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pulsen blir långsam, liten, ojemn; delirium, om så

dant var förhanden, försvinner, buken blir mjuk och 

£ri ifrån vark och öuihet, elt utseende af förbättring 

eller restitution bedrager de omkrinsstående, och den 

sjuke, som sjelf tror sig hafva öfvervunnit sjukdo

men, dör hastigt under fortfarandet af denna illusion 

1 och under det han som bast fröjdai sig at silt åter

ställande. Men Dysenteria Chronica åstadkommer 

vanligast döden genom degeneration. Om degeneralio- 

nen stiger högre upp i tarmkanalen, uppkommer der- 

af brist på nutrition och, såsom phænomen aF denna, 

marasmus. Då plågorna äro mycket häftiga och der- 

igenom det sensitiva lifvet i betydligare grad angri

pet, samt då symptomatiska affectioner hos hjernan 

och* nervsystemet uppkommit och till en högre bety

delse sig stegrat, kari döden deraf blifva en följd, utan 

att Dysenterien sjelf öPvergått till brand eller åstad

kommit en nutritiom ns möjlighet upphäfvande dege

neration i tarmkanalen. De s jukdom ar, uti hvilka 

dysenterien kan öfvergå, ät o hufvudsak ligen lienterie 

och vattusot. Ôfvergângén till rheumatismer uti 

kroppens musculara partier, om hvilken Stoll och 

Richter tala såsom lycklig och god, och förekomman

de egentligen h o s  fullväxta och starka karlar, torde 

väl sällan böra och kunna betraktas såsom en meta- 

statisk förändring af sjukdomen, ty i de flesta fall, då 

Dysenterien efterirädes af rheumatismer, sker väl 

detta derföre, att den till desamme \id  sitt försvin

nande qvarleinuar en disposition, hvars utveckling se

dermera af tillfälliga inflytelser befordras, hvilket åter 

ä r  något helt annat an hvad Stoll synes antaga, nera- 

ligen ett fortfarande af den ursprungliga sjukdomen



fas!än under förändrad gestalt. A tt  hos gam la  per* soner och dera, som annars äro af en större reitlighef hos urinvägarne besvärade, en af blåsani ca tharrha li-  ska affection härrörande dysurie, både under O y sen -  terien och äfven efter det den upphört’, kan uppkom m a ,  är ett kändt factum, men äfven detta b ö r  ick® komma under namn af metastatisk förändring»
Vid undersökningen (af de causalmomenter, a f  hvilka Dysenteriens uppkomst beror, kommer såsom den mäkr tigaste och vigtigaste först i fråga: dett heta och fu h -  tiga luftconstitutionen, Så vida uti de tempererade climaterne denna äger rum emot slutet af sommaren eller i rötmånaden, tillhör Dysenterien somraairsjuk- domarnes kedja och utgör egentligen slutlänken deraf. Man har väl uti mis förhållandot emellan hettan om dagarne och kölden om nätterna, och uti den deraf 

beroende förökningen af anledningame till förkylning, sökt den egentliga orsaken, hvsrföre Dysanterien är under denna årstid rådande, men ehuru det kan  med- gifvas, att då Dysenterien är epidemiskt gängse, detta af årstidens beskaffenhet beroende störro tillfället till inverkande af en så viglig occasionell inflytelse, som förkylningen, med rätta kan anses såsom en ors;ak till dess större frequens; ligger likväl skälet, hvarföre den inflammation, hvilken af förkylningen provoceras, uppkommer just i undre delen af tarmkanalen, mycket djupare, och man är så mycket mer berättigad, att såsom grund derföre antaga luftconstitutionens cha
racter ,  som Dysenterien mången gång uppkommer utan att sannolikt någon förkylning egt rum, I de 
heta climaterne, der hettan fortfar nästan beständigt, 
a r  Dysenterien derföre en året igenom förekommande 
sjukdom, såsom i Egypten ; på Java ju. fl, orter. Atf



fuktigheten betydligt bidrager, alt öka sommarhet fans 
palhogeniska kraft i afseende på Dysenterien« upp
komst, bevisas af erfarenheten derigeoom, all icke al
lenast under fuktiga som rar, Dysenterien vanligare 
förekommer än under torra, utan afven i de länder, 

der den endemiska constilutionen är utmärkt af en præ- 
valerande fuktighet, Dysenterien är  vanligare an på 
högländta trakter. Den heta och fuktiga luftconstitu- 

tionen har i samma mån en större förmåga, att åstad

komma Dysenterie, som de individer, på hvilka den 
verkar äro vid dess inflytelse ovane. Så ar Dysente
rien allmännare och häftigare då den sommar, under 

hvars inflytelse den uppkommit, i jemfÖrelse med de 

föregående ar utmärkt af fuktighet och hetta, än då 

äfven de förutgångna somrarne egt derma constitution 
i lika hög grad. Uti de länder, der den heta och 
fuktiga Iuflconstitulionen är  endemisk, är Dysenterien 

både allmännare och vådligare hos främlingar än hos 
infödde.

Näst den heta och fuktiga luftconslitutionen, är, 
då den med denna förenar sig, m ephitis, eller exhala- 
tionerne ifrån ruttnade ämnen, och den förändring 

luften derigenotn lider, verksam till framkallande af 
Dysenterien. Af exempel på denna sjukdoms upp
komst omedelbart genom inflytelsen af mephitiska ån

gor, äro observateurernes berättelser fyllda och huf- 
vudsakligen anser man det miasma, som utgår ifrån 

förruttnelsen af animaliska ämnen vara i detta afseen- 

de verksamt. Ångorna ifrån latriner, slagfält m. m. 
hafva alltid visat sig åtföljda af svåra och allmänna 

grassationer af Dysenterie» Såsom ett tydligt exem

pel pa detta de mephitiska exhalalionei nes causal- 
förhållande till Dysenterien synes Vaidys berättelse



ega intresse. I  Augusti 1796, hade emellan Bömberg 
och Nürnberg, efter en het strid, Fransoserna behållit 
segren och derefter genast fortsatt marschen framåt. 
Under delta fullföljande af den militära planen, hade 
härföraren glömt att gifva befallning om nedgräfnin- 
gen af de på slagfältet qvarlemnade liken a f  både 
manskap och hästar; och först efter flere dagars för
lopp blef genom innebyggarenas klagomål uppm ärk
samheten på denna lörsuinmelse fästad, samt i följe 
dera! Vaidy beordrad, alt vid verkställandet af denna 
nedgräfning föra belälet. Både Vaidy sjtdf och de 
u laf hans inedfölje som blottställde sig för de mephi- 
tiske ångorne fingo Dysenterie, och Vaidys liäst dog 
straxt om aftonen af inflammatorisk colik J)e åter, 
som höllo sig på längre afstånd och på sidan af den 
\ in d ,  som kom ifrån slagfältet, förblefvo friska. Zitn- 
mermann omtalar en menniska, hvilken fick Dysen
terie deraf, att han öppnade en flaska, hvilken inne
höll hlod, som hade öfvergått till förruttnelse. Des- 
genettes omtalar sig hafva i Cairo gjort den obseiva- 
tionen, alt en ovanligt stor och till röta öfvergången 
hjorthud blef buren igenom en trädgård tätt under 
lönsterna af några dertill liggande byggnader, hvari
genom de flesta af dem, till hvilka stanken deraf fram
trängde, blef vo af Dysenterie angripne.

Ehuru näringsmedlens beskaffenhet i afseende på 
Dysenteriens uppkomst icke har en så stor betydelse, 
som de nyss anförde caussalmomenterne, böra de lik
väl icke alldeles förbises. De ämnen som aro föga 
närande och för alt behörigen till nutriment förvand
las, fordra en stark ansträngning hos digestionsorga- 
nerne, samt då denna icke eger rum , snart öfverga 
till skadliga so des; såsom rotväxter, omogna fru k-



1er o. d. kutma väl anses såsom skadliga och bidra
gande till Dysenferiens uppkomst, men hufvudsakligen 
bör man i delta afseende fästa uppmärksamheten på 
de födoämnen, som i mer eller mindre mån äro för
skämda och af röta ansluckna, emedan dessa enligt 
erfarenheten tydligen åstadkomma Dysenterie, isynner
het ora med dem sammanträffar inflytelsen af den 
förut omtalade luftconstitutionen. Dåligt och för- 
skämdt vatten är äfven ett ganska vigtigt causalmo- 
ment, och troligen har man på dess betydelse ännu 
fästat allt för liten uppmärksamhet.

F ör öfrigt kan man ibland anledningarne till Dy- 
senteriens uppkomst räkna: Sorgliga sinnesrörelser.
Det är ett kändt factum, alt vid arméer, Dysenterien 
liksom äfven andra på nervsystemets deprimerade 
verksamhet i mer eller mindre grad beroende sjuk
domar, grassera starkare efter lidna nederlag, då der- 
emot en erhållen seger, återlifvande sensibilitetens 
sjunkna krafter, och gifvande äfven kropparne en 
sLörre förmåga att reagera mot Dysenleriens fort
farande causalmomenter, mången gång minskat och 
stundom alldeles hämmat dess vidare utbredande. D å
lig beklädnad, hvarigenom förkylningar lätt föranle
das. Tröttande och strängt arbete. Otillräcklig fö 
da. Osnygghet m, m. Men vigtigare än alla dess* 
omständigheter är

Contagium, I afseende på realiteten af detta cau- 
salmoment, äro de författare, som skrifvit derom icke 
ense; månge neka den; andre åler yrka motsatsen. 
Såsom chef för dem, som icke antaga tillvarelsen al 
ett Dysenteriskt contagium, kan man anse M. Stollj 
då deremot den store militär-läkaren Pringle, är an-
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förare för mofpartiet. De «ora vilja stödja sig på 
auctori tet hafva således tvenne lika ansedda mian att 
valja emellan, hvilkas observationer om Dysemterien 
i  lika hög grad förtjena att värderas, och än n u i , den 
enes sa väl som den andres, anses ega ett cllassiskt 
värde. Samma jemlikhet, som man i detta af.seende 
måste tillerkänna cheferna återfinner man ä fv en  i-; 
bland deras anhängare; emedan ansedda m än  hafva 
varit så väl den ena, som den andra meningeal till- 
gifne. Frågan är både i theoretiskt och practiskt aifseen- 
de af mycken vigt och förtjenar således en n ärm are  
betraktelse. St oils pat tie, eller de hvilka påstå, a-tt D y
senterien icke är smittosam, yrka sin mening endast 
i motsats emot den deras motståndare äro tiligifne, 
och de bevis, de för sina påståenden åberopa, eiga en 
dast negativ betydelse. Men negativa erfarenhetssbevis, 
de må företes i huru stort antal som helst, kunna 
aldrig begrunda en allmän position. E tt  enda posilift 
bevisande factum kan öfverändakasta dem alla, och 
inskränka deras betydelse endast till mer eller m indre 
gällande bevis på möjligheten af undantag ifr ån en 
allmän regel. Afgörandet af denna tvist syne.‘s såle
des hufvudsakligen bero på undersökningen af de lör 
contagii verklighet åberopade positiva bevisena halt. 
Vid betraktelsen af dessa synes det väl, som hos de 
inflytelser, genom hvilkas tydligt ådagalagda förmåga 
att väcka Dysenterie, man velat bevisa contagii exi
stens, mången gång denna förmåga kunnat var;a huf
vudsakligen grundad uti deras mepliiliska beskaffen
het, mera än uti något dem inneboende contagium; 
emedan då Dysenterien uppkommit hos personer, på 
hvilka utdunstningar ifrån af rödsots -  patienter be
gagnade aflräden verkat, eller som blifvit inqvarlerd©



i osnygga sjukhus der rödsoti-patienter förut varit 
vårdade, och som således kommit i omedelbar berö
ring med de beklädnads-persedlar, sängkläder och i -  
synnerhet halm, hvilka förut varit af dessa brukade, 
kan man väl hafva anledning att förmoda det obser
vatören stundom ansett för en verkan af contagium, 
hvad som ogentligen* härrört af osnygghet och m e
phitis. Men en sådan förmodan kan likväl icke i alla 
händelser anses grundad, ty Dysenterien har uppkom
m it, utan att de inficierade ämnen, hvilka tydligen 
väckt den, varit utmärkta af någon högre grad af 
mephitisk beskaffenhet. Sjuke, som blifvit lagde på  
halm-madrasser, dem Dysenterici förut begagnat, haF- 
Va blifvit angripne af samma sjukdom, oaktadt m a
drasserna vid ombytet blifvit genom vädring ifrån 
alla tecken till imprægnation af mephitiska ångor be
friade. Latriner, som af Dysenterici blifvit nyttjade, 
hafva gifvit anledning till uppkomsten af Dysenterie, 
oaktadt de icke i högre grad utvecklat mephitiska ån
gor än andra afträden, hvilka likväl icke haft samma 
verkan. Emot de facta, hvilka af Stoll och flero an
dra blifvit anförde till intygande deraf att de , som i 
längre tid med Dysenteriska patienter umgåtts och för 
inverkan af deras exhalationer varit nära och omedel
bart blottställde, dock icke ådragit sig denna sjukdom , 
gälla andra lika pålitliga berättelser, enligt hvilka D y
senterien uppkommit såsom tydlig följd af, umgänge 
med deraf redan angripne personer. A f dessa berä t-’ 
telser torde tvenne böra anföras.

Pringle beiältar att 1745 den Brittiska armeen, Jför 
hvilkens Medicinalverk han var Chef, uppbröt ifrån 
Flandern och marscherade till Tyskland. T re  com- 
pagnier dçtacheradea vid delin tillfälle för att escortera



Konungens bagage och, tagande en annan väg ;än ar
meen, blefvo de ined denna förenade icke föi îr än i 
Han au, dit de någon (id före densamma anlände. Un
der marschen hade en elakartad Dysenterie u tb red t  sig 
öfver hela armeen, men de 3 compagnierne erf«oro ej 
något anfall af denna sjukdom. I sex veckor el ler så 
länge armeen qvarblef på samma ställe för blefvo dessa 
3 compagnier ifrån Dysenterien fria, då densamma 
deremot ibland den öfriga armeens manskap åstaidkom 
grufliga förödelser. Det oaktadl voro under denna tid 
icke allenast de Alhmospheriska inflytelserna, utan 
äfven näringsmedlen af enahanda beskaffenhet för 
hela armeen, men enligt dert anstalt Pringle träffat, 
voro de 3 compagnierne isolerade ifrån den af farso
ten hemsökta armeen och hade derföre äfven sina 
egna latriner. Så snart armeen uppbröt och dessa 
compagnier med densamma alldeles lörenades, angrep 
Dysenterien med samma häftighet äfven dem, — JLodi- 
bert anför att då Fransoserna 179^ belägrade en fäst
ning i trakten af Ostende, var en dödande Dysenterie 
gängse ibland de belägrande, under det hos garnisonen 
i Ostende icke förspordes något spår till denna sjuk
dom, hvilket förhållande fortfor ända till dess de 
Dysenleriska patienterna inflyttades till Ostende, hvar
efter farsoten äfven der allmänt utbredde sig.

Med afseende på dessa facta torde man val vara be
rättigad, att antaga det Dysenterien bildar Contagium och 
genom detta kan fortplanta sig, men då man icke heller 
bör förbise de erfarenheter, som till stöd för en mot
satt mening blifvit åberopade i afseende på detta an
tagande, måste man derjemte medgifva vissa inskränk
ningar. Att Dysenterien icke i alla stadier alstrar 
contagium torde väl kunna antagas för afgjordt, ehuru



man i afseende dcrpå ännu icke kan fastställa något 

bestämdt. Dessutom intygar erfarenheten alt icke 

alla artlörändringar af sjukdomen äro lika smitlosam- 

ma. Dysenteria Chronica, biliosa, pituitosa och ty -  

phosa äro smiltosammare än Dysenteria simplex. 

Den frågan, hvilka excreta från den sjuke äro vehik- 

ler för contagiet besvaras af Fournier bestämdt s å , 

alt endast dejectionerne äro det och alt t. ex. madi as

ser och sängkläder som blilvit brukade af Dysente- 

rici, icke under annat vilkor äro i afseende på smit

tans meddelande farliga, än att de af Dysenteri.ska 

excrementer bl ifvit besudlade. Ifrån denna allmänna 

regel medgifver han endast ett undantag och detta 

gäller i afsende på Dysenteria typhosa, uti hvilken 

han anser äfven andedrägten vara smittande. Ehuru 

denna bestämning i allmänhet kan vara rigtig, torde 

likväl ännu ett undantag böra göras för Dysenteria 

Chronica, emedan uti denna, organismens tolalitet blil

vit af sjukdomen i mer eller mindre mån afficierad 

och »uti denna totallörändring äfven andra secretioner 

än tarmkanalens måste deltaga. Åtminstone tyckes 

transpirationen, hvilken åtminstone i afseende på den 

specifica lukten är med dejectionerne analog, i denna 

form af Dysenterien ega smittande kraft. En annan 

fråga är den om alla ifrån tarmkanalen secernerade 

ämnen innehålla contagium eller om endast några 

derföre böra beskyllas. Man skulle kanske på veten

skapliga skäl kunna våga det påslåendet, att endast 

den köttlake liknande excretion, som utgör Dysenle- 

riens egenlfiga localcrisis, och den af exulcerationer 

i tarmkanalen beroende varartade afsöndringen, hvil

ken stundom eger rnm i Dysenteria chronica, aro a f  

conlagiös natur, men ett sådant påstående understöd-



jea icke fullkomligen af erfarenhetén; utan mian ar 

tvungen, att antaga det äfven det Dysenteriska slem

m et,  åtminstone i vissa fall år smittande. Mara har 

äfven påstått, alt för Dysenteriens väckande g;cnom 

smitta det skulle vara ett nödvändigt villkor, a r t  det 

smittande ämnet komme i contact med den nedre ttarm- 

kanalens slemmembran; och att således den end;a vag 

på hvilken infection kunde ega rum , vore de annitto- 

satnma utdunstningarnes omedelbara contact med anus. 

Näst bruket af gemensamma latriner, hvilket, (enligt 

alla författares öfverensstämmande intyganden, äir den 

vanligaste anledningen till Dysenterisk infection, skulle 

smittan enligt detta påstående kunna ega rum  endast 

genom bruket af samma sängkläder eller samma be

klädnadspersedlar. Att detta pås&ående af erfaren

heten understödjes, kan val icke nekas, men ona den 

det oaktadt berättigar till ett bestäcndt antagande lem- 

ne vi tills vidare derhän.

Vid liköppningarne af dem, som dött uti D ysen

teria acula, har man funnit den slemmembran, som 

inuti omkläder intestina crassa och understundom äf

ven den som tillhör intestina tenuia, rödaktig eller 

b run ,  mer eller mindre förtjockad, uti hela des:s u t

sträckning och öfverallt mycket skrynklig. Denna 

förtjockning ökar nemligen både till storlek och mängd 

alla sleramembranen naturligen tillhörande veck och 

rugositcter och dessa äro hos Dysenterici beläckta 

med ett ämne, som stundom ar slemmigt, stundom 

varartadt, stundom blodigt eller saniöst. Vid det iör~ 

sta påseendet förekommer således slem membranen, 

såsom en exulcererad yta , hvilket lärer hafvagifvit an

ledning dertill, att de gamles bestämning af Dysente- 

jiens inre väsende sa länge kunde bibehålla sig. MeM

«



sedan man med knifryggen afskrapat slemmet ocfi 

derelter afsköljt och tvättat tarmen, försvinner utseen

det af exulceration och det a f  en inflammerad y ta  

återstår. Någon gång händer det väl, att man träffar 

enskildta exulcerationer här och der, men de äro små 

och obetydliga i förhållande till sjukdomens häftighet 

och inflammationens utsträckning, och dessa någon 

gång upptäckta små exulcerationer böra så mycket 

mindre anses för nödvändigt sammanhängande med 

sjukdomens väsende, som hos dem, hvilka aflidit i 

de mest våldsamma Dysenterier, de oftast alldeles 

icke kunnat igenfinnas.

Uti Dysenteria chroniea deremot, eger ett annat 

förhållande rum. Hos dem, som deruti aflidit, träf

fas enligt talrika och noggrannt verkställda under

sökningar, ganska ofta tarmkanalen isynnerhet in

testina crassa uti ett icke blott degenereradt utan af- 

ven exulcereradt tillstånd. Man har funnit den inre 

slemmembranen förtjockad, mycket skrynklig, exul- 

cererad och betäckt af så kallade löklika pustler. E x -  

ulcerationerne träffas vanligast i Coecum och Colon 

adscendens, samt i flexura sigmoidea coli sinistri och 

i  rectum , d. v. s. på de ställen, der excrementerna 

vanligen längst dröja under sin genomgång genom 

tarmkanalen. Man har väl också stundom ehuru säl

lan ,  funnit sårnader uti undre delen af småtarmarne; 

men högst sällan uti Jejunum och troligen alldrig uti 

Duodenum.

Efter dessa anatomiska data är det lätt att inse J 

i hvilken grad den mening, som var rådande hos 

forntidens Läkare ifrån Hippocrates ända till Syden

ham och W illis ,  hvilka först deremot opponerade s i#



kan anses vara grundad och förtjena afseende. D e  i- 

denlifierade nemligen den primitiva sjukdomen med 

del tillstånd, hvartiU den i sin högre utvecklingsgrad, 

odh sedan den förändrat sitt ursprungliga väsende öf- 

vergår, och deras bestämning skulle således kunna 

jemföras med ett försök att göra hydrops och dege- 

nerationer i viscera abdominalia till den interraitleran- 

de feberns inre grund af skäl, att denna öfverlem - 

nad åt sig sjelf vanligen öfvergår till de förra. Men 

denna förväxling emellan den sjukliga processen och 

den degeneration, som genom densamma uppkom m er 

innebar likväl icke en så stor förvillelse, som man i 

sednare tider velat påstå, emedan i de gamlas bestäm

ning af exulceration, såsom Dysenteriehs inre gfund t 

innehålles, ehuru ännu icke med klarhet u t tryck t ,  i- 

deen om denna sjukdoms inflammatoriska natur, ty 

exulceration, såsom abnorm bulning, kan icke upp

komma utan förutgången inflammation. T värtom  sy

nes den definition , som hos de nyare efterträdde den

na de gamles bestämning, ännu mera aflägsna sig i-  

från det rätta, då de ifrån en uti tarmkanalen inne

hållen och der genererad materia peccans och dess ir

ritation af de fasta delarne härledde sjukdomen, samt 

hänförde denna till morbi evacualorii eller profluvier- 

ne. Utan att här upptaga frågan om materia peccans 

och dess nödvändighet för Dysenteriens uppkomst, an- 

märke vi blott, att äfven genom dess antagande icke 

något annat vinnes än kännedomen af sjukdomens 

närmaste yttre rausalmoment, och att naturen af sjuk

domen sjelf det oaktadt förblifver lika obestämd. Då 

man säger, att denna beslår uti irritation och dermed 

förstår den omedelbara elfecten af den [främmande 

och letande materiens inverkan på de fasta delarne,



hvilken genom borttagandet af det yttre causalrao- 
mentet genast skulle upphöra, följer derutaf att D y 
senteriens symptomer icke äro omedelbart grundade 
uli något sjukligt tillstånd hos de lidande delarne, u- 
tan att dessa äro friska och endast Igenom ett sjukligt 
och dein häftigt irriterande ämne provoceras till an 
abnorm verksamhet. Genom delta antagande af de 
dysenteriska syrnptomernes absohta beroende af ett 
på nedre delen af tarmkanalen vtrkande skadligt äm
ne, måsle uppmärksamheten hek och hållet vändis 
på detta och dess generation, hvilket afven icke blott 
i Falhologiskt utan äfven i Tlerapeuliskt afseende 
verkligen blef händelsen. Den erfarenhet man tör- 
värfvat alt Dysenteria biliosa vai af alla Dysenteriens 
former den vanligast förekommarde, understödde den
na asigt och på detta sätt subordiierades Dysenteriens 
pathologie under Gallfeberns, och localsjukdomens in
re natur och betydelse blefvo firbisedda. Detta be
traktelse-sätt, öfverensslämmancb ined Humoral-pa- 
thologiens fundamenlalåsigteir, brtfor ända till dess 
uti sednare tider läran om inflmmation både i pa- 
thologiskt och therapeutiskt afseeide återvann sin un
der någon tid förlorade betydels*. Sedan man börja
de söka och till en del äfven i.enfinna inflammation 
uti flere af sjukdoms-processens former, hvilkas inre 
grund man förut trott beslå i pasm, irritation och 
till och med svaghet, kunde det ike länge dröja innan 
man lärde alt inse det inflämmagiska äfven uti D y 
senterien. Imedlertid synes det afva varit den F ran
ske Nosographen P inel,  som fo u  uppförde Dysente
rien ibland phlegmasierne, td,uu den till dess förra 
dignitet återställda inflammatio märans väldige, ehuru 
lian ensidighet och öfverdrift i c e alldeles frie predi-



kare i Tyskland, den namnkunnige Marcus i hufvud- 
saklig mån bidragit till utbredande af  denna förbättrade pathologiska bestämning. Enligt denna beror 
nemligen Dysenterien at en i groflarmarnes s lem - 
raerabran utvecklad inflammalionsprocess, hvilken i 
afseende på intensitet, utsträckning och förhållande 
till inom kroppen på samma gång förhanden varande 
sjukdomar kan variera, och derigenom begrunda mot
svarande differenser uti formen. I afseende på  in
tensiteten kan man nemligen hos densamma antaga 
5:ne gradationer: i:mo enkel Catarrh eller cn till den 
secretoriska sidan af slemmembrauen eller bursae m u 
cosae inskränkt inflammation , hvarigenom secretionen 
ehuru åtföljd af irritation och spasmer, likväl icke i 
afseende på den afaöndrade materien fullkomligen af- 
viker ifrån normallörhållandet, ulan denna , oaktadt 
sin sjukliga förvandling, dock förblifver slemartad. 
Denna gradation eger i följd häraf rum i de lindri
gare formerne af Dysenteria acuta simplex: 2:do E n 
äfven i den reproductiva sidan af membranen ingri
pande inflammation, i följe hvaraf secretionen i högre 
grad blifver ifrån normalen abalienerad och exsuda
tion af lympha coagulabilis uppkommer, hvarigenom 
pseudomerabraner och andra derat’ beroende concre- 
tioner blifva bildade : 5:tio En äfven till de öfriga
membranerne, af hvilka tarmen ar sammansatt, u t
sträckt inflammation i följd hvaraf sjukdomen öfver- 
går till verklig Enteritis och således antager dennas 
fulländade form. 1 afseende på utsträckningen af in
flammationens silus kan man äfven antaga 5:ne för
ändringar, den första, då den är  till rectum och colon 
descendens inskränkt, den andra, då den utspridt sig 
öfver hela colon och äfven angripit Coecum, den 5:dje, 
då d«n äfven af intestina tenuia blir participerad. 1



allmänhet äro dessa 5;ne förändringar motsvarande 
de 5 nyss anförda gradationem© uti intensiteten, 
tv  när inflammationen sträeker sig äfven till in-? 
testina tenuia har den val troligen alltid characte- 
ren af Enteritis d. ä. den har fattat tarmkanalens 
totalitet och är således icke inskränkt till blott en af 
dess delar, slemmembranen. Då åter affectionen är 
öfver hela colon utbredd, kan väl äfven Enteritis ega 
rum d. v. s. alla membranerne vara afficierade, men 
vanligast torde likväl slemmembranen ensam, ehuru 
uti det inre af sitt organiska lif, det är uti sin egen 
reproduction, vara angripen, hvilket vill säga detsam
m a, som att den andra af intensitetens uppställda 3:ne 
gradationer eger rum. Den blott till rectura och co
lon descendens deremot inskränkta inflammationen tor
de i de flesta fali blott vara catarrhalisk.

I  afseende på förhållandet emellan dysenterien och 
andra med densamma /coexisterand© sjukdomar, hafva 
vi redan på goda skäl förklarat att den huraoralpatho- 
jogiska meningen, hvilken länge nog varit ibland L ä
kare traditionell — och som gör tarmkanalens local- 
lidande till en omedelbar effect af innom densamma 
samlade sjukliga vätskors irriterande inflytelse — är  
alldeles falsk och förkastelig, m en, oaktadt man 
antager inflammation uti tarmkanalens slemmembran 
såsom den inre grunden för de symptoraer hvilka con
stituera dysenteriens form , återstår likväl den frå
gan att besvara, om dysenterien alltid förekommer 
såsom sjelfsländig sjukdom eller om ett allmännare 
lidande hos tarmkalen och viscera chylopoëlica alltid 
eller stundom utgör den fundamentala sidan af den
samma, såsom localsjukdom? — Denna fråga är svå
rare alt besvara än man i början föreställer sig. Att



Dysenterien förekommer såsom symptom af den bi
liosa och af den pituitosa febet’characleren , 'käune 
vi af erfarenheten och vi synas vara beratligatde att 
i dessa fall antag* det den universal-affection, hvilken 
uti de gastnska febercharactererne uttrycker sig, på 
ett sådant sätt kan blifva modifierad, att en mot Dys- 
enteriens form svarande inflammation i tarmkanalen 
deraf nödvändigt måste uppkomma. I dessa fall äc 
således inflammationen, betraktad såsom det a r te ri-  
rlla momentets exaltation, icke ursprunglig, utan en 
secundär effect af det tillstånd som ligger till grund 
for gastricismen. Men då denna icke alltid åstad
kommer dysenterie, måste man tillika antaga att i 
de fall då den gÖr de t , den på ett eget sätt måste vara 
modifierad. Nu har åter erfarenheten â andra sidan 
ådagalagt att dysenterien, under formen af dysenteria 
acuta simplex kan förekomma ulan alt vara förenad 
med gasiriska symptomer. Imellan gastricismen ocih dy
senterien kan man således icke antaga ett nödvändigt 
causalförhållande, eller kanske rättare man kan* icke 
alls antaga något causalförhållande, så vida man 
nemligen betraktar gastricismen blott såsom en förän
dring af de till alimentations-processen hörande s;ecre- 
tionerne Dessa må vara huru förändrade som helst, 
så bestämmes likväl alidrig af dem och deras secreta, 
dysenteriens upsprungliga uppkomst. Men om man 
således nekar ett sådant inbördes förhållande imellan 
dessa sjukdomar, att den ena gifver uppkomst å t den 
andra, uppslår den frågan om icke för dem något ge
mensamt inre ligger till grund, hvilket för dem begge 
utgör det första pathogeniska momentet, och hvilket 
ibland mer genom den ena ibland mer genom den 
andra sjukdomsformen gifver sig tillkänna?


