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Dessutom är det egentliga symptomet af magens lidan
d e ,  neml. kräkoingarne, tydligen a f  deuteropalhisk 

betydelse och några tecken till verklig gastricism ega 

icke rum , utom förstoppningen eller den tröga öppnin
g e n ,  hvilka ensamme, icke kunna anses såsom sådana. 

Eftersjukdomar, af degenerativ och chroniskt inflamma

torisk character, uppkomma ganska sällan i digestions- 
organerna, men äro deremot vanliga i respirations vä-  

garne. Vi anse oss således kunna antaga det kikho

stan väsendlligen är en degenerativ sjukdomsprocess i 

bronchiernes slemmembran, hvilken ät följes af en för

minskning i secretionerna såväl ifrån de chylopoëtiska  
inelfvorna som ifrån njurarne. D en  väcker en sym -  

palhisk kramp och genom denna convulsiva reaction, 

hvilken åter först och egentligen har form af den för 
sjukdomen characteristiska hostan och sedermera i 

de flesta lall af en hostan omedelbart efterföljande 

^kräkning. D en hväsande och förlängda inspirationen 

anser L a e n n e c  uppkomma genom krampaktig sam
mandragning af bronchierna, och den korta , ge
nom flera tätt på hvarannan följande ulstötningar af lu f

ten verkställda exspirationen, såsom uttryck ai den 

convulsiva reaclionen, hvilken, då struphulvudet och 

gomseglet deruti hufvudsakligt deltaga, förorsakar de 

besynnerliga ljud, som stundom åtfölja hostan. Sa väl 

den sympalhiska krampen som den convulsiva ieactio-  

nen eller hostan aftaga och försvinna, då genom den 

stegrade slemsecretionen den degenerati va characteren
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hos sjukdomen upphäfves. Denna degenerative pro
cess i slemtnembranen har väl benägenhet att fram

kalla äfven inflammatorisk reaction, men denna inträf
far, sedan den convulsiva hostan fullkomligt utbildat 
sig, blott i enskilda fall. Men innan detta händer eller 

före det convulsiva stadiet, är en lindrig inflammatorisk  

eller blott catarrhalisk reaction så vanlig, att den räk
nas till sjukdomens normalform.

Med detta begrepp om kikhostans idiopathiska mo

ment sammanhänger äfven det om dess contagiositet, 

men innan vi ingå i någon pröfning af den gamla tvi

stefrågan d erom , anse vi oss böra anföra h vad äfven  

för öfrigt i afseende på kikhostans ætiologie kan anses 
vara af vigt.

Kikhostan ar en barnsjukdom och fall, då den obe
stridligen angripit fu llväxte , äro sällsynta. Anlaget 
för densamma är störst ifrån det issta till det j :d e  året, 
sedermera aftager det något till det i2:te. Imellan det 
la .te  och puberteten är det betydligt mindre, och ef
ter puberteten försvinner det väl hos de flesta alldeles» 
Man har dock icke så få exempel derpå att kikhostan 

angripit äfven d em , som varit emellan 15 och 20 år ,  
men sjukdomsfall efter 20 år förekomma ytterst sällan. 
1 allmänhet angriper kikhostan blott en gång samma 
person. S t o I I  och flere andre, samt ibland de nyare 

L synnerhet II aa s e  påstå väl att det ej är ovanligt,



att samme person icke allenast tvenne ulan flera gån
ger lidit af kikhosta, men detfa torde väl till en stor 
del härröra ifrån diagnostiska misslag. R o s e n s t e i n ,  
soru onekligen bör räknas ibland dem , hvilka med ut
märkt uppmärksamhet och noggrannhet iakttagit kikho
stans syrnptomer, förlopp och förhållanden, säger det 
han under 38 års iakttagelser icke träffat ett enda fall 
af kikhosta för andra gången. Men om man äfven 

icke kan neka, det kikhosta äfven så väl som koppor
na sjelfva kan hos en och annan person hafva förekom
mit mer än en gång, måste dock alla medgifva att så
dana fall böra räknas till undantagen,

Enligt erfarenheten förekommer kikhostan oftast epi
demiskt, ehuru] sporadiska fall äfven någon gång blifvit 

iakttagna. Vanligen visa sig dessa epidemier om vå
ren och dernäst om hösten, men den slutsats någre 
derifrån härledt, att den under dessa årstider mer än 
under andra herrskande catarrhaliska Constitutionen ut
gör kikhostans egentliga och tillräckliga grund, är dock 
falsk. Kikhostan kan förekomma under hvjlken års
tid som helst och utan att väderlekens beskaffenhet 

för Öfrigt synes gynna catarrhaliska sjukdomars u p p 
komst; och dessutom ser man den catarrhaliska Con
stitutionen ofta vara afgjordt herrskande utan att kik- 
host-epidemier visa sig. Älven den epidemiska catar- 

rlien eller influensan har icke något sammanhang med 

kikhostan. D et  är tillfälligt om dessa sjukdomar äro



på samma tid gängse och denna tillfällighet inträffar 
dessutom temligen sällan. Om  det â ena sidan bör 
medgifvas, att den ealarhaliska constilulionen verkar 

till förvärrande af en kikhostepidemie, befordrar både 

sjukdomens freqvens och i synnerhet dess vådlighet,  

i det den ökar benägenheten för inflammation i luft- 
iöret och dess grenar, är det deremot â andra sidan 

alldeles origtigt, alt anse kikhostan såsom hufvudsak* 

ligen grundad i den catarrhaliska Constitutionen och 

således blott såsom en afart af catarrhen. Man har 

väl till stöd för denna mening åberopat, att kikhostan 

ar vanligare och svårare i norden än på andra orter, 

men äfven om en sådan uppgift skulle erhålla fullstän

dig faclisk bekräftelse, räcker den dock icke till att be

visa sanningen af den mening till hvars slöd den blif- 

vit åberopad.

A  en annan sida kan det svårligen förnekas, alt  

kikhostan slår i ett närmare förhållande till de exan-  
thematiska febrarne, i synnerhet kopporna och mäss

lingen. Den är oftast gängse, om icke på samma gång 
med* dem , åtminstone näst före eller efter dem. D en  

är, såsom d e ,  en barnsjukdom och h ard en , dem ifrån 

andra smittosamma sjukdomar utmärkande, egenskapen  

att blott en gång angripa samma person, med dem gemen
sam. Att kikhostan är sraittosam har i många fall tydligt 

blifvit ådagalagdt, och sällan torde det väl hända, att i 
ett hus, der flera barn under 10 ar vistas tillsammans,



elt lean få sjukdomen under det de öfriga förblifva 
fria, ehuru de icke förut varit deraf angripna. M a r 
c u s  påstår likväl alt sådant ofla nog händer. Men å 
andra sidan kan man uppgifva nästan oräkneliga fall, 
då kikhostan uppkommit, ulan att någon den ringaste 
utväg finnes att förklara huru ett smittoämne dertill 
kunnat gifva anledning. Men så förhåller det sig äf- 

ven med både mässlingen, kopporna, skarlakansfebern ; 
och kikHostan skiljer sig således icke heller i detta af-  
seende ifrån dera. A t t  förklara detta vigtiga faclum , i 
följe hvaraf dessa märkvärdiga sjukdomars contagier, 
hvilka i så många afseenden synas höra till de så kal
lade ”præexisterande smittoämnenas” class, och äfven  
dit vanligen hänföras, verkligen motsvara endast be
greppet om de secundära, såsom detta nemligen hit-  
tils blifvit bestämdt, räcker den nuvarande contagiilä- 
ran icke till, utan man måste hänskjula denna fråga j 
så väl som många andra, hvilka ligga inom detta dun
kla gebit af pathologien, till framtiden. CJtan att så
ledes nu ingå i någon närmare undersökning derom 
yrke vi blolt ,  alt kikhostan hör till samma familj med 
de nyss anförda exanthematiska febrarne och är alt 
anse såsom en , elinru först i sednare tider uppkom
m en artförändring af den stora och hela den civili
serade verlden djupt genomgripande sjukdomspro
cess; af hvilken kopporna utgjorde det första, förnäm
sta och s*'årasle phænomenet. Den mening, som bli(- 
vit yttrad af A u t e n r i e t h ,  att hos kikhostan genom



retmedel på huden kan framkallas elt exanthem af pu-  
stulös form, uti hvilket den innehållna lymphan Ur 
smittosam och kan användas (ill ym pning , synes dock 

vara grundad på förvillande och ej nog skarpt pröfvade 
iakttagelser.

Angående kikhostans ålder hafva äfven raeningarne 
varit mycket olika. D e ,  som anse densamma, såsom  
en afart af catarrhen yrka det den alltid funnits och  
varit känd af medicinens äldsta författare, äfven af 
H i p p o c r a t e s  sjelf, då deremot de, hvilka anse den 
såsom en enskild gren af de exanthematiska contagio-  
nernas gemensamma stara, påstå det den uppkommit  
lörst i sednare tider.

Påståendet, alt kikhostan linnes omtalad i de H ip -  
pokratiska skrifterna, har en ganska lös grund. A tt  
H i p D o c r a t e s  på ett par ställen talar om ett eget 
slags hosta, den han kallar v ßn$ är sannt,
äfvensom att denna benämning blifvit öfversatt med 
lussis ferina, hvilken term utgör elt af de många nam
nen pa kikhosta ; men det är dock alldeles icke troligt 
att H i p p o c r a t e s  dervid fästat en sådan mening. 
Tvärtom tyckes den anförda benämningen betyda phthi-  
sisk eller hectisk hosta, tussis tabidorum; emedan êyçlov 
betyder elakartad och förstörande exuleeration och o m 
talas äfven såsom förekommande uti inelfvorna. D e t  
låter väl mera sannolikt att kikhostan antydes genom  
benämuingarne ”ß t ) £  x tg % v x \i> t n tg t  ç> x ^ vyyx  x x t ÿ ty % < è f ts 9



med slräfhet i halsen förenad rosslande sfruphosla”, och 

genom ”fiH *vly/uùàa auffocatorisk hosta”, men det ar 

tydligt att dessa benämningar äro semiologiska och icke 

nosologiska. Men äfven om man skulle antaga det de 

äga den sednare betydelsen, betyda de dock i det ifrå

gavarande afseendet ingenting; ty  om äfven de nu åbe

ropade termerna skulle kunna tillämpas på kikhostan, 

äga de dock för densamma icke något egentligen signi-  

ficativt och ännu mindre kunna de anses såsom på eft 

uteslutande sätt passande för denna sjukdom. Någon  

kikhostan klart och beslämdt antydande uppgift kan,  

efter vår tanka, således i de Hippocratiska skrifterna 

icke igenfinnas. Nästan löjligt synes det vara då D a n z  

till stöd för den motsatta meningen åberopar det ställe 

i Aphorism erna, der det heter ”D e ,  hvilka före pu

berteten genom hosta blifva puckelryggige, dö ,” samt 

sedan vid uppgiften af puckelryggighet, såsom en af 

kikhostans följdsjukdomar, derför anför ingen annan 

auctoritet än den af H i p p o c r a t e s .

Kikhostans första epidemiska grassation uppgifves 

af de flesta författare hafva ägt rum i Frankrike i 4 i4 . 

Men äfven denna uppgift är falsk och härleder sig dar- 

i från, alt man fästat sin uppmärksamhet vid namnet 

i stället för vid saken. Den epidemiska sjukdom, som  

delta år hemsökte Frankrike i synnerhet Paris, blef 

nemligeu kallad c o q v e l u c h e  af  det skäl ,  att inan 

ansåg och allmänt brukade, såsom pi æservaliv emot



deusatrima ett hufvudkläde, liknande munkarnes coquc- 

luchon eller capuchon, capuce; och denria benämning 
har i sednäre tider gått i a rf till kikhostan, lör  hvil<- 
ken den nu allmänt brukas. Men den sjukdom, som 

först så kallades, var dock icke kikhosta. M e z e r e y ,  
hvars auetoritet i synnerhet blifvit i afseende på den
na epidemie åberopad, säger, enligt O z a n a m  och 
S c h n u r r e r ,  i sin Histoire de France, att i Febr. och 

Mars det uppgifna året en catarrhalisk och i synnciv  
het genom heshet utmärkt sjukdom Varit i Paris all
mänt gängse, hvilken framför andra angripit gam 
malt folk, men dessutom varit så utspridd alt vid D o m 

stolar och Collegier alla arbeten måst af bry tas; och 

denna sjukdom blef af det ofvanföre uppgifna skälet 
kallad coqueluche. Såsom den dödligaste kikhostepide- 
m ie, ”die stärkste und allgemeinste Epidemie des Keich-  

hustens die je bemerkt worden ist” anföres al flera för
fattare såsom Da n z ,  M a r c u s  o. s. v, den stora calarrh-r 
epidemie (pestilentiaüs et epidemica lussis. W i e r u s ) ,  

som 1080 genomtågade Italien, Spanien, Frankrike, H ol
land , England och Tyskland. Men denna larsot var 
icke kikhosta, ulan en af de största influenza-epidemier, 
som någonsin blifvit iakttagna, ehuru dödligheten åt
minstone på många orter icke var särdeles stor. Den  
är temligen fullständigt beskrifven af ilera och dessa 
beskrifningar utgöra så träffande teckningar af influen-  
zans vanliga form, a!t det är obegripligt huru den nå
gonsin kunnat blifva hållen för kikhosta. Men okun-



nighet om saken har gjort, att man låtit förvilla sig 
tleraf, att den på flera orter fick åtskilliga vulgära be
nämningar, hvilka sedermera blifvit använda afven  
på kikhostan, såsom mal del castrone, Schaafshu- 
sten, Schaafsgicht, (morbus vervecinus) Hühnerweh  
o. s. v .

A tt  S y d e n h a m  kände kikhostan eller, såsom han 
kallade den, tussis convulsiva puerorum, är tydligt 
och han talar derom , såsom om en bekant sjukdom, 
men någon utförligare beskrifning derpå har han icke 
gifvit. D a n z  säger väl att han beskrifvit den såsom  
epidemiskt grasserande 1669, men denna uppgift är 
origtig. D e  första tillförlitliga underrättelser vi ega 
om  verkliga farsoter at kikhosta äro ifrån 1724," dåden  
temligen allmänt var gängse både i England, Spanien 
och Tyskland. I  Spanien skall den, ehuru nästan all
män ibland de smärre barnen, icke hafva angripit något 
enda, som var öfver 7 år. I Augsburg började den i 
Junii månad, som var ovanligt varm , och G u l m a n n ,  
som egentligen beskrifvit denna farsot, härleder den 
ifrån den starka hettan. Den fortfor genom hela året 
utan att väsendlligen förändras genom årstidernas skif
ten. Sedermera hafva kikhost-epidemier blifvit iakt
tagna på flera orter både i Europa och andra länder, 
i synnerhet Vestmdien. D e  hafva dock nästan alltid 
ägt rum inom inskränktare områden och ej såsom in- 
flucnzan eller choleran genomtågat flera länder i en för



dera alla gemensam grassation. I Sverige synes den 
hafva varit dödligare än på andra ställen, och R o  s e n 
s t  e i n  uppgifver det ifrån 1749 till 1764 inom Sverige  
45'.5<p barn dödt uti kikhosta. D e  flesta dödsfallen in
träffade 1755. Likväl säger han att grassationen 1769 
var ännu svårare och den häftigaste han någonsin sett.

Sedan kikhostan framträdt i fullständig form eller  
med andra ord ingått i det convulsiva stadiet är väl 
diagnosen icke nnderkastad särdeles stora svårigheter. 
Hostans egna ,̂ ljud och form lemna för den,  som förut 
varit i  tillfälle att iakttaga d e m , icke något rum för 

tv ifvel om sjukdomens egentliga art. Men det är af 
v ig t ,  att vid diagnosen närmare bestämma icke alle
nast sjelfva sjukdomens art, utan äfven dess m odifi-  

cationer. Complicationen med bronchitis äfvensom be
nägenheten derför påkalla under det convulsiva sta
diet i synnerhet Läkarens uppmärksamhet. D en  
förra igenkänner man af de tecken , som ofvanföre blifvit  
uppgifna och man har, såsom äfven ofvanföre blifvit 
sagdt, att befara den sednare, då den tydligt convul

siva hostan åtföljes af febrila symptomer. T i l l  en 
högre grad af erethism, än vanligen tillhör sjukdo
m e n ,  sluter man af anfallens frequens, då interval-  
lerne icke räcka längre än högst en t im m e, samt af  
deras längd och den öfriga kroppens mer eller mindre  

deltagande uti den convulsiva skakniugen. Det kramp-



akliga tillståndet åter är större än som motsvarar sjuk

domens norm, då den sjuke mellan anfallen är m yc

ket matt, då hostan icke allenast är häftig och uthållande 

utan åtföljes af qväfningssymptomer, och den sjuke 

kiknar eller ännu mera då han svimmar. Slaganfallets 

sym ptom er äro ofvanföre uppgifna och , om den högst 

vådliga händelsen at allmän muskelkramp eller tetanus 

inträffar, är den till formen lika tydlig och igenkänne- 

l ig , som i afseende på utgången fruktansvärd. Under  

catarrhalstadiet kan kikhostan endast gissningsvis igen*  

kännas. Hostans beskaffenhet och småningom tillta

gande likhet med kikhostan samt hufvudsakligen epi

demiens lynne kunna likväl äfven här gifva någon  

säkrare ledning. Stadium decrementi eller upphost-  

ningsstadiet ger s i g ,  såsom ofvanföre är sagdt, tillkän

na genom slemsecretionens återställande och stegring  

samt genom aftagande af hostans convulsiva character 

och äfven af dess frequens. U å  slemsecretionen är 

obetydlig och det upphostade slemmet icke tjockt, utan 

mera tunnt och segt, dömmer man, att slemmembra

nens degenerativa process ännu icke blifvit uppfiäfven. 

D å åter hostan fortfar och mer eller mindre bibehål

ler sin convulsiva character, oaktadt, slemafsöndrin-  

gen är ym nig och tjock, består orsaken till att detta 

stadium räcker for länge uti erethism. D å  åter hostan  

åtföljes af febrila symptomer, matthet, flyghetta, hastig 

puls i synnerhet om aftnarna, matleda, oregelbunden



matsmältning o. s. v. liar man alt befara uppkomsten  
af en chronisk bronchitis.

Kikhostan är i allmänhet en mindre vådlig sjuk
dom än dess utseende ger den oerfarne anledning att 
tro. D e  flesta fall öfvergå till helsa utan någon egent
lig behandling. Men afvikelserna ifrån normalförlop
pet och complicalionerna äro ytterst farliga. F ör stor 
öfvervigt af det krampaktiga momentet, i synnerhet 
då svimningar uppkomma, innebär visserligen m yc
ken fara, m en kan dock ofta nog genom tjenlig behand
ling öfvervinnas. Ett slaganfall deremot är väl nästan 
alltid dödligt. Mycket bättre prognos åtföljer sällan 
complicationen med bronchitis. Stark expression af  
det convulsiva momentet innehåller icke så stor våda  
för lifvet, men hotar med svårare convulsiva följd-  
sjukdomar, som understundom blifva habituella. För  
öfrigt rättar man prognosen hufvudsakligen efter åldern. 
Barn imellan sex och tolf år lida vanligen minst deraf. 
Hos smärre barn under 2 ar deremot är sjukdomen 
alltid mer vådlig emedan den hos dera oftare än hos 
andra föranleder både slag och bronchitis F ör dem ,  
som äro äldre, vid pubertetsåren, och ännu mera om  
dessa redan äro förbi, är kikhostan alltid en betänk
lig sjukdom, icke så mycket derföre, att den då ar 
omedelbart dödande, utan derföre att den har stor benä
genhet att bli långvarig och grundlägga blenorrhé och  
chronisk bronchitis samt genom dem phthisis.



V id behandlingen bör uppmärksamheten först fästas 
vid regimen. D e  fleste författare förbigå likväl frå
gan derom lemligen flygtigt och några nämna i afse-  
ende derpa icke ett ord. Under det catarrhalika sta
diet, i synnerhet om mattheten är något mera betyd
lig, är den vanliga anliphlogisliska regimen både pas
sande och lätt verkställbar. Men sedan det febrila 
tillståndet alldeles försvunnit och sjukdomen inträdt i 
det convulsiva stadiet, blir en sådan regime icke alle
nast underkastad större svårigheter, utan man kan ä f-  
ven med skäl väcka fråga om den till alla delar är 
sa alldeles lämplig. A lt  födan bör vara sparsam och 
mild, är väl g ifvet, men alt göra inskränkningen så 
sträng, den verkliga antiphlogistiska regimen fordrar, 
later väl knappt verkställa sig. Frågan om barnen 
under detta stadium böra hållas inne eller la  gå ute i 
fria luften, är icke så lätt att afgöra. Vistelsen ute 
motverkar troligen den degenerativa processen eller 
såkallade slemstockningen och befordrar crisen, m en  
en under denna perid ådragen förkylning är af högsta 
våda, emedan bronchitis ganska lätt derigenom föran-  
ledes. Om således väderleken är kall, fuktig eller  
om bytlig  böra barnen hållas inne; om den åter är 
varm och under sommaren, böra de få vistas ute,  
med iakttagande af vederbörlig försigtighet. U n 
der expectorationsstadiet förkyla de sig lättare än u n 
der det convulsiva, och ehuru följden deraf vanligen 
icke medför lika stor våda som då, är den dock ofta



betänklig nog. En större försigtighet i afseende pä 

anledningar till förkylning torde således i detta sista 
stadium vara af nöden. För smärre barn torde dock 

vistandet inne böra göras till én genom alla 5 stadierne 

gällande regel. Men både för dem och de större, när 

anledning är att hålla äfven dessa inne , är det skadligt 

om  rummen äro för varma eller qvalmiga.

"Vid den egentliga och therapeutiska behandlingen 
raåite man göra skillnad imellan de olika stadierne^ 
emedan sjukdomen under dessa genomgår qvalitativa 
förändringar och således fordrar en efter deras skilj
aktigheter rättad behandling. Denna enkla och ur den 
allmänna therapien omedelbart utgående regel har lik
vä l af de flesta i synnerhet äldre författare, blifvit i 
afseende på kikhostan nog mycket åsidosatt, och det 
finnes hos ganska få uppgifvet vid hvilket skifte af  
sjukdomen de medel, dem de emot densamma föreslå  
och beprisa, egentligen blifvit använde och gjort för
delaktig verkan. Under catarrhalstadiet är principen  
för behandlingen densamma som vid catarrh i allmän
het. Kräkmedel, laxermedel samt derefter, ora febern  
är något mera betydlig , salpeter upplöst i något 
mucilaginöst vehikel böra användas. Regimen bör, så
som  sagdt, vara anliphlogistisk. Om  den sjuke ar af ret- 
lig constitution bör han redan i detta stadium laga ett 
eller annat varmt bad.


