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O m G i k t *

D e n  äldsta benämningen pä denna sjukdom var Guttal 
hvaraf dess Franska och Engelska namn Goutte och 
Gout uppkommit och, såsom det synes oss, äfven det 
för Svenska och Tyska språken gemensamma af G ikt*

Emot benämningen A rthritis , såvida detta ord 
strängt taget betyder inflammation i ledgångarne, kan 
visserligen invändas, att å ena sidan icke alla inflam
mationer i  ledgångarne äro aithritiska och å den an
dra, att Gikten icke allenast in n efa ttar  en stor mängd 
andra s y m p t o m e r ,  hvilka icke nödvändigt samman
hänga med eller bestämmas af den topiska ledgångs- 
inflammationen, utan äfven alt Gikten kan förekom
ma utan denna; men ehuru man således måste med- 
gifva både ofullständigheten och origligheten af denna 
benämning, bör den likväl, efter vår tanke bibehål
las, dels derföre, alt den så länge redan varit antagen 
och derigenom blifvit significatif för Giktens noso-  
graphiska begrepp, dels derföre att det .symptom, som 
af densamma ulmärkes, utgör ett hufvudmoment uti 
denna sjukdoms utvecklade form. Grekerne, som vid 
GiklafTectionen synas hafva fästat uppmärksamheten 
mera vid den angripna delens hämmade rörelse förm åga,  
än vid smärtan, använde ordet Ayf« (snara* fängelse) t



såsom significatif för densamma; och genom dettas 
sammansättning med de angripna delarnes benämmin- 
gar, uppkommo dessa namn på Giktens localformer, a f  
hvilka de flesta äfven af oss blifvit bibehållna.

Podagra, Gonagra, Chiragra, Pechyagra, O m a 
gra, Cleisagra, Dentagra, Rachisagra, T cnon tag ra ,  
Cephalagra.

Såvida Podagern utgör den acuta Giktens vanliiga- 
ste form, hafva någre författare isynnerhet Sydenham , 
Boerhave och Cullen gjort densamma till hufvudlbe- 

I nämning — men detta förtjenar så mycket mindre ef
terföljd, som derigenom sjukdomens begrepp ännu  nne- 
ra inskrankes, utan att derföre erhålla någon bestäm 
dare betydelse.

Den nominala eller Nosographiska definitionem på 
Arthritis kan ungefär på följande satt blifva uppställd:

A rthritis  är en allmän sjukdom, som vanligtvis 
framkallar en local inflammation af egen art. A nla
get till densamma är väl ofta ärftligt, men ännu  of
tare förvärfvadt. Den visar sig icke löre puberteten 
och sällan före det 25:te åre t;  men vanligast under 
perioden emellan det a5:te och det 55:le; den före
kommer vanligast hos karlar, och mest hos dem,8iom 
aro fullblodiga och hafva bröstkistan stor och vid.

I första anfallet angripes vanligen endast ena fo
ten, isynnerhet stortåns första ledgång, men vid fö r
nyade anfall fixerar sig inflammationen i bägge fotter
na , i händerna, i knäna eller i armhågarne och in 
skränker sig då icke till ledgångarne och dem n ä r 



mast liggande delar, utan utbreder sig afveu till 
musklarne.

Des3a locala affectioner, som vanligen åtföljas af 
en inflammatorisk, men om dagarne betydligt remit
terande feber, förutgås ofta af dyspeptiska lidanden, 
hvilka genom dem häfvas samt näst före anfallet ä l
ven af andra p rodrom er, som mer eller mindre be- 
stämdt antyda sjukdomens natur. Anfallen kom
ina igen och detta recidiverande sker efter en m er el
ler mindre regelbunden périodicité.

Ifrån aldre tider har man gjort skillnad emellan 
Giktens tvenne hufvudformer, af hvilka den ena är 
ntmärkt af en under ett mer eller mindre häftigt fe
beranfall sig utbildande local inflammation och deraf 
erhållit namn af Arthritis calida, acuta ,  inflammato-  
ria. U ti  den andra åter äger inflammation antingen 
alldeles icke rum , eller ock i mycket lindrigare grad 
och utan märkbar feber, då d e r e m o t  hufvudsympto- 
merne bestå i d y sp ep s ie ,  häftiga, men det oaktadt i- 
hållande smärtor, som antingen äro fixa eller vandran
de, svullnad vanligen af oedematisk natur i extremi- 
teterna isynnerhet i trakten af ledgångarne, stelhet i 
rörelseorganerna, minskade och sjukligt förändrade se- 
cretioner samt erethism i ådersystemet, understundom 
äfven hos lynnet. Denna har blifvit kallad Arthritis 
f r ig id a ,  chronica, atonica. — Den såkallade A rth r i
tis metastalica eller retropulsa äfvensoin nervosa, va
ga och aberrans äro dels underafdelningar, dels va- 
rieteter och afvikelser, och skola såsom sådana seder
mera betraktas.



A thritis  Acuta.
Innan förloppet beskrifves af denna Giktens ena 

hulvudfojrm anse vi oss böra i korthet uppgifva hivad 
aom är characteristiskt hos den arthritika inflamrma- 
tionen i allmänhet.

Värken är häftig, brännande, understundom Ibul
tande, men oftare stickande och skärande. Inflamima- 
tionens säte äro membranösa och tendinösa delar , i- 
syunerhet i trakten af ledgångarne. Venerne hos den 
lidande delen och i dess grannskap, äio ovanligt uipp- 
drifna, betäckningarne oedematöst svullna, hviilket 
symptom tidigt, inom första eller andra dygnet in
ställer sig, och åtföljes af en ytlig, men liflig, sttun- 
dom glänsande ro d n ad , samt mycken ömhet föremad 
med tryckn ing , tyngd  och fö rm inskad  röre lse förm å
g a  i den lidande delen. — Den Arthritiska inflamima- 
tionen har en större benägenhet än någon annan till 
flyttning ifrån det ena stället till det andra och oftver- 
går ylterst sällan till bulning.

Understundom, isynnerhet vid första anfaillet, 
kommer sjukdomens utbrott mycket hastigt, utan nå
gra prodromer, så att den sjuke, som om aftomen 

‘t fullkomligt välmående insomnat, vaknar ett par ttim- 
mar efter midnatten, af smärtan i stortåns ledgång, 
eller såsom mera sällan händer i fingerlederne eller 
någon annan ledgång. Vanligast sker utbrottet om 
natten och Sydenham säger bestämdt kl. 2. Men iman 
har äfven exempel på att anlallet lika hastigt komimit 
på dagen — då ovanlig kroppslig eller andlig anstrång- 
ning dertill gifvit anledning. '  I andra fall och isyn
nerhet vid de återkommande paroxysmerne, äger ett 
stadium af prodromer rum , under hvilket hufvu&sak-



iigen följande symptomer förekomma? . Missnöjdt och 
retligt lynne, sörnnighet, ofta påkommande gäspningar, 
anfall af m aran, orolig sömn, halsbränna, oregelbun
den matlust, mycken matthet efter maten, väderspän
ningar, cardialgie, och vanligare en känsla af kyla i 
epigastrium, förstoppning, sparsam mörk urin , som 
•kär sig då den får stå, allmän klåda i huden, stick
ningar och domningar i de nedre extremiteterna, rist
ningar i musklerna, isynnerhet om dagarne, kramp
drag i lem m arne, isynnerhet i den del, aom seder
mera mest blir angripen, stor köld i lår och ben och 
understundom allmän frossa, allmän förslappning, 
stor svaghet, hjertklappning och inre oro. Någre 
sjuka hafva en eller flera dagar före anfallet stark 
matlust, eller hvars tillfredsställande följa eckel och 
halsbränna.

Mindre vanliga och endast i gammal gikt inträf
fande prodromer äro: en med stark expectoration för
enad hosta, retl ighet  och stark slemafsöndring hos 
blåsan och u r in rö re t , uppsvällningar af venerne och 
en dunklare färg hos huden på den kroppsdel, som 
sedermera inflammeras o. s. v.

Sjelfva anfallet eller paroxysmen inställer sig, så-‘ 
som redan är sagdt, om natten emellan 12 och 5. Den 
sjuke vaknar hastigt med värk i den sedermera lidan
de delen, vanligen den ena fotens’ stortå och kän
ner straxt en märklig hetta, styfhet och tyngd i den
samma , hvarpå snart följa starkare brånad och bult- 
ning. Han har feber, är orolig och sömnlös, unge
fär till kl. 5 eller 6 på morgonen, då under gynnan
de omständigheter, symplomerna gifva efter och en



rederqvickande sömn med critisk svettning imställer 
sig. Vanligen äro redan den första morgonten de 
den sjuka ledgången omgifvande betäckningarne svull
n a ,  huden rö d ,  venerne på foten och benet b e ty d 
ligt uppd.iifna. Vid häftiga anfall minska sig syimpto- 
merne under de första 2 à 5 dagarne ej betyrdligt, 
ehnru de vanligen om dagarne rem it te ra ,  m en  kom
ma åter sednare/på aftonen eller näst före midmatten 
och vara till 5 på morgonen. Redan på  m o r  gonen 
efter det första anfallet, kan man trycka g ropar i hu
den, men detta oedem blir ännu betydligare dag;en ef
t e r ,  då äfven rodnaden börjar tilltaga och höjier sig 
understundom till en hög skarlakansfärg. V ärkem  blir 
nu skärande och bultande samt förenad med hetttaoch 
tyngd. Febern och den deraf beroende förändiringen 
i circulationen och secretionerne äro åtminstone i för
sta anfallet blott consensuella, och stå således ti ll den 
locala inflammationen och värken uti ett jemnt fcörhål— 
lande. Då smärtan och inflammationen äro raycket 
lindriga, är äfven feberirrilationen ofta så obeitydlig 
alt den sjuke icke märker den, och tillskrifvejr den 
locala plågan, en ledfridning eller någon annan yttre 
skada — samt äfven såsom sådan behandlar den.. Oe- 
demet fortfar ännu någon kort tid sedan inflaimma- 
tionen lagt sig och huden hos den lidande delen af- 
fjällar sig, understundom med häftig kläda. Säl
lan slutar det första anfallet före 5:te dygnet, men 
räcker äfven sällan öfver det io:de. Underslumdom 
händer det, att efter det inflammationen i den ema fo
ten upphört, den öfverflyttar till den andra , hvarige
nom anfallet blir protraheradt ; men under dera sed- 
nare uppkomna inflammationen uti den andra foten, 
blir den allmänna aflectionen betydligen ökad.



E h u ru  inflammationens säte uli det första anfallet 
vanligast är den ena folens stortå, inträffar detta dock 
visst icke alltid — och af 71 fall, som Scudamore 
behandlat, var det händelsen endast i 4g. — De stäl
len , uti hvilka inflammationen äfven i det första an
fallet Bfö r  öfrigt kan fixera sig, äro antingen begge 
fotternas stortår på  en gång eller den inre eller yttre 
sidan a f  ena eller begge fotterna, fotlederna, begge 
eller blott  den ena, det ena knäet, den ena hälen ,  
den ena eller begge handlederne. Härigenom blir det 
klart a t t  äfven för endast det första anfallet ”poda
ger” ä r  en för inskränkt benämning , ehuru den , så
som nyss sades, är skyddad af betydande auctoriteter.

Giktanfallets återkomst, beror af anlaget och den 
sjukes lefnadssätt, efter det han ifrån det första an
fallet tillfrisknat; och hufvudsakligen af fullkomlighe- 
len af den crisis genom hvilken detta upphört. Sy
denham  säger i afseende på det förhållande, som äger 
ru m  emellan den förutgångna paroxysmen och den 
efterföljande fritiden, att den sednares längre duration, 
äfvensom den sjukes välmående under densamma, äga 
i samma mån rum* som den förre varit smärtsam. 
Detta den store mästarens, af hans efterföljare seder
m era ,  så allmänt eftersagda ord, innebära visserligen 
den djupa sanningen, att inflammationen och således 
äfven dess hufvudsymptom smärtan, stå till Giktens 
protopalhiska moment uti ett critiskt förhållande, och 
a tt  af alla specifika inflammationer, ingen per se är 
så critisk för det protopatiska degeneraliva momen
te t  Som den arthritiska; men härvid bör dock ihog- 
Kommas, att inflammatione» faar denna critiska bety



delse, i samma m ån , som den sjelFgenom de aillmän- 
na evacuatoriska criserna och den topiska affjälllningen 
blir fullkomligt liäfven; och att således den tiillämp- 
ning som af della factum blifvit gjord på behiandlin- 
gen, genom livilken ej allenast den antiphiojgisliska 
methoden ansetts uti inflammatio arthritica contiraindi- 
cerad , utan äfven af någre den stimulerande elller in
flammationen förhöjande antagits såsom passamde, är 
alldeles falsk och förkastlig. — Då det första G ik lan- 
fallet, både genom inflammationens intensitet otch den 
crisis, som derigenom blifvit bemedlad, varit tiillräck- 
ligt att häfva den degenerativa tendens, som utgör 
dess ursprungliga moment, återfår den sjuke dlerefter 
sin helsa och bibehåller den understundom sedtermera 
ostörd — åtminstone i  ett å r ,  eller till sam m a 1lid, det 
följande året, som den vid hvilken under det förra, 
det första anfallet utbröt. Sydenham utsätter be;stamdt 
slutet af Januarii och början af Februarii såsoim tiden 
för anfallen af arthritis acuta regularis. Denraa be
stämning torde likväl böra något modifieras. Sllutet af 
hösten och början af våren och den lid som ligger e- 
mellan dem, eller emellan den i 5 Nov. och den i. 
April ,  utgör perioden för Giklanfallens upplkomsl; 
men da Sydenham antager ungefär medlet af denna 
period, anse andre författare början och slutet aif den
samma, såsom den tid då de vanligast förekomima.

I de sednare anfallen äga väl i allmänhet sam
ma symptoraer rum , som i det första, men i <en be
tydligt aggraverad form. Prodromerne äro tyuHigare 
och mera besvärande, symptomerne af det allimänna 
lidandet större, den topiska inflammationen båtde ifl-



teusivl och extensivi ökad, paroxysmens duration för
längd. Sällan förblifver inflammationen i dessa sed- 
nare am fall till den ena stortå-ledgången inskränkt, 
utan den  angriper i de flesta fall älven flera delar — 
antingen successivt och flyttande eller ock flera på en 
gång. F ö t l e r ,  knän, händer och armbågar blifva så
lunda angripna och vanligen fixerar sig sjukdomen i 
de till dessa delar hörande slemsäckar, senor och apo- 
nevroser. D å  inflammationen flyttar ifrån den ena 
delen till den andra, plägar den dervid iakttaga enviss 
ox'dning, så att t. ex. lörst den högra foten, så den 
vänstra ,  så det högra knäet, så det vänstra o. s. v. 
blifva angripna. De recidiverande Giktanfalleu inställa 
sig äfven  vanligen om natten. Ganska sällan äro 
sm ärtorna om dagen svåra och natten lugn. De yttre 
sym ptomerne äro olika efter de lidande delarnes olika 
läge o*ch egna byggnad. Den ytliga rodnaden och 
oedemiatösa uppdi-ifningen äro störst i stortån , i fo
ten, p å  handryggen och i armleden, då deremot i fot-, 
knä- och  handlederne slemsäckarne och senhinnorne 
äro uppdrifna och hudens färg nästan oförändrad, ty 
om rodnad märkes hos dessa delar, ser man den van
ligtvis blott fläcktals, då den deremot hos de först
näm n d a  är utbredd och erysipelatös. Sedan svull
naden och hårdheten i cellulärväfnaden någon tid, fort
farit, 'förlorar hudens rodnad sin liflighet och blir me
ra  m ö rk  och purpurartad. Om inflammationen kastar 
sig på slemsäckarne, blifva dessa ömma och värkande 
och uppsvälla hastigt ofta till storleken af elt ägg. 
Dessa svullnader äro i början hvita, men om de icke 
snart åter föx*svinna, utan längre tid qvarstå, blifva de 
vanligen inflammerade. Vid häftiga och långvariga-



giktanfall äro venerne i hela den kroppsdel utta hvil- 
ken inflammationen liar sitt säte, turgida af blodl* Tyd
ligast märker man detta på låren och armarne. I trak
ten af sjelfva inflammationen synas ven-stanramarne 
så svullna och hårda, att de tyckas hota att brista. 
Denna locala inflammation minskar sig något, <o»m u t-  
gjutningar uppkomma i den intill liggande cellväfna- 
den. Smärtan, som åtföljer g ik t - inflammationeti, 
är häftigare än vid någon annan, af alldeles egen be
skaffenhet och efter de sjukas beskrifning olika efter 
d«n lidande delens läge och organisation. Känsla 

af tyngd och kraftlöshet plågar isynnerhet, d å  hela 
öfre delen af foten är angripen; häftig bultning då 
inflammationen har sitt säte i stortån — och känsla 
af spänning, då den sitter i armleden och i handle- 
dernes senor. I allmänhet ä r  varken häftigast och 
plågsammast uti  de sistnämnda delarne. Kansla af 

hetta och bränning är gemensam för alla dessa affec- 
tioner. Den sjuka använder] allabanda bilder för  alt 
beskrifva häftigheten af sin v ä r k  —  han l ik n ar  den 
vid en kils indrifvande uti ledgången, vid ingjutnin- 

gen af kokande vatten eller smalt bly, vid en hunds 

gnagande bett o. s. v. öm heten  hos de inflammerade 
delarne är ytterlig. Den sjuke fördrager ej deras lin

drigaste vidröring — och vill oupphörligt förändra lä

get för dem.

Hettan är ökad icke blott för den sjukes känsla, 
utan effectivt och verkar tydligen på thermonnetern. 

Ehuru vid lindrigare anfall, de gastriska sympitomer- 
ne äro af mindre betydenhet, äro de dock alltid med 
och framträda i hög grad vid de häl tiga. '1 ungan är 
belagd, den sjuke har mycken törst, ingen matlust,



plågas a f  väder, kramp och smärta i ünderlifret. U n
derstundom blir efter lörutgånget eckel och sura upp- 

slötningar en antingen färglös eller gräsgrön vätska 
up p k räk t,  hvilken kräkning om anfallet räcker länge, 
s tundom  flere gånger inställer sig. Den sjuke är för- 
sloppaid och efter bruket af lösande medel uppkomma 

svarta, y tters t stinkande med slem blandade stolgångar. 

Urinera ä r  mörk, sparsam i förhållande till den njutna 
drycken och sätter då den kallnar ett glänsande, tegel- 
färgadt, med mycket slem blandadt sediment. Den 

sä ges iäfven hafra en större specifik tyngd. — Den 

symptomatiska feber, som åtföljer inflammationen, ex
acerberas jemte dennas öfriga symptomer om natten 
och rem ittera r  om morgonen. På aftonen och stun
dom äfv en  på dagen, känner den sjuke lätta och flyk
tiga rysn ingar .  Någon gång hos kraftfulla personer, 
eller d å  den occasionella orsaken varit häftig eller be- 
handlimgen origtig och stimulerande, stiger febern till 
en continua, med inflammatorisk puls och en stark 
hetta. Retligheten hos nerfsysteraet ä r  sjukligt steg
rad och denna erethism åtföljes af en psychisk exal
tation. —  Hvarföre Sydenham i sin mästerliga afhaud- 
ling skön t  yttrar sig:

” N o n  satis est ægrum ita miseris inodis dilaniari, 

ut nec sui jam fuerit compos, alienae opis prorsus in

digens-, sed et hic accedit miseriarum cumulus, quod 

durante paroxysmo, animus etiam ceu contagio adfla- 

tus, eousque corpori compatitur, ut haud difficile sit 

dictu, utro horum æger calamitosus doleat. Non enim  

rectius podagræ, quam iracundiae paroxysmus omnis 

dici potest, cum mens et ratio usque adeo ab infir
mato corpore enerventur, ut vel laevissimo ad lectuum



motu impellantur et vacillent.* unde uon magia ipsi si
bi quam aliis gravis est. Quid quod et ceteris quo
que passionibus obnoxius, timori videlicet, solliciludi- 
nique atque aliis id genus. A quibus parite r torque
tu r ,  donec morbo evanescenle, animus quoque pristi
na tranquillitate recepta una convalescet/ '

Duralionen af det recidiverande aufallet ar alltid 
längre än det lörsta ; det protraherar sig icke allenast 
öfver det i 4:de dygnet, utan äfven till 2 à 3 månader 
ocb räcker understundom hela vinLern, sa alt gamla 
giktkrämare sällan hafva någon fritid m er än under 
de varmaste sommarmånaderna. Denna förlängning 
h a r ,  såsom Sydenham säger, sin grund deruti,  att an
fallet icke består af en enda paroxysm, utan af en se
ries eller catena paroxysm ulorum. Inflammationen 
förminskar väl den öfvervägande degenerativa tendens, 
emot hv iken  den reagerar, men såvida inga egentliga 
criser af densamma framkallas, uppkommer den be
ständigt å nyo, och detta, såsom det synes, i anledning 
af ofta de aldralindrigaste yttre inflytelser. Det all
männa lidandet försvinner ibland förr än det i extie- 
miteterna, ibland sednare. Efter det anfallet är förbi, 
isynnerhet om det var häftigt och den sjuke redan 
flere gånger derat varit angripen, förblifva de sjuka 
delarue ännu länge efteråt, paralytiska och mycket 
ömma', och om den sjuke börjar gå, halka fötterne 
lätt undan honom, och han har derföre mycken mö
da och försighel af nöden för att hålla sig uppe; hvar
igenom gamle podagrister få något eget utmärkande i 
sin gång. Men denna till paralysie gränsande kraft
löshet, som efterträder giktinflammationen, uti de de
lar, som af denna varit angripne, är dock störst uti



liänderna och fingrarne, hos hvilka den ibland aldrig 

försvinner.

Med hvarje nylt anfall, tillväxer sjukdomen i ex- 
tensitet, plågor och längd. Ifrån de io dygn under 
ra id-vintern, som det första anfallet intog, utbreder 

den sig småningom öfver året, eröfrande den ena vec
kan efter den andra, till dess den lemnar endast de 
varmare sommarmånaderne qvar och slutligen bemäg- 
tigar sig älven dem. Det lidande, som under denna 
period af den acuta giktens fulländade, hela organismen 
genomgripande välde, trycker den lidande till jorden 
är af Sydenham utförligen och med mästarehand skil— 
dradt. Af vanmagten fjättrad i alla rörelseorganer 
och ifrån hvilans njutning hindrad af plågor som u n 
derstundom inställa sig i aggraverad form, just då 
han försöker att insomna, med otålighet och il-ka i 
lynnet, med understundom till fånighet kufvadt och 
matladt förstånd, lider han derjemte af de mer och 
m er förvärrade symptomerne af det degenerativa till
ståndet uti de inre organerne isynnerhet i underlif- 
vet. Cardialgie, hæmorrhoidalplâgor, njursten sälla 
sig till Giktens egentliga symptomer, till dess ändlligen 
slag eller aftyning sluta sorgespelet.

D e så kallade eftersjukdomarne eller de plågor ; 
som under fritiderne besvära den sjuke och slå till 
sjelfva anfallet uti direct eller indirect förhållande äro 
af tvenne slag. Antingen äro de följder af anfallets 
deuteropathiska process eller ock hafva de sin grund 
uti det protopathiska momentet och ntgöra således an
tingen den så kallade chroniska gikten eller också



nya former för den deuteropathiska reactiomen «emot 
denna. Till den sednare classen höra Lithia.s.is r e n a 
lis och hæmorrhoider. Man påstår väl a t t  pluaeno- 
mener af dessa begge sjukdomar förekomma nnerai un
der anfallen, än emellan dem, men man h a r  liikväl 
fall, då de under fritiderna inträffat, och a l t  genom  
dem Giktens egentliga form försvunnit eller medl an
dra ord , dess deuteropathiska gestalt fö rvand la t  sig, 
hvarigenom dessa sjukdomars inre slägtskap b l i r  åd a
galagd. Om den chroniska Gikten skall s£r;axt y t 
terligare talas. De egentliga eftersjukdom arne kiunna 
indelas i allmänna och locala. De fö rra ,  som Ihuffvud- 
sakligen bestå i erethism, ej mindre i åder-  o ch inerf- 
systemerne än i lynnet, samt i degenerati va lidainden 
i viscera abdominalia, sammanfalla med Gikteins'cchro- 
niska form. Till de locala höra: i:mo G ik lknö lla rne  
eller de kalkartade concrementerne. Dessa, hv/ilkas 
sammansättning enligt Vauquelin utgöres af Uriinsy- 
radt Natron, Urinsyrad kalk, Phosphorsyrad kalks och 
Gelatina, uppkomma genom en egenartad secre tiions- 
process, hvilken till gikten tydligen står uti eltt criitiskt 
förhållande. Det synes väl, som denna process i d e  fflesta 
fall omedelbart förutgås af inflammation — m en viisser- 
ligen icke uti alla — och åtminstone ä r  det e j  noodigt, 
att inflammationen har sitt säte i samma organ  , som 
stenbildningen. Man träffar dessa concrem enter öffver- 
allt, i lungorne, underlifvet, underhuden  o. a- v .  men 
vanligast i synovial-membranerne, i de dem nåärljg- 
gande slemsäckarne och omkring senorne. D e r a s  t me- 
chaniska retning åstadkommer ofta inflam m ation ; och 
exulceration i närliggande delar och någon g å n g j  har 
man iakttagit, det ifrån på detta sätt uppkoom na



u lre ia ,  secretion af eft kalkartadt ämne längre tid fort
farit. 'i:do Degenerationer och missbildningar. Des
sa bestå u<i förtjockningar , indurationer och förkort
ningar af ligamenter, »erior , aponevroser, till och med 
muskler. 5:tio Varikösa uppdrifningar af venerne, i-  
symierJiet vente culaneæ. Dessa som vanligtvis äro 
hela och ömmande, förekomma vanligast på fotterna 
och benen. 4:lo Enligt Mon ro uppdrifning af sjelfva 
benändtarne hos Ossa tarsi, metatarsi, carpi och meta- 
carpi. Men sådana sjukliga förändringar i följe af 
G ik t nekas af andre författare och Scudamore y rkar  
bestämnit, att Arthritis  aldrig ingriper i ossifications- 
p iocessen.

A rthritis chronica.

Beskrifiiingen af denna utgör ett af nosographiens 
s v å r a re  problemer. De clironiska sjukdomarne hafva 
af det devteropatiskä momentet i sin process, i all— 
mänhcd del bestämda i sin form. det som tydligast 
kan a f  nosographen uppfattas, och göras till en liåll- 
hingspnnct lör hans derifrån utgående beskrifningar; 
men d å  denna hållningspunkt öfvergifves och sjukdo
m en s.kall beskiifvas, såsom af det protopathiska mo
m en te t  hulvudsakligen bestämd, försvinna de egentli
ga distinclionstecknen och gränsorne emellan de nar- 
bcslägtade sjukdomarne blifva otydliga och obestämda. 
D e tta  gäller isynnerhet om den class till hvilken a r
th r i t is  hÖrt ty så snart de deuteropathiska affectio- 
ne rn es  ledning icke finnes, kunna emellan G ik t ,  Hæ-

B.



m orrho ider, Lilhiasis, Hysterie och Hyperlrophia vi
scerum inga bestämda gränslinier uppdragas. De äro 
väl skiljda i hufvudsymptomerne, men hafva tillika, 
sa mycket gemensamt med hvarannan, att en fullstän
dig beskrifning al den enas complexus symploraatum 
nog mycket liknar en lika fullständig af den andras. 
Om man haller sig till den clironiska giktens hufvud- 
symptom värken, uppkommer emellan densamma och 
den chroniska Rheumatismen en likhet, som in con
creto gör diagnosen af många, om icke af de flesta 
fall ytterst svår. . Denna förvirring torde komma att 
fo r tfara , så länge vi så väl i pathologiskt som noso- 
graphiskt afseende sakna bestämda begrepp om det 
protophthiska i dessa sjukdomar. Den ofvan anförda 
nominaldefinitionen på Arthritis chronica, innefattar 
visserligen dess vauligaste hufvudsymptomer ; men det 
gîfves former af denna sjukdom, uti hvilka dessa sym
ptomer alldeles icke förekomma, utan i stället andra. 
D en enda verkligt sanna definitionen på chronisk Gikt 
ä r  den ifrån pathologiska principer utgående, enligt 
h vilken den består uti det sjukdomstillstånd, det må visa 
sig under hvilka symptomer, som heldst, hvilket genom 
den inflammatoriska giktens bestämda form , häfves 
eller förminskas; och således måste vi till den chro- 
niska giktens möjliga symplomer räkna alla de lidan
den, hvilka enligt erfarenheten genom den acuta Gik
tens uppkomst försvunnit, ehuru samma lidanden äf- 
ven kunna finnas, utan att vara arthritiska. För att 
uti den förvirring, som uti detta ämne nu är rådan
de, åstadkomma någon slags reda, anse vi böra] ordna 
syraptomerne efter deras hufvudclasser.

i. Degeneration symptomer.' Till dessa hör huf- 
vudsakligen det med secretionernes förminskning och



stundom qiialitativa förändring förenade Jyspeptiska 
tillståndet. Matlusten är oregelbunden, ofta stark, 
till och med häftig, men denna voracité omväxlar med 
eckel och malleda. Efter ett starkt mål, hvartill den 
sjuke i följe af gammal vana och matlustens sjukliga 
stegring, icke sällan gör sig skyldig, plågas han af 
stor matthet, dästhet, halsbränna, en egen kyla i epi
gastrium och trakten af magen. Åfven de sjuka, som 
ej besväras af voracité, känna sig illamående efter ma
ten, och få ,  isynnerhet om maten varit starkt kryd
dad eller annars stark och retande till och med fe
berirritation. Gallatsöndringen är förminskad och lif- 
vet vanligen Förstoppadt, ehuru någongång slemdiarrhé, 
visar sig m er eller mindre åtföljd af dysenteriska och 
coliksmartor. Urinen ar vanligen sparsam och concen- 
trerad , understundom riklig, ljus och brun. — P å  
morgonen sätter den vanligtvis ett slemmigt, och om  
någon febril irritation förutgått, ett rosenfargadt eller 
ock tegelfargadt sediment. Detta dyspeptiska tillstånd 
fortfar icke beständigt, ty  utom det att det om som
maren förminskas och stundom alldeles försvinner —* 
omväxlar det med topiska lidanden, som dels bestå i 
lörböjda secretioner dels uti inflammationer. — Till  
symplomerne af degenerativ charakter hör vidare h y 
pertrophie, eller del tillstånd uti h vil ket viscera till
växa i massa och vidd, feltbildningen, så väl i all
mänhet som localt inom vissa organer tilltager och 
musklernes turgor, massa och kraft deremotaftaga; i föl
je hvarat den spindelartade statur uppkommer, uti hvil- 
ken buken är tjock och armar och ben tunna. Uti 
den modification af hyperthrophien, som mera egent
ligen tillhör aithritis , äger aftyningstillstandet huf- 
yudsakligen rum i de nedre extremiteternes muskler.



2. Inflammatoriska symptomer. Hif hör för det 
fö rsta den allmänna Erethism hos ådersystemet ,  i följe 
hvaraf älven de obetydligaste anledningar traimkalla 
congestioner, feber till och med inflammationer. Vi
dare inflammationer och inflammatoriska irrit.ations- 
tillstand, hvilka hafva silt sate, dels uti ledgångarne, 
och således approximera sig till giktens acuta form , 
men, såvida de icke fixera sig, ulan försvinna och å-  
terkomma eller flytta till andra ställen, blir denna lik
väl icke utvecklad; dels förekomma de uti a n d ra  de
lar isynnerhet i slemmembranerne, såsom i respira- 
tionsvägarne, i blåsan och urethra, samt i ögonen. 
Ophtalmia arthritica efterträder ibland omedelbart det 
supprimerade acuta giklanfallet och hör då till den af
art af arthritis acuta, som kallas arthritis metastatica 
eller retropulsa. Men den egentliga Ophtalmia a r th r i 
tica Hr den som uppkommer antingen under fritider
na uti arthritis acuta, eller också, såsom ett accesso- 
riskt lidande uti Arthritis chronica. Den kan börja 
ifrån ögats antingen inre eller utåt liggande delar, 
men den har i begge fallen benägenhet att u tbreda sig 
Öfver ögats hela organism. Dess characteristiska kän
netecken äro en egen ytterst häftig, men i början åt
minstone om dagarne betydligt remitterande dill och 
med intermilterande värk, hvilken icke är till ögat 
inskränkt, utan sträcker sig öfver ögonbrynet, pannan 
och kindbenet på den sjuka sidan och slutligen öfver 
hela ena hälften af ansigtet och af hufvudet; samt 
uppdrifningen i conjunctivae vener som öfvergar till 
bildningen af verkliga varices, och dessutom gifver åt 
den inflammatoriska rodnaden ett eget utseende ; och 
slutligen dess obenägenhet, att oaktadt sin häftighet 
och oaktadt den destruction den i alla ögats delar för



an leder ,  öfvergå till bulning. Den arthriliska oph- 
talmi«en är stundom häftigare, stundom lindrigare. 
Den häftigare slular vanligen, såvida den ickegenom 
tjenlijg behandling blir häfven, med atrophia oculi, 
hvarijgenorn ogat sammankrymper och förvandlar sig 
till en liten, i ögonhålan insjunken, köttfargad klump, 
b vilken de äfvenledes insjunkna ögonlocken till en del 
beläclka. Men den lindrigare har en mera chronisk 
gång och föranleder slutligen oftast Glaucom. — En 
egen form af Ophtalmia arthritica är den, som före
kom m er hos gamla gubbar, och har sitt säte uti con- 
junctiiva, isynnerhet den, som tillhör ögonlocken, är 
förenad med lindrig hetta och obetydlig värk , men 
betydlig och slapp svullnad. — Den plägar vanligen 
vara länge ihållande.

5. N ervösa symptomer. Dessa äro af 5 classer 
— värk ,  kramp och ereth ism  samt paralysie. — Vär
ken ä r  den rhroniska giktens mest utmärkande och 
mest öfverklagade symptom. Man synes kunna 
åtskilja tvenne hufvudformer deraf. Den ena har sitt 
säte uti  de delar uti hvilka den acuta gikten vanligen 
plär fixera sig, nemligen extremiteterne och isynner
het ledgångarne. Den är ibland fix,ihållande och för
enad med styfhet och svullnad, samt aggraveras om 
nätterna — och har således med den acuta giktens in
flammatoriska värk, en ganska nära likhet, ehuru den 
dels ar lindrigare, dels ulan feber; ibland är den 
flyttande ifrån den ena delen till den andra. Den för
ra af dessa, såvida den i längden på de delar, som 
deraf äro angripne, har samma verkan, som den acuta 
gikten — synes mig kunna betraktas fiåsom en der-



sa

med analog process, eller såsom en chrouisk inflam
mation — ehuru det inflammatoriska momentet är af 
så ringa betydenhet, soin möjligt. Jag kan icke und
gå att härvid göra den anmärkning, att denna nu så- 
kallade chroniska giktinflammation utgör en af de sjuk
liga affectioner, hvilkas närmare betraktelse i framti
den torde komma att mycket bidraga till att. utreda 
degenerationens idé och utvidga dess område- D en 
nu ifrågavarande fixa värken består mera i en omväx
lande hetta och kyla, än uti en ihållande bräuning. 
Ofta förenar sig dermed en känsla af domuin,g, full
het och tyngd. Muskler, senor och ligamen ter för
lora mer och mer förmågan att fullgöra sina functio
n ed  och krarnpdrag inställa sig isynnerhet vid insom
nandet i händerna och i nedre extremiteterna. Van
ligast behåller huden sin naturliga färg, och om det 
visar sig någon ro d n ad , är den blek och försvinner 
snart. De lidande delarne äro uppdrifna och svullna
de n kännes på somliga ställen, isynnerhet i handle
derna mjuk. Sedan varken längre eller kortare tid 
fortfarit, i år eller månader, blir leden stvf och pa- 
ralylisk. Giktknölar uppkomma, såsom följder af 
detta chroniska lidande, oaktadt intet anfall af acut 
gikt ägt rum. Den flyttande värken har hufvudsak- 
ligen sitt säte i de större ledgångarne, höfterna och 
axlarne, samt i musklerna, och ehuru den äfven på 
dessa ställen kan blifva ihållande, är den dock till sin 
natur skiljd ifrån den nyss beskrifna fixa värken i de 
smärre ledgångarne; hvilket, såsom vi förmode, har 
sin grund deruti, alt uti den sednare, en sjuklig pro
cess , vare sig chronisk inflammation eller degenera
tion, äger rum på det ställe, der värken kännes — 
sona åter icke torde vara händelsen uti den förra*



Den förnämsla formen af den sâkallade nervosa v ä r 
k en , eller den, hvilken icke tillkännagifver någon uti 
dess säte lörhandenvarande sjuklig process, utan är 
helt och hållet symptomatisk, anser jag hufvudvärken 
eller den af de gamle sâkallade Cephalagra vara. Man 
har tvenne former deraf; den ena är ihåLlande ocli 
synes bero på en complication med iheumatisrn; 
den andra är transitorisk och periodiskt återkomman
de. D en förra uppkommer vanligen då en arthriticus 
förkyler sig ora hufvudet och deraf får en rheunia- 
lisk alf( clion, hvilken genom det allmänna lidandet 
understödjes och fixeras. Denna värk har det med 
andra former af giklvärken gemensamt att den förvär
ras om nätterna. Föröfrigt ar den ytterst envis och 
kan räcka i flera å r  ; med ganska korta perioder af 
lindring eller frånvaro. Den transitoriska hufvud- 
värken eller den egentliga cepiialagra ä r  ej utspridd 
öfver hela hufvudet, utan intager endast en del deraf, 
en enskildt punkt (clavus), eller också halfva hufvudet. 
(hemicranie). Den anfaller vanligast om dagen pä 
för- eller eftermiddagen. Den förutgås af obehagliga 
känningar i underlifvet, ovanlig munterhet och språk- 
samhet, kläda i hufvudet, en känsla, som om del blå
ste öfver håren. Sjelfva värken är häftig, spän
nande och deprimerande för krafterna. Den fortfar 
till emot morgonen, då den vanligtvis genom svett- 
ning och andra uttömningar upphör, qvarlemnande 
matthet och ibland oförmåga för själsarbeten — hos 
några fortfar den i flera dagar. Den kommer ofta 
igen 5 hos somliga reguliert hvarannan, hvar 4 :de eller 
livar 6 :te vecka. Till formen liknar den nog mycket 
den hysteriska hufvudvärken och torde Ufven till sin 
väsendlliga betydelse icke vara derifrån mycket skiljd.



Det är märkvärdigt, att en sidan periodisk hem icra ,  
nie kau hindra den acula Giktens uppkomst ouh om 
den föranleder elt varsammare leluadssält o.rh en 
måttligare diet alldeles förekomma den. Dem ere
thism. som tillhör den chrouiska Gikten ägeir rum 
bps hela Constitutionen — Ims så val åder- ochi nerv- 
systemerne, som hos själen. Feber och con gest in
ner uppkomma af de ringaste anledningar. Kiöstets 
nervsystem synes hufvudsakligen deraf afficieras , hvar- 
före äfven asthma, krainphosta och hjerlklajppning 
räknas ibland den chrouiska giktens vanliga sy rnpto- 
mer. Hostan är isynnerhet mycket envis och kan 
racka länge, och mångfaldiga äro de händelser, då
d>n efter att i flera månader, till och med år hafva
besvärat, hastigt upphöjt genom elt podageranfall. 
Krampanfall i extremilelernas muskler, isynnerHiet om 
qvällarne vid insomnandet äro , såsom redan är sagd t , 
vanliga. Att Gikten åstadkommer tonisk kramp i vi
scera, vjsar den benägenhet för slag, hvilken är för 
Giktkrämare egen, och hvarigenom döden mången- 
gång (öranledes. Ereihitmen hos själen vbar sig i 
flera olika gestalter. Sällan händer del vä l . « tl den
sjuke är mycket livad man kallar uppspelt och fallen
för genialiska företag — delta har jag sett ben al ladt
egentligen om mycket förnämt folk, Det vanligaste
är ett alldeles motsatt tillstånd. En hypochomlrisk 
sinnesstämning, som gör allt mörkt och dystert, i löl- 
je hvaraf den sjukö icke allenast är hopplös, utam för
sjunker i Apathie, emedan han icke eugång h a r  kraft 
a tt sörja. Den för dyspepsien egna lafallhelHi o>< h o- 
dugligheten till alla förelag, plågar äfven Giklk äma- 
ren , och den är stundom så s tark , att, såsom John
son berättar om sig sjelf, han, ehuru en al de



skbkligaste och verksammaste Medicinska författa
re, mâsle under sitt dyspeptiska sjukdomstillstånd 
arbeta en hel förmiddag innan han kunde få ihop en 
billet af 3 rader. En egen räddsla och benägenhet 
for att hastigt förskräckas tillhör äfven Giktpalienter 
och man har till och med exempel på hastiga och m i
rakellika curer af den arthriliska paralysien, i följe af 
förskräckelse Paralysien är det nervsymptom, som 
succederar värken, hvilken aflager i samma m ån , som 
lamheten tilltager. Den styfhet och tyngd, som u t 
göra sä utmäikande drag hos alla giktalFectioner ifrån 
deras början, äro den begynnande paralysiens tecken, 
och uppkomsten af denna, sker derigenom, att de för
ra småningom och gradvis tilltaga. Verklig lamhet 
uppkommer väl hos många giktpalienter, men visst 
icke hos alla. Hos de flesta blir rörelseförmågan väl 
betydligt förminskad, men icke uppbafven. Ibland de 
delar som mest äro underkastade fullkomlig paraly- 
sie, — äro fingrarne. Vanligen har paralysien sitt 
säte endast i några af dem. Oftast ä r  den åtföljd af 
förtjockningar i ligamenter och senor, concremen- 
ter m. m. samt deraf härrörande svullnad och defor- 
rnité; men någongång träffar man den äfven ensam. 
De paralytiska delarne äro väl ibland besvärade äfven 
af värk, åtminslpne transitoriskt, men oftast äro de 
känslolcsa.

4, Symptomer a f  suppuration, profluvium och a f - 
ty  ning. T ill de suppurativa symplomerne höra isyn
nerhet de efter erysipelas pedum uppkommande ben- 
såren, hvilka till giktens öfriga symptomer stå i ett 
afgjordt critiskt förhållande, oeji hvilkas hastiga läk
ning ofta medför så vådliga former af arthritis retro-



pulsa. Impetigines af flerfuldiga slag pläga äfven ofta 
förekomma, isynnerhet ett pustulöst utslag, som be
täcker svullna och paralytiska delar, samt den med 
nästan alla chroniska sjukdomar sig så lätt compli- 
cerande herpes.

Secretionerne äro ,  såsom sagdt, hos arthritici i 
allmänhet hämmade, men dock är secretionen ifrån 
slemmembranerne understundom partiellt ökad ; ifrån 
respiralionsvägarne, då den förut omtalade krampak
tiga hostan är förenad med ymnig expectoration, ifrån 
blåsan och urinvägarne eller vagina uti den såkallade 
Giktdröppeln och Leucorrhoea arthritica. Ibland är 
denna ökade slemsecretion indolent, men ibland är den 
äfven förenad med en hög grad af smärta och ömhet. 
Slemdiarrhe är icke heller något ovanligt symptom. 
Den gemensamma egenskapen hos alla dessa proflu- 
v ie r ,  är ,  att de företräda de egentliga Giktplågornas 
ställe och alternera med dem, hvarföre man äfven m å
ste tillerkänna dem en critisk betydelse i afseende på 
Giktens protopatiska moment. Egentlig hectik äger 
väl icke rum  i G ikt;  men i stället förekommer eu 
a n n a n , egenartad afmagring eller reduction af organisk 
m ater ia ,  hvilken torde förtjena mycken uppmärksam
het — och denna har sitt egentliga säte i musklarne. 
U ti chronisk Gikt altaga, såsom förut är sagdt, musk
lerna i allmänhet och isynnerhet de som tillhöra de 
nedre extremiteterna, uti massa, turgor och kraft; 
men detta gäller hufvudsakligast om de musklar, hvil- 
ka a f den flygande värken längre tid blifvit vexerade. 
O m  det skulle kunna antagas, såsom ett afgjordt fa
ctum, att en egen process, sammanhänger med Gik
tens inre grund, hvilken har muskclmaleriens afly-



ning och reduction till följd, skulle derigenom kunna 
viunas någon ledning â ena sidan vid förklaringen af 
vissa sjukdomstillstånd uti de viscera, uti hvilkas o r -4 

ganisation musklerna till någon betydligare del ingå 
såsom det isynnerhet ar händelsen med hjertat; och 
å  den andra vid den pathologiska betraktelsen al Gik
tens inre natur.

A rthritis Metastatica s. retropulsa.

Härmed förstås den anomala form isynnerhet af 
den acuta G ik ten , då de y ttre symtomerne hastigt 
försvinna och straxt derpå ett inre organ blir m er el
ler mindre häftigt angripet. Om kastningen sker tijl 
magen, hvilket lär vara den vanligaste händelsen upp
komma ytterst häftiga smärtor i trakten af magen, 
convulsioner och kräkningar. Dessa kräkningar äro 
ibland biliösa och förenade med likaj häftiga diarrheer, 
ett tillstånd som af någre kallas cholera arthritica; 
och Sydenham skall hafva dött i ett sådant anfell. O m  
kastningen sker till tarmkanalen uppkommer en häftig 
enteritis, hvilken i samma mån är med kräkningar 
och convulsioner förenad, som dess säte ligger n ä r
mare magen. Begge dessa former af Arthritis meta
statica' äro högst farliga och om hjelp icke hastigt 
mellankommer, följer ovillkorligen döden. Om kast<J 
ningen sker till hjernan uppkommer slag —- hvilket 
nästan alltid är dödligt E huru  mera sällan uppkom
m a dock understundom afven metastaser till hjerlat 
och lungorne, hvarigenom föranledas sviraningar, 
asthma eller en ytterligen hastigt förlöpande lung
inflammation. Kastningarne till blåsan och rectum äga



hufvudsakligen rum  i den chroniska Gikten och gifva 
anledning till smärtsamma krampaktiga och inflamma
toriska affectioner i dessa delar. I afseende på A r
thritis metastalica och characleren af de sjukdomar hvil
ka i stället för de egentliga GiktafFectionerne i  följe af 
densamma uppkomma , råda tvenne meningar. Enligt 
den ena äro de alltid nervösa, enligt den andra in 
flammatoriska. Den förra meningen har i therapeu- 
tiskt afseende gjort mycket ondt; men det oaktadt kan 
man icke neka, att de genom kastningen uppkomna 
sjukdomarne ofta varit nervösa och bestått i ren 
kramp. Scudamore antager det den genom meta
stasen uppkommande nya sjukdomen måste vara af 
samma charakter, som den, hvars upphörande fö ran-  
ledt dess uppkomst, och alt således den acuta giktens 
kastningar alltid äro inflammatoriska; men då de in
träffa i chronisk gikt, isynnerhet arthritis vaga, äro de 
nervösa. Detta torde väl oftast vara händelsen men ej 
alltid — ty slag är kramp och delta uppkommer ej säl
lan i följe af den acuta giktens kastning ; äfvenså har 
man sett inflammatoriska affectioner uppkomma, då 
de chroniska giktsmärtorna i y t tre  delar upphört.

Den af Cullen såkallade Arthritis aberrans är eu 
onödig subdivision af arthritis metaslatica. Han me
nar dermed en af arthritis beroende affection uti nå
got inre organ , som ar  inflammatorisk — och såvida 
han påslår det kastningen alltid iöranleder ett nervöst 
eller krampaktigt lidande’, säger han tillika, alt Arthri
tis aberrans förutgås antingen af alldeles intet »Her 
ock ett högst obetydligt lidande i ledgångarne, och så



ledes skulle arthritis aberrans betyda livar och en uti 
inre organer uppkom mande inflammation — hos en 
Arthriticus.

A rthritis chronica regularis är den artförändring, 
uti hvilken den fixa ledgångsväi ken ar hufvuddraget.

A rthritis  vaga den, dâ de flyttande smärtorna 
prævalera och

A rthritis  nervosa identisk med Cephalagra« 

Æ tiologie.

Till de predisponernnde orsakerna räknas:
i:n Dispositio hereditaria. Cullen och de flesta 

författare öfver detta ämne, påstå det Gikten alltid 
är hereditär. Delta ar visserligen alldeles falskt och 
skulle blott ifrån theoretiska principer, kunna fullkomli
gen vederläggas; men daCadogan deremot påstod, att Gik
ten aldrig var ärftlig är detta åter en ogrundad paradox. 
Enligt Scudamore hade af 7 7  sjuka 43 förvärfvat den, 
utan att hos föräldrar eller slagtingar fanns något tec
ken till likartade lidanden; då deremot det heredilä- 
ra anlaget var endast hos 2 9  ett tydligt och hufvud- 
sakligt causalmornent. Det är ulan tvifvel, alt det 
hereditara anlaget spelar en stor role vid uppkomsten 
af gikt; men det kan icke nekas, att lelnadssältet be
tydligt och mångengång med full framgång kan mot
verka dess rigtning. Dessutom finna vi barn af Gikt
fulla föräldrar, som det oakiadt och ehuru de allde
les ieke undvikit de förhållanden, af hvfika anlagets 
utveckling befordras, likväl förblifvit fria ifrån Gikt. 
Anlag till gikt hafva isynnerhet de barn vid hvilkas



aflelse och födelse föräldrarne varit gamla och redan 
långe af Gikt plagade ; och man har visserligen 
exempel pa sadana, som ehuru de sorgfälligt und vi* 
kit det lefnadssält och de inflytelser, hvaraf Gikt be
fordras, likväl få den när  de upphunnit samma ål
der som fadern innehade, då han lörsta gången af 
gikt angreps.

2 . Aider. Såsom redan är  sagdt, faller den e- 
gentliga perioden för Giktens utbrott emellan 2 5 och 
55 året.

5. Kroppsbyggnad. Till den acuta Gikten hafva 
de anlag som hafva en stars och stor kroppsbyggnad, 
stort högvälfdt bröst, uppdrifna och stora ven e r ,  slappt 
hull, stort hufvud.

4. Constitution och Temperament, Det choleri- 
ska temperamentet och den venösa Constitutionen an 
ses såsom disponerande till Gikt. Det sednare synes 
väl vara afgjordt, med det vilkor att det rätteligen 
bestämmes hvad venös constitution är. D en såkallade 
plethora venosa, vensystemets ölvervigt öfver arte- 
rielli teten, utgör såsom jag förmodar hufvudmomen- 
tet uti den arthritiska diathesen.

5. M anligt hôu. A lt  karlar mångfaldigt oftare 
angripas af acut Gikt än qvinnor är afgjordt, och 
detta torde väl hafva en djupare grund, än deruti att 
karlarne supa mer. — Till chronisk Gikt hafva qvin
nor större fallenhet än till acut. Både Hippocrates 
och Sydenham påslå det qvinnor icke kunna få Gikt 
förr än de äro gamla och mensliuationen upphört; 
men delta är falskt.

De occasionella orsakerna böra indelas i tvenne



classier, af hvilka den ena icnefattar dem, hvilka be
fordra det protopatliiska momentets stegring och den 
andra dem, Ii vilka bidraga till framkallande af den 
deuteropaliska reactionen. Till den första classen
höra ;

i. Stånd och sysselsättningar.
Ifrån gammalt har man hos oss kallat Giklen för 

Rikmans-sjukan, oeh Sydenham säger att det bör gäl
la de Giktsjuka till tröst, att de hafva sina plågor ge
mensamt med de mägtiga och förnäma, de rike och 
de lärde, Furstar,  G eneraler, Grosshandlare och Phi
losopher, och att v id d en  jemna färdelningen af ondt 
och godt emellan menriiskorna, en rättvis och allgod 
Försyn icke tillåtit Giklen, att råga den fattiges redan 
förut öfverfyllda mått af elände, utan gifvit densam
ma den vigtiga bestämmelsen, att till öfverdådets näpst 
och vällustens correctif, inblanda en djupt ingripande 
bitterhet i den bägare af skummande lefnadsfröjd, hvil- 
ken den timmeliga lyckan räcker åt sina gnnstlingar. 
Hos de gamle följde Gikten så latt i spåren på fros- 
seriet, dryckenskapen och vällusten, att den i all
mänhet, nästan såsom Syphilis i våra dagar, var 
en morbus ignominiosus, och Lucianus har skrifvit 
en deremol riglad salir i dramatisk form. De vise 
besvärades ej deraf af orsak, säger Johnson, att man 
då var vis och icke lärd, och vishet och lärdom sko
la sökas på olika vägar. Dessa yttranden äro vack
ra , men i den form de nu blifvit framställda äro de 
endast halfsanna och förvillande. Ingen får Gikt för 
det han är r ik ,  lärd eller förnäm , utan såvida dessa 
hans omständigheter och förhållanden gifva honom 
anledning till ett lefnadssätt, som kan ådraga honom



denna sjukdom; dch det är således detta lefnadssätt, 
som närmare bör betraktas. — Dertill böra: a)
Frosseri. Öfverflöd i mat är en giTven och tvilvels- 
utan den vanligaste yttre anledningen till G ik t;  men 
afven i qualitativst afseende kan maten blitva skadlig. 
Härom äro likväl meningarne delade. Många äro de,

[ som anse köttmat för skadligast; men delta bör så 
förstås, att öfverflödet af mat i allmänhet begrundar 
anlaget för G ik t;  men köttmat höjer Constitutionen* 
inflammatoriska charakter och föranleder således en 
aggravation af det acuta giklanfallet, då deremol det 
prolopatiska momentet i Gikt, torde snarare motverkas 
än be.'ordras af kölldiet. Föröfrigt hafva åtskilliga 
emkilta slag af föda, såsom feta ämnen af de fl -sta 
och al de gamla ost samt af Cadogan bröd blifvit an
sedda, såsom nästan specifikt verkande till Giktens be
fordran. Man har äfven påstått och med erfarerihets- 
bevis sökt bekräfta, att stark kalkhalt hos jerdm ånen, 
så väl vid sädes- som vinculturen, gör producterne 
Verksammare till befordran af Gikt. Så länge man , 
säger Musgrave, vid åkerns gödslande uti Devonshire 
icke använde kalk, var Gikten en sällsynt sjukdom, 
men den blef allmän, sedan denna gödslings method 
bief införd. Inga viner voro enligt de Gamle så 
skadliga för dem , hvilke hafva benägenhet till G ikt, 
som de ifrån Creta, der jordmånen, såsom bekant, 
är lull af kritlagpn. — Härvid torde väl dock andra 
föi klaringssätt böra och kunna användas.

b) Spirituösa dryclcer. Enligt erfarenheten synes 
vin mera befordra gikt, öl och brännvin mera höe- 
morrhoider och vattusot. Så länge Holländarne, säger 
van Svieten , drucko Öl, voro de fria från gikt, men



sedan de grepo sig an med vinförtäringen, blefvo de 
temmeligen allmänt podagris ter. ISordens folk, som 
väl öfvei flöda i de nyssnämnda grö fre dryckerna, men 
i allmänhet ej dricka vin , äro visserligen mindre be
svärade af gikt, än V inländernas innevånare. Vissa 
vinsorter synas vara skadligare än andra; och cham
pagne- vinerne halva i ra inför de flesta blifvit beskyll
d a 'fö r ,  alt befordra Gikt Porter anses vara skadli
gare fiir G iktkräm are, än andra ölsorter, då d e td e r -  
emot förhåller sig tvärtom med Hæiuorrhoider. Punsch 
a r  mindre skadlig för Giktsiuke än vin; och i Glas
gow skall man ha ett ordspråk, som erkänner pun
schen såsom ett prophylacticum emot Gikt.

c) Stillasittande och lattja. A tt  detta är en van
lig orsak ä r  kändt; men stillasittandet har en mindre 
skadlig inverkan på dem, som dervid äro ifrån ung
domen va ne , än på dem, som efter att hafva tillbragt 
hälften af sin lefnad i stark rörelse och strapaser, re
dan under sin mannaålder begifva sig till hvita. D er-  
före träffar man i England så ofta Gikt hos militärer 
och sjömän, som etter att hafva besökt snart sagdt 
alla verldens delar, sätta sig ned i födelsebygden, pä 
så kallad half sold. Det är med stillasittandet, som 
med andra modificationer af lefnadssättet, att vanan 
accommoderai’ Constitutionen derefter, och det kan i 
följe deraf vara oskadligt för många, men ytterst 
skadligt för dem der vanans bemedling icke ägt rum.

d) A nsträngda studier. Dessa hafva åtskilliga för
fattare och ibland dem både Sydenham och Hunter, 
anklagat för att beslämdt verka till befordran af Gikt, 
och van Svieten säger om en Mathematicus, att han 
kunde efter behag skaffa sig ett Giktanfall på halsen, 
blott han företog och ilrigt fortsatt* någon svårare 
calcul. H ä r  äger likväl såsom oss synes oen förväx
ling ru m , och detta i dubbelt afseende. Å ena sidan 
bevisa de facta, naan i detta afseende anfört, endast att 
GiktanfaUet, det vill säga den deuteropathiska sidan 
af sjukdomen framkallats genom stark ansträngning af 
själskrafterne men icke det protopalhiska momentet



eller del sâkaîlade anlag°t. À andi'a sidan ager en 
skiljaktighet ruin uti studierne"* cHrakler, h vilken är 
af vigt i afseende på deras inflytelse på helsan. Om 
de utgå ifrån ett djupt och ädelt a l lvar ,  en verklig 
kärlek till sanningen, utgöra de, om de äfven skulle 
stegras till excess, ett verkligt helsomedel, så väl i 
andligt som kroppsligt afseende. Men om de rota sig 
i egoism, i egennytta eller äregirighet och deras ihär
diga fortsättande åtföljes af äggade passioner, af hög
modets, alundens och den retade eller kränkta egen
kärlekens plågoandar, äro de skadliga både för kropp 
och själ — icke såsom studier — utan indirecte ge
nom den passionernes stegring de föranleda.

e) Utsvåfriingax i kärleksvägen , Dessa hafva i 
från gammalt blilvit ansedde såsom näst vinet, den 
mägtigaste orsaken til( Gikt. Lucianus kallade der- 
före podagern för Bacchi och Veneris dotter.

Om vi sammantaga dessa fem luifvudmomenter, finna 
vi att de gemensamt utgöra det såkallade epicureiska lef- 
riadssättet, och såvida beklagligen få kunna åtnjuta 

« den limmeliga lyckans förm åner,  utan att förfalla
deri, kunna dessa, ehuru blott medelbart, anses för 
Giktens orsaker. Men äfven andra för'hållanden och 
af alldeles motsatt natur befordra Giktens uppkomst, 
men .denna har då vanligen blott chrouisk form. Hit 
höra , ihållande bekymmer, sorgliga sinnesrörelser, 
brist på beqvämlighet, dåliga boningsrum, hårdi och 
långvarigt arbete. Den chroniska G ik t ,  som grundar 
sig uti dessa förhållandet! och som man skulle kunna 
kalla för fattigmanssjukan, är beklagligen den, sorn 
ar vanlig hos oss. Den fortfar väl Understundom 
länge nog, men i de flesta fall utgör den en öl ver- 
gångsform till vattusot, hectik och exulcerationer, i- 
synnerhét bensår. Man har äfven räknat till Giktens 
orsaker förutgångna sjukdomstillstånd ; Dyspepsie, 
Magsyra, Fullblodighet, minskad utdunstning, isyn
nerhet hand- och fotsvetts upphörande, förstoppning 
och minskad urinafsondring. Men alla dessa befanden 
äro i allmänhet phæ'nomener af «‘en börjande Gikten 
och icne orsaker dertill, Likväl kan icke uek.as,



alt (Ja tillfälliga omständigheter åstadkomma dem. des
sa kunna anses såsom till Giktens uppkomst bidra
gande. Hil höra älven tillbakadrifna utslag.

T ill  de orsaker, som framkalla den deuteropati- 
ska reactionen räknar man i. Ovanligt stark utsväf- 
ning i mat och dryck. Således finner man Gikt upp
komma efter stora calaser och har man isynnerhet 
observerat det såkallade offentliga eller patriotiska 
middagar — ett slags fester, som länge varit i bruk 
i England och nu hos oss nitiskt efterapas — haften 
sådan verkan på d em , som gripit sig nog hårdt an, 
for att genom förtärihgsifver visa sin enthusiasm lör 
frihet och fädernesland.

2. Häftiga ansträngningar i andeligt eller lekam
ligt afseende. Hit höra de lall, då Giktanfallet ome
delbart följt på excessiva studier, på ihärdiga mar
scher o. s. v.

5. Häftiga sinnesrörelser, isynnerhet förskräc
kelse och vrede.

4. Y ttre  skador, såsom ledvridningar, contusio- 
ner o. s. v. isynnerhet då de träffa de delar, hvilka 
sedermera af  giklinflammationen angripas.

5. Förkylningar.

Angående Giktens causa proxima eller inre grund 
halva nästan alla liders pathologer öfvat sin skarp
sinnighet; och det har utgjort ett af favoritämnena för 
den medicinska speculationen. Vi vilja nu icke ingå 
i någön detaljerad framställning deraf, ulan endast i 
korthet antyda den ståndpunct, ifrån hvilken vi anse 
den pati ologiska betraktelsen böra utgå. Sydenhaoi 
säger ”Omnes animi nervos varii hujusce morbi phae
nomenis contemplandis âcrilet’ intendens, illum apep- 
siæ seu labefactatae, tum in partibus qnam succis 
corporis universis, concoctioni Ortum debere existimo.” 
F ör  att förstå detta påslående bör man ihogkomma 
hvad Sydenham och de gamle i allmänhet menade 
med pepsia eller coctio. De förslodo uemligen der-



m ed , så snart de talade om sjukdomsprocessen, det 
inflammatoriska momentet. Inflammation, inflamma
torisk process, feber är således en sjuklig stegring af 
a f  ett lifsprocessen, i det friska tillståndet geuomlrän- 
gande moment; och det ar delta, hvars förminskning 
eller försvagande utgör Giktens egentliga grund. Det
ta moment är äter i det friska tillståndet reproduk
tionsprocessens respiratoriska factor, och har af nya
re  författare vanligtvis blifvit betecknadt med det tve
tydiga ordet arteriellitet. Giktens väsende skulle så 
ledes enligt den Sydeuhamska bestämningen bestå uti 
en förminskning af det respiratoriska momentet i re- 
productionsprocessen och en derat härrörande fö r 
höjning af assimilationen och såsom ett uttryck der- 
af, öfvervägande venositet.

Gikten bör således hänföras till de degenerat i va 
sjukdomarnes class. Denna Sydenhams bestämning 
är efter vår tanke sann, och uppfattar sk a rp t  och sä
kert sjukdomens hufvudmoment, men alt utveckla 
denna idé till en detaljerad förklaring af sympto- 
m eru e ,  ä r  svårt och för det närvarande omöjligt. 
Man bör vid Gikten, såväl som vid andra sjukdo
m ar göra skillnad emellan det protopathiska och det 
deuteropathiska momentet, och detta synes oss genom 
den nosographiska distinctionen emellan chronisk och 
acut G ik t,  vara temraeligen lätt. Uti den acula G ik
ten träder den deuteropathiska reactionen fram, un
der form af inflammation, deraf bemedlad stegring af 
secretionerne och understundom stenbildningsprocess. 
Således är den acuta Gikten, såsom Humoralpatho- 
logerne betraktade den, i sjelfva veiket en depu- 
rationsprocess, en lifvets genom reductivitelen verk
ställda seger öfver m aterien, hvilken enligt humoral- 
päthologien alltid när den upphöjde sig till sjelfstän- 
dighet var peccans, d. v. s. orsak till sjukdom. Iden
titeten af det protopathiska momentet hos Gikt, Hæ- 
m orrhoider,  Lithiasi* m. m. är härigenom väl gifven, 
men hvariore de deuteropathiska reactionsformerna må
ste vara olika, kan icke engång hypothetiskt uppgifvas.


