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medicinska culturens ifrån de Hippocratiska u rkun
derna härstammande traditionella element. Derföre 
var älven dess valde kort och, så vida den icke syntes 
hvad den i sjelfva verket i sin första och egentliga 
syftning var, en fulländning af den construction af 
sjukdomens begrepp, hvilken ifrån de gamla utgått,  
ulan tvärtom tycktes vara en opposition deremot, m å
ste den vika undan för en lära , som verkligen och 
icke blott skenbart gjorde denna opposition till hufvud- 
sak och framträdde dermed i den mest fräcka form. 
Denna nya lära var, såsom nyss är sagdt, ett slags cul
mination af melhodismen, hvars grundsa's bjuder alt 
uppfatta sjukdomen endast ifrån dess qvantitativa si
da. D e på begreppet om sjukdom såsom qvalitativ 
förändring hvilande djupare åsigterne måste genom 
en sådan läras seger försvinna, och i stället uppkommo 
de halllösa endast qvantitativa begreppen af Sthenie 
ocii Asthenie, styrka och svaghet, stärkande och för
svagande medel o. s. v ., hvilka envist vidhängt de 
medicinska meningarne äfven efter fallet af den lära, 
som v a r  deras rot och hvilka ännu utgöra mägtiga 

hinder för en djupare insigt i sjukdomens väsende. 
Den brist p å  palhologisk p r in c ip , som härigenom hos 
medicinen t ip p k o m , sökte man att afbjelpa genom 
underordnandet af dess studium under grundbegrepp, 
som hemtades ilrån auxiliära forskningsarter, såsom 
Philosophie, Chemie, Physik och A natom ie, m e n d e r -



IS

igenom förvärrades endast det onda, ty  utom det, att 

den söndring i flera, hvar för sig skefva ech mot 

hvarannan fiendtliga rigtningar, h/ilken deraf omedel

bart uppkom, uti en lika vidrig lom onyttig polemik 

uttömde forskningens vetenskapliga k r a f t , framkallade 

dessa främmande, utifrån påtrugade theorier, hos 

practikens män ett slags föraktfullt hat emot allt hö

gre vetenskapligt strafvande ocfi gjorde derigenom 

empirismen så förstockad och så djupt rotfästad, som 

den nu verkligen är. — Ett a tmärkningsvärdt drag 

a f  verklig pathologist betydelse genomgår likväl till 

en del äfven den nyare forskningen; och detta består 

uti bemödandet a t t ,  så vidt sig möjligen göra lå ter ,  

sammanfatta alla sjukliga företeelser under det gemen

samma grundbegreppet icke blott af inflammatorisk 

process utan till och med af topisk inflammation, och 

att ur delta begrepp deducera de förres väsendtliga 

betydelse och deraf beroende förklaring. E hnru  falsk 

denna method äfven ä r ,  så vida man dervid utgått 

if rån  föreställningen cm  det afgjordt deuteropalhiska, 

såsom protopathiskt, har man likväl derigenom vun

n it  den fullständigare kännedom af den lopiska inflam

m ationen, hvilken utgör en af den nyare medicinska 

forskningens förnäm sta triumfer; och derigenom ada- 

galägges att en forskning, som bestämmes af ett ve

tenskapligt beg rep p , äfven om delta är ytligt och i 

visst afseende origtigt uppfattadt, likväl leder till något 

godt resultat, då dereinot endast genom det tanklösa



samlandet af iakttagelser och sensoriella perceptioner, 

dem man käckt nog hedrar med titel af facta, viimes 

nästan ingenting. M en  dock har inom sjelfva empi

rismens eget sköte en  företeelse nyligen inträffat, som 

i afseende på begreppet om det protopathiska är af 

nog mycken märkvärdighet. Likasom i politiken, den 

i våra dagars historia så mägligt ingripande liberalis

m en ,  feck för några å r  sedan till motståndare en sect, 

som var dess egen caricatur och hvilken derigenom 

uppkom , att den med öfverdrift försökte förverkliga 

den förres princip samt såluuda visade hvad denna 

egentligen betyder, har det äfven handt den medicin

ska empirismen, att den med häpnad fått åskåda en 

lära , som öppet framlägger och med fanatisk vördnad 

om fattar den all positiv betydelse hos vetenskapen 

förnekande grundsats, hvilken den förre länge erkänt 

såsom sin egen, men hvilken den dock icke fö rr  för

m ått  eller vågat framdraga i denna vidriga nakenhet. 

Men sedan denna lära förnekat icke allenast sanningen 

af alla palhologiens traditionella begrepp, utan äfven 

möjligheten af pathologien sjelf, såvida enligt dess påstå

ende denna endast var ett phantom af ”der H ypothe

senkünstler Galenus” , och sedati den sålunda oveder

sägligen ställt sig på empirismens yttersta spets, kom 

den slutligen fram med den högst oväntade bekännel

sen af sin tro på materia peccans, ehuru uppfattande 

äfven delta från de gamla lånade begrepp på ett e n -



sidigt, öfverdrifvet och iörvändt sätt. Delta är ett 
vigtigt factum, emedan det temmeligen tydligt visar, 

alt empirismen uppnått sin grans, och om ett hypo- 
theliskt grilllängeri ej ånyo skall träda i dess ställe ar 
det nödvändigt, alt emot denna nya fiende söka det 
skydd, hvilket sann vetenskaplig eultur ensam förmår 
gifva.

Då det,  som icke allenast utgör det utmärkande 
uti Cholerans lorm och fö r lo p p , utan äfven bestäm
m er dess fiuklansvärdt stora vådlighet, har sin ome
delbara grund i det krampaktiga momentets ovanligt 
stegrade intensitet, måste en palhologisk betraktelse af 
den förra utgå ifrån ett bestämdt och fullständigt be
grepp om det sednare. A tt  åter ett sådant begrepp 
icke allenast i de nu rådande åsigterne saknas, utan 
äfven förgäfves cfiersökes i den för det närvarande 
till större delen förgätna äldre palhologiska lärobygg
naden, torde böra medgifvas och ett sådant, ehuru 
tyst,  medgifvande synes utgöra det väsendtliga a f  
hvad den voluminösa Cholera-literaluren i patholo- 
giskl afseende innehåller. Men vi böre väl icke slad- 
na der vid, utan tvärtom i följd deraf  begagna den 
kännedom vi gcnoin choleran erhållit om en sjuk- 

doinsform, som i högre mått än någon annan af de 
hittills kända ,  är ulinäikt a f  krampens i de mest skar-



pa drag uttryckla ö fv e rv ig l , för att reda och utveck

la ett begrepp, soin icke allenast i afseende på denna 
s jukdom , utan afven för uppfattandet af sjukdoms
processen i allmänhet ä r  af den största vigt.

I  förhand anm ärke v i ,  att vi anse kramp och 
convulsion vara qualitativt skiljda, och att vi således 
med orden kramp och spasmus icke förslå något an
nat än tonisk k ram p ,  och att vi således ifrån dennas 
bestämda begrepp helt och hållet skilja convulsionen 
eller den så kallade cloniska krampen. Såsom vi of- 
vanföre redan anlydt s tår krampen i rak motsats till 
crisis och måste således hafva sin grund d e ru ti ,  alt 
den verksamhet, som uti den sednare fram träder med 
öfvervigt, ä r  h äm m ad ,  undertryckt eller upphäfven. 
Såvida å ter den process, hvars stegring till öfver
vigt utgör crisen, tydligen är den negativa sidan af 
reproduclionsprocesseri eller reduclionen af det mate
riella, måste således krampens väsende böra sökas uti 
ett  hämmadt tillstånd af reduetiviteten. En sådan 
suppression af reduetiviteten måste deremot omedel
bart åtföljas af ett fortfarande af det till reduction 
bestämda materiella subslratet, och i följd deraf m å
ste krampens indirecta verkan vara ett hämmande äl
ven al sjelfva produetionen af det nya, eller af det 
positiva uti reproductionsprocessen. De sym plomer, 
genom hvilka krampen omedelbart gifver sig tillkänna, 
då den angriper sådana lasta delar, som aro tillgäng



liga lör den y tlre  iakttagelsen, och hvilka symploraer 
bestå i k ö l d ,  b l e k h e t ,  m i n s k a d  v o l u m e ,  h å r d 
h e t  och s t e l h e t ,  motsvara fullkomligen delta pa- 
thologiska begrepp; men reductiviteten ä r  en verk
sam het, som genomtränger organismens helhet och 
såvida dess omedelbara uttryck ar vätskorna eller det 
till flytande form förvandlade organiska, måste ett 
tillstånd af hämmad reduetivitet gifva sig tillkänna äl
ven genom dessas förändring. Denna förändring fin
na vi äfven dels uti secretiqnernes upphörande, dels 
uti blodets förtjockning och qvalitativa förändring, f 
afseende på det sednare högst vigliga symptomet, hvil- 
ke t ,  såsom nyss är sagd t ,  omedelbart utgår u r  kram 
pens inre g r u n d , anse vi q s s  böra anföra följande. 
D et vanliga betraktelsesättet af blodet antager det, så-* 
som ett flytande materiellt substrat, hvifket sedan det 
genom alimentationens och respirationens förenade 
verksamhet en gång uppkom m it, sedermera genom 
bjertats och arterernas meçhaniska verkan i hela krop-! 
pen omkringföres. Delta betraktelsesätt torde likväl 
ej vara det rätta. Genom  den blott empiriska forsk-* 
ningen har man nemligen lä r t ,  att hlodets circulation 
icke ensamt beror på hjertats och arterernas blott 
mechaniskt inverkande rörelsekraft, utan att derjernte 
måste antagas en dynamisk , omedelbart ifrån nerver- 
ne på blodet verkande inflytelse. O m  man åter an
tager detla, .torde en fortgående djupare undersökning 
komma att ådagalägga, det delta dynamiska moment



icke endast m e d v e r k a r  till blodets omlopp utan alt 
det ulgör della omlopps primitiva krall, då deremot 
den mechaniska verksamheten hos hjerlat och a r te re r-  
na blolt ä r  medverkande och secundär. Men icke 
nog derraed. Nervernes verksamhet inom det soma
tiska kan sammanfattas under ett hufvudbegrepp, 
nemligen reductivitelens, ty phenqmenerne af rörelse 
och medvetande äro till sin grund psychiskä och n e r 
vernas verksamhet står således till dem endast i ett 
negativt förhållande. Materiens besegring genom ner

verna ä r  ett nödvändigt vi!kor för framlrädandet af 
det psychiskä, men alt, såsom vanligen skett, antaga 
nervernas verksamhet, såsom de'psychiska phenome- 
IIernes positiva grund, ä r  en förvillelse som icke alle
nast förvridit åsigterne a f  det psychiskä, utan äfven i 
läran om nervernes somatiska betydelse åstadkommit 
oreda och förvirring. Men om således nervernas o - 
medelbara verkan på det somatiska alltid ä r  reductiv, 
följer deraf, att deras inflytelse på blodet icke kan 
vara endast en rörelsekraft,  utan den måste äfven 
ingripa i dettas sammansättning, oupphörligt förvand
la det och derigenom bibehålla äfven dess flytande 

form. H äraf följer ytterligare, att circulationen är 
ett enskildt uttryck a f  sangvificationsprocessen och icke 
en process för sig, och alt blodet, lika så litet som 
den brinnande låg an , kan betraktas blolt såsom ett 
materiellt substrat, utan äfven och hufvudsakligen så
som en process, såsom en materiens oupphörligt fort



gående förvandlingsact. Upphäfvande eller förminsk
ning af det ifrån nerverna utgående dynamiska mo
mentet i circulalionen e l le r , såsom vi heldre uttrycka 
oss, i sangvificalionen måste således åtföljas af en 
qvalitativ förändring af blodet, och denna qvalitativa 

förändring är med krampen till sitt inre väsende i- 

denlisk och måste med denna under ett gemensamt 
pathologiskt hufvudbegrepp sammanfattas.

Innan vi efter denna bestämning af krampens vä- 
scndtliga betydelse öfvergå till betraktelsen af det för
för hållande, hvari den står till sjukdomsprocessens 
öfriga momenter, anse vi oss böra y t t ra  något om ett 

annat pathologiskt begrepp, som med det a f  kramp 

synes vara väsendtligen identiskt och derifråu endast 
qvanlitativt skiljdt; och delta ä r  det, hvilket benämnes 
med paralysis eller lamhet. Enligt den nosographi- 

ska bestämningen af detta begrepp, betyder det fö r
svunnen rörelseförmåga och det är således egentligen 
tillämpligt endast på muskulära organer. Såvida åter 
muskelaclionen, såsom ofvanföre är an tyd t,  har sitt 
negativa moment uti nervernes det materiella subslra- 

te l besegrande reducti vitet, uttrycker iamhelen, såvi

da hos den paralyliska delen nutritionsprocessen ännu  

fortfar, endast förminskning af  reduetiviteten, då der- 

emot krampen heror på  ett fullkomligt upphäfvande 
af densamma. Men ordet paralysis har i sednare t i 
der och isynnerhet af Reil blifvit anväudl i en vid-



slräcklare och palhologiak mening, i hvilken det be

tydde en suppression af nervkraften, eller ungefär 

detsamma med hvad vi anse utgöra krampens väsen- 

! de, och tillämpningen af delta begrepp skedde egent

ligen på blodet och vätskorna. Om man ville efter

följa detta exempel skulle paralysi komma att b e ty 

da den svårare form af det krampaktiga momentets 

öfvervigt, uti hvilken blodet deraf genomgripes och 

som ligger till grund för det tillstånd, hvilket de äldre 

kallade s t a t u s  m a l i g n u s ,  och kramp endast en d e r -  

med analog affection i de fasta delarne. Men ett så

dant användande af de ifrågavarande terraerne är icke 

öfverensstämmande med språkbruket och det skulle 

dessutom medföra den olägliga nödvändigheten, a lt  

uppfinna tvenne nya benämningar, den ena för det 

krampaktiga lidandets lindrigare form i de fasta de

la rne ,  hvilken hittills i nosographisk mening kallats 

paralysi och den andra för den svårare formen der— 

af  i blodet och vätskorna, af hvilken vi egentligen ge

nom Choleran erhållit kännedom. Det tillstånd, som 
af de gamle kallades d i s s o l u t i o  h u m o r u m ,  s t a t u s  

p u t r i d u s ,  c o l l i q v a t i o n ,  och i hvilket blodet och 

vätskorna väl voro förändrade och depraverade, m en 

i stället för förtjockade, upplösta och förtunnade, 

motsvarar det ofvanföre fastställda begreppet a f  pa

ralysis, såvida nämligen deruti innefattas endast för

minskning af reduclivilelen, oeh denna uti status p u -



tridus väl icke förmår fullkomligen besegra och till 

ett criliskt excrement förvandla det materiella sub- 

s tra te t ,  men likväl räcker till att fluidisera det och 

kan i della afseende till och med stegras till en sjuk

lig excess. Uti Cholerans svårare fo rm er hafva vi 

å te r  lärt känna ett tillstånd hos blodet och vätskorna, 

som derigenom att älven fluiditeten och circulationen all

deles upphöra synes tillkännagifva reductjviletens full

komliga suppression, och således väsendtligen motsva

ra  krampens begrepp. V i hafva således äfven hos 

vätskorna tvenne qvantitatift skiljda form er af redu- 

ctivitetens förminskning, motsvarande dem vi hos de 

lasta delarne redan känne under namn af kram p och 

paralysis. Del kan vara temligen likgiltigt om man 

låter de sistnämnda termerne bibehålla endast den 

nosographiska betydelse, de för det närvarande äga, 

och antager nya benämningar så väl för  de nosogra

phiska begreppen om vätskornas analoga sjukdomar, 

som för det för dem alla gemensamma pathologiska 

begreppet och dess modificationer j eller om man vill 

utsträcka betydelsen af de gamla termerne sa , att de 

gälla icke blott i nosographiskt afseende såväl för vä t

skorna som för de fasta delarne, utan äfven i palho- 

logiskt. Det synes väl som paralysi och ännu m era 

kramp i blodet skulle vara talesätt, hvilke ej lä tt  vore 
förenliga med de föreställningar vi med dessa benäm- 

ninrai  hittills förenat, men detta kommer deraf, att.
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vi om de spasmodiska sjukdomarne hittills haft  endast 

nosographiska begrepp. O m  vi betrakte dessa artför
ändringar af det krampaktiga momentets öfvervigt en
dast i afseendepå deras qvantitativa skiljaktighet, kun-  

ne vi antaga det en sådan äger rum  icke allenast i-  
raellan paralysis och spasmus, utan äfven imellan af-  
fectionen i de fasta delarne och den i blodet och vät
skorna, emedan den sednare, sådan den framträder i 
haematosepsis och cholerans svåraste form, uttrycker 

ett qvantitatift större lidande än krampen i de fasta 
delarne och att en öfvergång ifrån den sednare till 

den förre u ttrycker ett tilltagande af det krampaktiga 

momentet. Likväl anse vi oss härvid böra i förbi

gående göra den anm ärkn ing ,  att älven hos blodet 
och vätskorna ett lindrigare med krampen analogt li
dande an det, hvilket vi uti status malignus och cho- 

leran lärt känna, kan äga r u m ,  och att denna lindri

gare grad af blodets spasmodiska affection troligen in
går i alla former af feberprocessen.

D et krampaktiga momentets förhållande till det 
degenerativa utgör en af den palhologiska undersök
ningens vigt igaste puncter. P å  bestämningen deraf be

ro r  nemligen ej mindre afgörandet af den i medicinens 
historia så d jupt ingripande tvisten imellan hum oral-  

och nerv-pathologerna, än möjligheten att antaga det 
krampaktiga momentet såsom prolopathiskt, och åt det



samma inrym m a dess vederbörliga plats inom sjuk
domsprocessen, utan att derfore förneka eller lemna i 
förgätenhet den stora betydelse, hvilken genom de 
gamles skarpsinniga construction af sjukdomens begrepp 
blifvit det degeneraliva momentet tillagd. Såsom of- 
vanföre redan är an ty d t , ulgöra väl de degenerativa 
och krampaktiga momenlerne blott tvenne sidor af 
det hufvudmoment, hvilket vi kallat det protopathiska,’ 
men de kunna äfven hvar för sig framträda , om icke 
fullkomligt ifrån hvaraunan skiljda, åtminstone med 
så betydlig öfvervigt af det ena eller and ra ,  att vi, 
för att med noggrannhet kunna betrakta dem , måste 
föreställa oss dem såsom skiljda. Såvida de likväl 
till deras inre betydelse äro likartade, bör uti den te r
minologie, som på delta förhållande användes, derpå 
hafvas afseende och vi tro det denna fordran tillfreds— 
ställes, om vi vid underafdelningcn af det protopathi- 
ska momentet kalle det degenerativa för det idiopa- 
thiska och det krampaktiga för det sympathiska. Den 
redan af S t a h l  bejakade frågan orn det sympathiska 
momentets nödvändighet anse äfven vi för afgjord och 
påstå således, att det degeneraliva mom entet, det m å 
till topisk degeneration hafva öfvergålt eller beslå uti 
en reproductionsproce=sen i allmänhet genomgripande 
tendens dertill, aldrig direkt framkallar convulsiv eller 
inflammatorisk reaction eller genom dem profluvium 
eller suppuration, utan delta sker medelbart genom 
det sympathiska eller krampaktiga momentet. På den



andra frågan, om det idiopathiska momentets nödvän

dighet i alla form er af sjukdomsprocessen, livars be

jakande både S t a h l  och samteliga humoralpathologer- 

ne äfven y rk a t ,  måste vi deremot svara nej. De på- 

stodo nemligen, a t t  det degenerativa momentet låg till 

grund för alla sjukdomsprocessens former och att det 

således, då det genom inga tecken gaf sig omedelbart 

tillkänna, måste hypothetiskt antagas. Skadligbeten 

af det hypothesraakeri, som häruti rotade sig, är r e 

dan antydd och sjelfva grundsatsen innehåller dess

utom en rak motsägelse emot det facliska; ty vi ve

te genom erfarenheten , att kramp omedelbart kan 

framkallas så väl af y ttre inflytelser och af psychiska 

affeclioner, som genom det deuteropathiska momentets 

retroacti va verkan. Vi antage således, alt kramp och 

genom denna äfven deuteropathiska lidanden af fler- 

laldig beskaffenhet kunna uppkom m a, utan att u r 

sprungligen hafva sin grund uti ett præexisterande 

idiopalhiskt eller degenerativt moment. Vi förneke 

val icke derigenom att flera sjukdomar kunna före

komma, uti hvilka ett idiopalhiskt moment verkligen 

linnes, ehuru det a r  undangömdt och icke genom nå

gra omedelbara symptomer förråder sig» men delta 

öfverändakastar icke vårt nyss gjorda påstående om 

icke allenast möjligheten , utan äfven den i mångfaldi

ga former ådagalagda verkligheten af sjukdomar, u ti  

hvilka det idiopathiska momentet ursprungligen allde-



»

les anknss; och i afseende pâ de sjukdomar, der tvif- 
vel kan äga r u m ,  anse vi den pathologiska specula- 
tionen, i händelse den ger sig in på detta dunkla ge

bit, böra vid sin, der näslan oundvikliga, hypolheti- 
ska method iakttaga den y t te rs ta  varsamhet. Det 

följer häraf, att vi erkänne rigtigheten af det som u t 

gjorde nervpalhologietts g rundtanke, nemligen att det 
krampaktiga momentet utgör det hufvudsakliga och 
väsendtliga inom det protopathiska, men vi förneka 
icke derföre det idiopathiska momentets stora betydel
se. Men da vi antage möjligheten af ursprunglig 
k ram p, återstår äfven att undersöka i hvad förhållan
de detta sympathiska moment, da det är ursprtmgligt, s lår 

till det derigenora möjligen uppkommande idiopathi
ska lidandet. Såvida nemligen krarnp ä r  suppression 

af reductiviteten, följer deraf omedelbart ett qvarblif- 
vande af det materiella substrat,  uti hvilket en sådan 

suppression ägt rum. Om nu icke detta qvarblifvan- 

de substrat af den sedermera stegrade reductivitetens 

critiska verksamhet fullkomligen besegras, uppkom 
m er derigenom ett idiopathiskt m om ent,  som seder

mera icke allenast ånyo framkallar det krampaktiga 

lidandet, utan alt den tillfälliga anledning, som första 
gången föranledde delta, hehöfver vara medver
kande, utan äfven gifver åt sjukdomen ett fort- 
varande och en progression, hvilka icke äro nödvän-


