräd t  
ser man eu rödgrå, svart färg (jgangræna sieea) ocb 
all svullnad oeb spänning är försv luunen ; då bör man 
fästa sig vid brandgränsen, der infliammationen vanligen 
står på olika utvecklingsgrader, o)cb alltid uppträder 
med liflig kärlreaction då branden Ibämmas. —  Då pri
mär sypbilis öfvergår till secundära syinplouier uppstår 
ibland idiopatbiska buboner; giftet sprider sig genom 
lymfkärlen, hvilka ibland kännas som karda strängar 
löpa ända till inguinalköi tlarne. Svullnadens hårdhet 
är ett bl and käuneteckcn på en bubon i ljumsken till 
skillnad från ett cruralbråck, som i sin ordning stun
dom förvexlals med varices eller aneurism. Vid ingui- 
nalbråck bar man mången gång sett en abnorm utvidg
ning af kärleu i tarmväggarne åstadkomma en turgescens 
hos de sednare, hvaraf incarceration följt. Vid bräck 
ser man under vanliga förhållanden ej tecken till ut
vidgning af hudkärlen förr än incarceration inställer 
6ig, dä buden blir liflig t röd ocb svullnaden spänd; 
angripes nu det inklämda stycket af gangra-n, sä antar 
hudeu deröfver en blå tä rg ,  svullnaden blir degig. 
Om det framfallna ocb blottlagda stycket vid en her
nia hvaiken visar några appendices cpiploicœ eller otncn- 
lula, ej heller tœniœ, sa kan man af tarmens blod- 
injectioner förvissa sig om att det är tjocktarmen ocb ej 
tunntarmen som framfallit, ty vid byperaemi i tunn
tarmen visa blodkärlen i tarmväggen inga guirlandfor-



mîga anastomoser, hvilka deremot forckooimia på tjock
tarm en, hvilket är  af vigt vid prognosen iför anus prae
ternaturalis  ').  —  Till abnorma kärlulvhdgningar och 
dess fö ljder höra ock ecchymoscr, medfödd.a, nppkomna 
genom s tö ta r  eller efter kikhosta. Blåmäirken ser nian 
efter en contusion temiigen snart inställa sig , emedan 
kä r lru p lu r  kan ske genast eller forst småningom i det 
de slappa kärlväggarne efter hand utgjuta blodet och 
slutligen sjelfva brista. Delta bidrager till svullnaden, 
som derföre  efter svåra conlusioner alltid är ansenlig. 
Sugillation är  ett tillstånd af hyperæmi med ringa blod- 
utg jutning. Vid förherrskande dyscrasier, t. ex. scor
butus kan ecchymosen lätt bryta upp till ulcera, som 
bära det allmänna lidandets karakter (jnifr ulcera, ne
danför). Ytliga ecchymoser vidt. utbredda under hu
den ,  t. ex. pä scrotum , äro dock blott af vigt då 
patientens höga ålder kan föranleda uppkomsten af brand. 
Vid luxatio  patellæ höra ecchymoser till en ganska 
vanlig complication. Vid en genom våld åstadkommen 
frak tur  å fibulas midt bidraga de mest att understödja 
diagnoscu om de äro betydliga 3). Sällan ser man vid 
fractura claviculae andra complicaiioner än obetydliga 
ecchymoser och någon svullnad, så framt icke häftigt
våld träffat benet om edelbart ;  anmärkninirsvärdt är al t  

1 P
man i delta  sednare fall ej oftare fmuer aneurismer u t
bilda sig. Af ecchymoser ä ögat har o. Amman  af- 
tecknat några fall, värda uppmärksamhet3), big. I =  
en eccbymos a ögonen och ögonlocken, uppkommen i 
följd af häftig kikhosta och företeende på båda sidorna 
deu fullkomligaste synmnetri i afseende på s to r le k , form 
och färg ,  k vilken scdn.arc lyser i scharlakansröd t ge
nom conjunctiva men i hdåiödl eller violett genom undre 
ögonlockets hud. k öruitsatt. att i sådana, fall S y m m e 
trien alltid gör sig g ä l lan d e ,  så vore delta i rnedico- 
legalt afseende ej ulan någon betydelse. På bulbus 
hafva ecchyiooserna vanligen sitt säte «emellan con-

«) B y r t l , Top. A . D. 4 (5 4 .
*) C lielius, Chir. I. i. 7014.
3) Tli. II. Tab. I.



juncliva och sclerotica, der de oek kunnn uppkomma 
efter hufvudskador och hjernkomuiotioncr, hufvudets in- 
1.ilning i häckeuet o. 8. v. samt vexa så betydligt alt 
hulhus af dem sammantryckes. Sclerotica gulfärgas un
der deras resorption, liksoui uiaa vid dylik process 
ser hudens färg nyanseras. Gâ de cj till resorption så 
degenereras conjunctiva, upplyfter sig i hlåsor derige- 
liorn a t t  cellväfven blir lösare , eller det uppstår chro- 
nisk ophthalmitis med dess utgångar. Nœvus maternus 
oculi ä r  medfödd utvidgning och abnormt för sta rk  u t 
veckling af capillärnätet,  med eller ulan liktidig dés
organisation i omgifvandc bindväf eller i fettlagret. 
Kuligt v. Ammon är nämnde utvidgning olika al ltefter  det 
sum den antingen til lhör a) hlo 11 vennälet, då färgeu 
ä r  mera blå med knulig yta •) ( =  medfödd Pblebecta- 
t>i); eller b) både det arteriella och venösa kapillär- 
nätet ( =  Telangiectasia vera),  tia färgen är mera ro- 
seuröd eller rödhlå och, oaktadt dess homogent jemua 
y ta ,  de genom loupe sedda kärlen hafva knäformiga 
upphöjdhetcr,  hvarjemte i conjunctivas enskilda celler 
linnes e t t  seröst exsudat,  hvarföre hon är oedema- 
lös och lös. Härlen löpa oregelbundet slingrade om 
hvarandra. På conjunctivaa) utbilda de sig från en 
liten punkt och gripa raskt eller småningom omkring 
s ig5 —  eller slutligen c) tillika med kärlutvidgningen
eu désorganisation af hUidväfven och rete malpigbii ( =  
Nævus crectilis). De äro blåsvarta eller smutsigt hruna 
med en y ta ,  å hvilken man sor och känner större upp- 
höjdheicr och fördjupningar. F ö r  Nœvus lipomatodes 
ä r  tillika en abnorm fettafsältn‘‘ng i cellvalven jemte 
en abnormt luxuricrande h a rv e # !  * ögonbrynstrakteu 
karakteristisk. Denna luxuriatio111 kan äfven ega rum 
vid egentlig te langieclasi, men dien antyder då en egen 
förändring i cellväfven, en t e n J ens lipomalös u t 
veckling3). Hos Ncevus melanoiles finnes pigmentafsätt- 
ning. Ilos dessa båda Naevus-arter eSer kärlutvidgning

l) TIi. I I I .  T ab . V I. fig. V I.
*) L. c. ligg. V II . V I I I .  IX .
»J L. e. figg. I I I .  IV . V.



ej rum i sä s to r  grad som ej dess mera antalet a f  nya  
kärl. De kunna ock förekomma pä Cornea *).

Ofvannämnde fenomener äro egna för bvar och en 
a f  dessa 5 :ne grupper af Nœvus oculi, men gemensam
ma för dem alla är d e n , sjukliga färgen och volyms
förstoringen. De förekomma oftast på öfre ögonlocket. 
Vid födelsen visa de sig som rödaktiga, blåröda, föga 
upphöjda fläckar. Förs t  vid evolutionsperioderna för
ändra de s it t utseende och öfriga beskaffenhet. A ll t
eftersom deras ursprungliga karakter är olika bli de 
erectila, til ltaga i omfång, inflammeras, bryta upp i 
ulcera, blöda lå t t ,  bli fungösa o. s. v. Blott hos te
langiectasia vera kännes pulsation. Då de höjt sig öf- 
ver huden kännes nästan degig fluctuation. Formen 
varierar betydligt.  Deras i början glatta yta kan sed- 
nare bli o jemn, stundom hårig. Kapillärkärlnätet i b) 
och c ) ,  vare sig hudens eller conj. palpebrae, är abnormt 
utvidgadt af venös blod och med abnorma ramiflcatio- 
ner. Orsaken till deras uppkomst är ej hämmad u t 
veckling, utan de äro resultater af en pathologisk p ro 
cess, som under inverkan af y ttre  inflytelser utvecklar 
sig alltmer efter födelsen.

” Enkel kärlutvidgning på slemhinnan” — anmärker 
Troschel 2) —  ”föregår s tundom , men står lika lite t  
som inflammation, chronisk slemflytning m. m. i nöd
vändigt causalsammaukang med uppkomsten af polyper. 
Schreger  s lu ter  sig till en motsatt åsigt beträffande de 
m juka, grågula näspolyperna.” För min del skulle jag  
t ro  a t t ,  vid all polypbildning, slemhinnans hyperxmiska 
til lstånd i sammanhang med den degenerativa dialhesen, 
hvilken här såsom öfverallt måste inverka modifierande 
på vegetationen, just utgör ett af villkoren för dessa ”pa
rasiters” uppkomst. De äro annars ej sa sällsynta å mun
nens och läpparnes slemhinna. Till förutnämnde af P. 
P ra n k  s. k. erectila tum örer  ( =  aneurisma per anaslomo-

I) L. c. figg. X . X I .

*) L. c. D. I II .  §. 543.



sin), 'moderfläckar”, ’ eldmärken' , som ej få anses upp komma af dyskrasier eller andra inre lidanden, må man ej häuföra hæmorrhoidalknülar, fungi i sår och ulcera , con- dylomer o. s. v. Oe kunna hafva till följd varikös u tvidgning af de omgifvande venerna, heroende på locala circulationsbinder. Varices har man väl funnit i struma vasculosa, men om äfven telangiectasier deri kunna förek omma är ännu oafgjordt. Ieke hvarje str. vasculosa är en str. aneurismatica, ehuru den kan öfvergå till en sådan; liksom ock, enligt min öfverly gelse, struma vasculosa med ursprungl. frisk körtclsubslans kan öfvergå till en lymphatica, till hvars väsen det hör a t t  både substansen af körteln och kärlen äro hypertrofiska. När körtelsubstaosen vidare förändras, så kan en s t ru ma cystica utbildas ur en struma; detta sker direct ur en lymfatisk; men medelbart ur en vasemlös. Jag tager här degeneration i en mildare hemärkellse, hvilket är nödvändigt att tillägga då i allmänhet ein så stor för- bislring råder i begreppen och nomcnellatun n af s t ru ma indurata, struma degenerata, fungos** och scirrhosa. Alla dessa öfvergå sällan till kräftans malignare former. Deremot öfvergå, enligt Ph. v. ïValthe!*'•> telangiecla- »ier ganska lätt till carcinoma.

Från utvidgade kärl,  då de förekomma i tumörer af förtätad biudväf, kan blod siuäuingom exsuderas. Förloppet ha“r då tvänne utgångar, antingen uppkommer sednare under chron. inflammalionsprocess var, tumören blir säte för abscesshildning, eller ock händer stundom att den af hlodblandadt var upplösta och infiltrerade bindväfven metamorfoseras till en lipomnlös massa, sim - mon har aftecknat båda slagen *); exempel på det sed- uare ser man fig. 2 0 ,  en lipomatös tumör, hvilken var märkvärdig äfven derföre, att den på ögonlocket tem- ligen sällan, såsom deremot bär var händelsen, träffas omgifven af en bälg. Men äfven inom vensäcketi kan innehållet tnelamorlöseras till förtätad cellulosa Vid

t) L. c. Th. I I .  Tab. I I I .
*j !.. c. Th. I I .  Tab. I I I  tigg. 3 ,  ö.



spontan obliteration al Aneurisnicr iinucr niau analoga exsudativa processer,  liksom ock vid phlebitis exsudativa. — Fig. Iö  Tub. III. visar eu uppbrytande scrofu- lös abscess med serdeles spända hudvencr.
Helcologien är sa att säga eu spegel, som ganska ofta bäst visar de allmänna dragen af patientens constitution och följaktligen sjukdomens natur. A ll  uppställa en adx(]uat indelning af ulcera torde väl alltid blifva sv å r t ,  nästan omöjligt, sä framt man icke fullkomligt känner och fäster afseende på orsakerna ocb villkoren för det enas öfvergång i ett annat, d. v. s. det morphologiska momentet, hvarigenom ulcera ju s t  tyckas förete lika stor rikedom pä vexlande former, som Constitutionen i allmänhet icke kan vara oberoende af olikheten i lefnadsvanor, temperamentet, klimatet och mångfaldiga yttre orsaker. Hyperaemien likaväl som inflammation kan i ett ulcus väckas sä väl af allmänna som af locala orsaker. Finnes inflammation så är rodnaden och svullnaden af sårets bo tten ,  ränder och otn- gifning vidsträckt. Rodnaden bos partier, som omgifva e t t  rötsår, är af största vigt; den bar alltid ett abnormt utseende. Vid ett callöst ulcus är den omgifvande huden hlåröd ocb man känner der bårda strängar ocb knölar. Detta antyder en bristande kraft i vegetationen. Likasom man ser a t t ,  under den cachekliska sår- inflammationens cbroniska fö r lo p p , blodet och safterna stocka sig i vener och lymfkärl,  hvarigenom bind- väfven kan indureras , så finner man dylika modifierade fenomener vid flera ulcera (jemför ulcus arlhrit. o. II.). Hos magra cachekliska personer sammanhänga circula- tionskinder i de nedre extreiniteterna (oedema pedum) oftast med cbroniska underlifssjukdomar. Det ges ett tillstånd före den serösa utgjuiningen i huden; detta inträffar då kärlen utvidgas af det seruuibaltiga blodet.  Vid starkt oedem ser man stundom ganska tydligt dc utvidgade lymfkärlen å huden. Intressant är en iakttagelse af Köllikev ocb liasse  a t t  vid kyperifcllli de vanliga fetlcellerna äro förvandlade i seruuibaltiga runda till och med spindclformiga, här oek der försedda med



kärnor *). Fettets förvandling i serum genom en ejuk- lig stegring af nervlifvets reduetivitet är det som, i 3:e stadiet af colliquativa formen af Rachitis, gör att ”af- magringen stiger till yttersta grad”, ntt ”diarrheer inställa sig och den lilla kroppen småningom upplöser sig i vätskor” 2). Fettets förvandling i serum är orsaken till den spänning hvaraf, vid hög grad af  oedema frigidum, huden lider, och b varvid erysipelas, induration, ulcera, ja hrand kan uppkomrua. Vid enkel induration — uppkommen efter ofta upprepad måttlig inflammationsgrad, eller efter en a c u t ,  som ej gått till resolution — är kärlens lumen samnuantryckt af exsu- datet. Huden deröfver är ofärgad. E tt  efter acut oe- dem qvarstäende eller af variköst ulcus eller genom phlebitis och lymphangitis orsakad oedema chronicum  induratum  utgör hos cachektiska personer ofta den b o tten, på hvilken abdominella och arlhritiska ulccra meta- morfoseras till leprositet s). —  E tt  ulcus varicosum  kan lika väl vara ett lokalt lidande som bero på allmänna orsaker, såsom venös abdominalpletkora, lefverlidanden in. m. Ofta förvandlar det sig till ulc. abdom inale, hvilket scdnare äfven kan sakna varices i omgifvande partier; ganska ofta utbildar sig t. ex. b lott genum sko- skaf ett ulcus abdominale — på samma sätt som det  äfven af varices och mörkt brunfläckig omgifning k a rakteriserade ulc. arthritic. — utur et t  chroniskt ex- anlkem och kan vid oriktig eller försummad behandling, geuom för trånga stöflar etc. bli callöst (ulc. callosum) pâ samma gång som det antar karakleren af e t t  ulc. habituale, hvilket uppslukar alla andra morfoser och hvars hruna eller blygrä omgifning tillika ined så rkan terna antaga högre rodnad blott då och då vid anfall af värk. Men det är egentligen abdominella med ex- anthcmalisk dyskrasi komplicerade ulcera jjedis, hvil- ka småningom metamorfoseras till gamla rötsår (ulc.
!) liö lliker, Alicroscop. Anat. Leipzig 1850 . ltd . I I .  i.lid. 535.
*) Hwasser, Suiärre Skrifter. D. I. 109.
3) Jinfr. Prof, I lu s t, Uedogör. etc. för år 1 0 i2 , sid. CO.



Laltil.) dcrigeiioni a l l  den dyskrasiska skärpan t id tab  
och oila ledes till denna abnorma fontanell, afskiljes i 
såre t,  samt åstadkommer förökad blodcongeslion till 
säret och slockning i det omgifvande partiets vener, 
hvarigenom biudväfven indureras och ränderna hli cal
losa. —  Man ser ingen hudrodnad öfver den iluctueran- 
de och stora svullnad som lin s t  kallade ”Jyinfabscess” 
och antog ursprungligen utbilda sig ur e tt abnormt ut- 
vidgadt lym fkärl. fV a liher  visade a t t  detta var en kall 
abscess i den suhcutana hiudvafven; sällan och blott 
efter y t tre  skador ansvälla lymfkärlen och gä till verk
lig abscess. Lymphangitis har oftast sit t säte i kört- 
larne, börjar  vanligtvis ä insidan af fo ten ,  går uppåt 
tills den bildar sig en suppurationsfocus pä insidan af 
låret eller  i ljumsken; den är  alltid (?) förenad med 
gastricism, diarrboe eller förstoppning; och kan sällan 
bringas til l fördelning. —  Isynnerhet bos scrofulösa 
uppstär efter stötar absccssbildning i bindväfven eller 
lymfaliska kör lla rue j '  huden har isynnerhet hos scrofu
lösa en egen vulnerabilitet, cn tendens till abscess och 
rölsärsbildning. Huden öfver de kalla scrofulösa ab- 
scesserna kar| en smutsig eller blåaktig rodnad , och 
svullnaden isynnerhet vid ulcera glandulosa  är omfångs
rik och indurerad; de underminerade och liksom af 
rå t to r  gnagda, flikiga och mjuka ränderna äro kantade 
af  cn blåröd söm. Ofta hafva förutgängna exanthe- 
înatiska febrar föranledt en local härd för scrofelämnet. 
1 ansigtet, på bufvudet och halsen uppbryter  vanligen 
först eczema med squam ös, cruslös och exanlhematisk 
omgifning, hvilka bilda öfvergäng till det scrofulösa 
rötsåret. 1 den torpida formen är den —  et t  sädant 
rö tsår  omgifvande huden — kylig, blek och ofta oede- 
malös; vid den erelhiska formen kau omgifningen bli 
erysipelatös *).

De utvidgade hudvencrnas förlopp i carcinoma me
dullare (inamrnæ) gaf anledning till den fruktansvärda 
benämningen %mçxtyoç; dä bröslkörtclu sent exstirpcras

>) T rrsc h d .  D. 1. §. 3 7 2 .



tinner mau vid undersökning dessa LI,-ia streck pa huden 
endast vara blorffyllda f å r o r ' ) ,  genom samverkan, tro 
ligen af den scirrbösa degenerationen ocli phlebitis.

Fungus medullaris är mera mjuk, vexer hastigare 
och uppnår hingt större omfång än scirrh och carcinom , 
emedan antalet af nya kapillärkärl är större än i sist
nämnde. Frän fungus medull. skiljer sig fung. hœmatod. 
endast genom det utsvettade hlod det sednare innehål
ler (Schroeder v. d. Kolk) *).

Den carcinomatösa plasman kan uppsupas af lymf
kärlen, inom hvilka då carcinom-cellerna kunna fo r t
bilda sig; äfven kan denna plasina genomtränga b lo d 
kärlens väggar; till och med i sjelfva dessa väggar kan 
plasman bilda kräftceller och kärlens; lumen af dem till
stoppas; i fungus medull. hepatis o>ch f . m. ventriculi 
ser man på så sä tt  vena jjortce och v. lienalis til lstop
pade.

De angripna delarnes förstöring i carcinom och f. 
medull. sker genom kräftcellernas förökande och tryck
ning på närliggande väfnadcr, isynnerhet på de små 
venerna som tillstoppas, hvilket åstadkommer hinder i 
circulationen ocb ytlig gangræn. Härtill kommer in
flammation i omgifvaude partier, då pus tillika inblan
das, hvarigenom afsöndringen blir iehorös och påskyn
dande förödelsen.

En sjuklig nervernas inverkar” vegetationen kan 
föranleda uppkomsten af kräfta följe hrist på
nervinflytande uteblir här all verk^'g ' ”^ ”' ”lotion ocb 
suppuration i fungus eller i carciiao”,e* sjelf. Uppkom
sten af fungus eller carcinoma tyckes sålunda

*) B y r t l ,  T o p . An. D. I. sid. 4 0 ö .
*) Hyr/irra, H. \ I .  sid. 1Ö2 o. f.



vara p rim är; efter cn framkallad öfverretning, e t t  sjuk

ligt upphäfvande af  nervverksamheten uppstår et t  ex 

sudat; deri hilda sig kräftceller samt ifrån artererna 

nya a r le re r ,  som utgrena sig och hilda slyngor samt 

återvända till sin ursprungsarter utan a t t  förena sig 

med närgriinsande kärl. Pä detta sätt uppstå inga nya 

vener *) såsom i hypertrofier och pseudomembraner. 

Sålunda uppkomma i dessa fungi inga gröfre s tammar, 

utan alla k ä r l , äfven i mycket stora fungi och till och 

med i tumores Gbrosi, hvilka också ega endast al lerer, 

blifva kapillära. Lymfkärl Gnnas i carcinomatösa bild

ningar.

På några ställen i det föregående har jag  anfört 

facla ur e t t  kuriöst arbete af D:r Jahn  i Meiningen, i 

hvilkct han ,  ledd af enthusiasm för de framsteg M ec

ke ls , Carus’, Biirdachs och fV agners  m. fl. grundliga 

forskningar beredt å t  komparativa anatomien, med be

undransvärd flit sammanställt alla möjliga sjukdomar och 

pathiska förändringar inom menskliga organismen, ord

nat dem, efter väfnaderna, i vissa stora grupper, under 

hvar och en af hvilka han i korthet betraktat hvarje 

serskild sjukdom antingen a) såsom hämmad utveckling 

(Fehler der U rbildung); eller b) förvärfvade Anomalier. 

Det är e t t  litet lexicon i comparativa anatomien och 

physiologien som man läser med intresse, om man kan 

med någorlunda liberali tet lemna författaren i fred med 

sina eviga ”Thierähnlichkeiten.”

S ta rk  uppträdde först i sin pathologi med den 

idéen a t t ,  enär den menskliga organismen i många sjuk

domar kommer i et t  tillstånd som är mer eller mindre 

analogt med ett normalt sådant hos d ju r ,  borde man

*) Jeinf, v. dhnmon, l iliu . Darst. T li. I I I .  sid,



följaktligen anse menniskans sjukdomar till  stor dol sfi- 
som det bögre  lifvcls nedsjuoknndo p|( djurorganismens  

lägre Standpunkt; såsom cn eftcrhildning och repetition  

af denna organisms normala lifs förhållanden; samt att  

intet  anomalt tillstånd är till sin id ée  ett  enstaka (E in

z ig e s ) ,  b lo t t  såsom sådant e x is ter a n d e ,  utan eger a l l 
tid sin normala förebild eller rättare blir bvad man 

kallar abnorm t blott genom det norm alas missförhål
lande i tid ocb rum.

Det var egentligen för att ge stöd åt denna rjuasi- 
theori,  redan förut spökande i flera ofvannämndc N atur
forskares arbeten , D:r Jahn framlaule sitt opus. Bland 
anomalier i kärlsystemct beroende ]på hämmad utveck
ling jemför författaren bristen på hijertats mellanväggar 
( A telocnrdi; jindra l)  med det norimala förhållandet bos 
Acephala, hvilkas hjertafdelningar blott äro antydda 
genom cn insnörning; hos många ireptilier, mollusker 
och fiskar med ett atrium och en k>ammare; hos de hö
gre reptilierna, som väl hafva atrherna, men ej kam- 
rarne skiljda. ”Ganska ofta, säger ban, är artelocar-

dien complicerad med andra bildnimgsfel, hvilka också 
förete approximationer till ett orgranisationsförhållande 
analogt med bjertbildningen hos djiur, hvilken den ten 
derar at t  efterlikna. Dessa complic-’ationer bevisa, a t t  
naturen, om den vid utvecklingen af menskliga orga
nismen verkar i en punkt i enlighet med typen för cn 
bestämd d ju rar t ,  den också vid organismens öfriga 
byggnad tenderar att följa samma typ*” Härpå anföres 
flere exempel bland amphibierna.

Vid partiel macrocardi anföres några fiskar, der

fejsrtats a tr ium , ormar der ?§n. eava , Phoca oek Hvai-
iåskarne der högra kammarn, fåglsrne der venslr* ä r  
starkare utbildad. Fogelhjertat utmärker sig för sin



b e ty d a n d e  s to r le k ,  sina ö fv era l lt  starka ocb  kraftiga  

m u sk e lv ä g g a r ,  sina k ö t t ig a  klaffar, det  l iksom  aneuris-  

m atiska t i l l s tå n de t  b o s  venstra  Ventrikeln. —  Illand pa-  

th o lo g .  anom alier  i kär lsy stem et  anföres på utvidgning  

m ed för tunn ing  a f  h jer ta t  ocb partiel  hjertaneurism —  

hv i lk a  han förklarade  för atrofi (Foetnsähnlichkeit)  — 

flere de samma e x e m p e l  som  han förut åberopat såsom  

analoga  m ed  partiel  m acrocardi (se  ofvan).

V idare : Sjöstjernorna hafva bjertlika utvidgningar 

på flera ställen af de stora kärlstammarne ; hos fiskarne 

finnes en bulbns arteriosus; bos Salamandern, grodan 

ocb Batracbierna en enkel eller dubbel ansvällning af 

aorta  i närbeten af b je r ta t ;  bos alla djur hvilka länge 

kunna vistas under v a t ten ,  såsom P b o c a , F iskuttern, 

Dykarefoglar bar V ena cava in ferior, jemte en egen 

säckartad u tv id g n in g , tillika en diameter,  C gånger 

starkare än aorta.

Hos bäfvern finnes ock nyssnämnde säckutvidgning 

å vena cava; hvarjemte man, såsom bos mennisko- 

fos tre t  äfven norm alt,  finner hos bäfvern v. v. hepaticœ  

u tv idgade, vena m agna cordis ocb lungvenerna  förtun

nade och utvidgade.

Enligt sindral kan venkärlens såväl som arterernas 

utvidgning stundom bero på atrofi af väggarne; ifall 

det ta  inträffar med a r te re rna ,  så är det den medlersta 

binnan som metamorfoseras till likbet med en b lo tt  

bindehinna, bvarföre en sådan ar te r  vid incision sam

manfaller lik en ven *).

Hvarje acut eller ckronisk sjukdom som förökar 

lungornas byperæmi förorsakar ock en utspänning af 

b je r ta ts  väggar, hvarom man kan öfvertyga sig efter en

*) J a h n ,  1. c. sid. 2 1 1 .



kraftig venæscclion eller efter bruket af drastica eller 

andra medel, som förminska blodets qvantitet. I pneu

monie» gäller utspänningen högra hjcrlhälften. Ilyper- 

trofi och utvidgning af hjertat förekomma oftare i för

ening med hvarandra , än hvar för sig *̂ . Denna com

plication complicerar sig ofta med luugemphysem (vesi- 

culärt eller interlobulärt) och är betydligare, ju tydli

gare emphysemet är 2).

Amphibielungor äro normalt emphysematiska (Lœ n- 

nec, Åndraly Hokitansky) likasom man hos foglarnes 

finner bronchiectasi ( fVagner). Enligt Callissen kan

utvidgning af tracheas hroskringar orsaka uppkomsten 

af hvad han, besynnerligt nog, kallar ”struma herniosa.” 3) 

Emphysem och Bronchialdilatation1 (/likformig eller sack

förmig 4) ) hvilka nästan alltid åtföljjas af chronisk ca

ta r rh ,  disponera till utvidgning af Ihögra hjertat. Co- 

existerar emphysemet med hjertutvigdluing, sa blifva lun

gorna alltid hyperæmiska 5).

Chronisk hyperæmi i lungorna orsakar vanligast  

chronisk katarrh med lungoedem , isynnerhet  vid valf- 

ve lfe l  i venstra hjertat,  hvarpä följe;r utv idgn ing  af h ö 

gra kammarn, som då åtföljes af pu lserande  ansvällning  

af v. jugularis  på halsen. Passiv venpu ls  i halsens och  

bukens venstammar i förening med hyperæm i i luugorna

*) fV illia m n , Rröstsjukdomarnes patbologii. Stockh. 1858. 

sid. 218.

*) Canstatts Therapi I I I .  ii. 385.

3) System d. neuer. W undarzncykunst. Kopenhagen 1 8 2 3 . 

T h . I I .  sid. 142 .

4) Percuss, u. Au§ci}!{. y9n f ,  X  MUilllbaUCh Erlangen

1847, sid. 5-4.

6) C niistatt, 111. i i , sid. 3 4 3 .


