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sjukdomen uppträder tydligt och häft igt, torde man läm p
ligen kunna kalla detta dess a u ta .

Sjukdomen kan förekomma enkel eller coniplicerad. 
Tab. 1 visar, jemte de särskildta complicationerna , att a f  69  
full 27  varit utan förening med någon annan sjukdom. Att  
omnämna alla de sjukdomar, som man funnit ined Morbus 
Bright i  complicerade, skulle blott leda till onödig v id lyf
tighet. De kunna stå uti mer eller mindre tillfälligt  
förhållande till den ifrågavarande sjukdomen, men svårt 
blir doek allt id , att visa rätta sammanhanget dem emel
lan. Somliga hafva existerat före början a f  Morbus 
Brighti och möjligen haft inflytande på dess uppkomst.  
Bland dessa räknar man hjertats, lungornas, lefverns chroni-  
ska sjukdomar och chronisk rheumatism, hvilka jag närmare 
vill vidröra vid sjukdomens ætiologie. Åtskilliga synes lik-  
tidigt med denna njursjukdom utbilda sig, och bland dessa 
tror jag mig företrädesvis böra nämna catarrh, som seder
mera underform en a f  chronisk, stundom stegrad till aeu t,  
så ofta åtföljer Morbus Brighti. Andra åter utbilda sig un
der loppet a f  sjukdomen, hvilken synes stå till några a f  
dem uti ett visst orsakligt förhållande. Hit höra inflam
mationer, i synnerhet uti de serösa hinnor, som omkläda  
kroppens större caviteter och a f  hvilka pleuritis vanligast  
förekommer. Bright har särdeles fästat uppmärksamhet  
härpå. E rysipelas  uppkommer stundom under sjukdo
mens lopp i de delar, som mest äro oedematösa.

De fä l l ,  der Morbus Brighti öfvergår i helsa  äro vis
serligen relativt få , hvilket måhända rnyeket beror deraf, 
att den sjuke vanligen ieke under sjukdomens första sta
dium komm er under behandling. Sjukdomens gynsam -  
ma slut befordras genom svett och ymnig urinafgäng; de 
hydropiska symptomerna försvinna, urinen förlorar sin 
ägghvithalt  och återtager för öfrigt sin normala beskaf
fenhet. Så länge ännu urin är ägghvithaltig kan man icke 
anse den sjuke frisk, alla andra symptomer må ock vara 
borta. Sjukdomens öfvergång i helsa kan man hoppas, då 
man under dess första månad får den sjuke i sin vård. 
Tab. 1 visar att a f  69  sjuka blott 13 blifvit friska, och  
2:ne a f  dessa hafva återfått sjukdomen och återkommit  
till Lazarettet, der den ena dog, den andra utgick för
bättrad. Emellertid skulle man måhända kunnat påräkna 
ett lyckligare resultat, om den sjuke ieke i förtid, då en 
skenbar helsa inträdt, lemnat Lazarettet. Jag har redan



yttrat,  att man i c t e  kan bestämma, när degeneration i 
njurarne inträder, och svårt blir således, att besvara den 
frågan, om sjukdomen, sedan detta skett, kan botas. Sjuk
domshistorien N:o 7 skulle låta oss förmoda detta, om  
nemligen den helsa , som den sjuke vid sin utgång från 
Lazarettet återfått, varade creh icke blott var skenbar, tv  
efter tre månaders förlopp bar man allt skäl atl antaga,  
det degeneration i njurarne uppkommit. —  Doctor Lcrnchen 
har benäget meddelat mig en summarisk berättelse orn 
ett i detta hänseende högst märkligt fa l l ,  som jag tror 
mig böra omnämna: ”En ogift m an , 38 år ga m m al,  in
kom på Lazarettet d. 11 Juni 1839. Ståt. anteced..- Pat., 
soin var a f  den bättre folkklassen, hade lefvat oordent
l ig t ,  genomgått flera starka mercurial-kurer för venerisk 
smitta och i följd häraf hade han flera exostoser på cra
nium. Sedan 1837 hade han lidit a f  svår hosta och and
täppa, som höst och vår förvärrats. Fyra  månader före 
sin inkomst på Lazarettet hade han börjat få vattsot, i 
synnerhet an asarca j  samt känna värk öfver njurlrakten. 
Sta t. p r œsens : Ascites,  svår anasarca ,  ömhet öfver
njurarne, urin afgår ym nigt och ofta , den är ovanligt  
mycket äggh v ith a lt ig , så att den vid prof förvandlas till  
en nästan grötlik massa, dess spec, vigt är låg. Pat. har 
ingen hufvudvärk , men besväras stundom a f  äckel. H u 
den är torr och blek. Pat. hostar mycket; lefvern kän
nes något hård och stor. Diagnosticerades: Tuberculosis 
pulmonumj Bronchitis c h ro n ic a M o rb u s  Brighti och In 
du r a t io hepatis. O rdin .: cucurb. öfver ryggen , varmt bad 
några gånger i veckan, Jodet. kalic. +  D igitalis. Man steg 
med dosen a f  Jodkalium småningom och upphörde dermed  
stundom några dagar, då cardialgiska sym ptom er inställ
de s ig ,  men återtog ånyo dess bruk. Mot slutet a f  sin 
vistelse på Lazarettet brukade Pat. äfven fnfus. Juniperi 
am arum . Jodkalium verkade copiösa öppningar och trans- 
spiration återkom. D. 3  Aug. samma år utgick Pat. från 
Lazarettet fri från all vattsot och ryggvärk Hostan fort
for och urin hö ll ,  ehuru mycket mindre, ägghvita. U ti  
October m ånad, då hans bröstlidande försvårats, under
sökte D:r Lemchen ånyo den sjukes urin och fann den till 
sin förvåning fri från all ägghvita; hvilket förhållande  
genom förnyade undersökningar två till tre gånger hvarje år 
sedermera constaterades; och Pat. led aldrig vidare a f  vattsot. 
Nu i vår insjuknade Pat. efter ådragen förkylning, och  
till hans förra bröstlidande, hvilket allt mer och mer för



svarats, sällade sig nu en pneum onia sinistra. D:r Lern- 
chen var äfven nu den sjukes Läkare och undersökte  
hans urin ,  utan att kunna upptäcka ngghvita. Pat. 
dog d. 11 Mars detta år.” Jag förbigår de laesioner, som 
uti andra organer vid obduction förefunnos, emedan de 
mindre intressera oss. ” Njurarne voro a f  tillbörlig stor
lek, något obetydligt lösare, än vanligt,  cortical- och  
pyramidalsubstansen ti llbörliga, utan tecken till sjuklig  
afsättning. I spetsen a f  högra njuren var en ärtstor, med  
klart serum fylld blåsa. Urinblåsan tom och frisk.” — Det
ta är ett i inånga hänseenden märkligt fall. Efter all 
analogie tyckes man här med full rätt kunna ar.taga, att  
sjukdomen efter uppkommen degeneration uti njurarne 
öfvergått till fullkomlig helsa. Och orn man ock har  
exempel p å ,  att sjukdomen, ehuru långt framskriden, 
kunnat hämmas och, som det synts,  helsa återvinnas, har 
man dock aldrig till sådan fullkomlighet kunnat bevisa 
detta, såsom här. Det skulle måhända vara möjligt, att 
så länge ännu degeneration vore m ju k , absorbtion a f  den
samma kan gå lör sig. Vill man åter antaga, att ännu 
ingen degeneration uti njurarne u ppkom m it, oaktadt sjuk
domen öfver 4  månader varit till sina symptomer så tyd
ligt utbildad, så vore detta dock ett högst ovanligt för
hållande. Att helt enkelt påstå diagnosen vara origtig ,  
torde vara allt för obil ligt,  ehuru visserligen det vigaste.

Sjukdomen recidiverar mycket lätt och detta är i 
allmänhet mindre underligt, emedan den nyligen tillfrisk
nade vanligen återgår till sina förra lefnadsförhållanden 
och således ånyo blottställer sig för samma menligt in
verkande orsaker.

Ofta inställer sig under sjukdomens förlopp tidtals 
förbättring och en skenbar helsa; jag hänvbar i detta 
hänseende till sjukdomshistorierna N:ro 10, 11, 13 och 15.

Oui sjukdomen slutar med döden , utan att detta be
ror på någon complicerad sjukdom, sker detta egentligen 
på 2:ne sätt, antingen under coma eller genom krafter
nas uttömmande, vanligen till följe a f  colliqvativt diarrhe. 
Någon gång kan väl ensamt de hydropiska alFeetionerna 
orsaka döden, som då inställer sig suffocator io modo. Man 
finner då efter döden oedema pulmonum  eller betydlig  
utgjutning uti båda pleurcc. Uti det fa l l ,  som enligt. 
Bright redan tidigt slutade genom oedema glottid is,  har 
oedemet troligen berott a f  en hastigt uppkommen inflam
mation, ii vil ken man ock derföre kallat JJangine oedema-



teuse.'J Död under co/na knri inträffa under sjukdomens 
begge sladier och står i nära sammanhang med hämmad  
tu inafgång, såsom flera ganger näinndt är. Denna död 
är hland den ohyggligaste man-kan se, ty oftast går den 
myeket långsamt och stundom infinna sig convuUioner.  
Under sednare stadiet inträfFar älven död under comtij 
ehuru den sjuke en längre tid lidit af coll iqvativt diarrhe.  
Stundom händer dock, att dötlen inträder under fullt med
vetande i följd af’ krafternas småningom skeende aftvning.  
Jag hänvisar 1'ör öf Vig t i detta hänseende till Tab. 1.

F ö n ä n  jag heskrifver de pathologiska förändringar, 
som under denna sjukdom ega rum uti njurarnes textur 
och livilka man vid liköppningar funnit,  vill jag först 
vidröra några punkter i afseendc på njurarnes anatomie 
och physiologie.

Njurarnes storlek och tyngd  äro naturligen olika i o li
ka åldrar, men varierar älven hos personer a f  samma ål
der. I allmänhet torde den venstra njuren vara något 
större och tyngre, än den högra, samt njurar hos q vin-  
nor, i synnerhet vid äldre år, något mindre, än hos män 
a f  samma ålder. T yngd och, storlek stå ej alltid i för
hållande till hvarandra, hvilket naturligen heror på nju
rens tätare eller lösare consistens, rlos fullväxta kan man 
antaga njurens normala längd variera mellan 4  och 
tu m , bredd mellan 2  och 3 tum och tjocklek mellan  
och l j  tum ; dess normala tvngd varierar mellan 3} och  
6 uns. Dock kunna visserligen mindre afvikelser härut-  
innan äfven under friska tillståndet förekomma. Njurens 
normala f in g  är i allmänhet röda k tig, men denna rodnad 
kan vara högst o l ik a , så att den stundom, då njuren är 
mycket blodfylld, är intensivt röd, stundom åter mycket  
blekröd, ja gulaktig , då nemligen njuren nästan är blod-  
tom , såsom ofta är fallet efter långvariga, tärande sjuk
domar. Vid liköppningar a f  dem , som dött med ehro-  
nisk enteritis eller peritonitis finner man ofta njurens f iäm -  
rc yta eller åtminstone dess nedre tredjedel ega en ljus, 
skifFergrå färg på de punkter , som varit i beröring med  
Colorij liksom man stundom kan finna de delar af högra  
njuren, som ligga närmast gallblåsan, hafva en g u l-e l le r  
grönaktig färg. Vid genomskärning är tubularsnhstansen  
a f  en bjertare, klarare och i allmänhet rödare färg, än 
corticalsubstansen. Till consistensen är cortiealsubstansen 
mindie fast, än tubularsubstansen och icke betydligt fa



stare, än lefvern. Njuren är öfverdragen a f  en tunn, fast, 
fiIjrös mem bran, tunica propria renis,  som jag funnit uti 
friska tillståndet, i motsatts till livad R ayer  påstår, tem -  
ligen intimt förenad med underliggande corticalsubstans, 
så att vid försök, att i större stycken afllå densamma,  
ofta delar a f  njursubstansen medföljt och gifvit åt m em 
branens inre sida ett vil löst utseende. Sjelfva njursub
stansen, som består a f  en mängd blodkärl och secretions- 
kanaler, sinsemellan medelst cellväf förenade, delas, som 
bekant är, uti en y  t tre,  kiirlrikare, nein ligen substantia  
corticulis s. vascu laris j  —  hvilken bos en fullväxt bildar 
liksom ett yttre lager a f  två till tre liniers tjocklek, räk-  
nadt från pyramidarnes bas, samt sänker sig ned m el
lan och omgifver desam m a, — och i en inre, neinligen  
substantia tubularis s. m edullaris ,  som bildar i midten af 
livarje renculus kägelformiga knippen af uringångar, coni 
tubulosi s. p yra m id es  M alpighi i. Dessa pyramider låta 
åter sönderdela sig i mindre knippen a f  rakt mot papil-  
len löpande, tätt sammanpackade tubuli ur in i f e r i ,  hvilka  
små knippen, pyra m id es F erreinii kallade, inom de Mal-  
pighiska pyramiderna icke omgifvas a f  någon cortical-  
substans.

De mycket omtvistade glomeruli s. corpora M alpighii 
utgöra en hufvudbeståndsdel a f  cortiealsubstansen. De  
äro runda, icke sällan ovala ,  små kroppar, hvilka i stor 
mängd ligga omgifna a f  en fin membran mellan de sig 
slingrande tubuli u r in if  eri och äro större än dessa, samt k u n 
na till och med med blotta ögat upptäckas. Deras storlek 
är föränderlig och uppgifves a f  K rause  vara mellan T’T och  
I’ïï linea. Dessa små kroppar bestå helt och hållit af fina, 
liksom uppnystade, m terslingor, hvilket jag haft tillfälle 
flera gånger öfvertvga mig om. Enligt K rause  hänger 
livarje g lom erulus, liksom ett bär vid sin stjelk, vid en 
liten gren från arteriella kärlnätet och ur samma g lo
merulus framkomma åter, enligt Iluschke,  2 till 3 m yc
ket fina kärlgrenar, hvilka gemensamt med dylika, directe 
ur artererna kommande, bilda ett ovanligt fint ca pil lä r— 
nät, som för breder sig i cellväfven mellan tubuli ur i n i f e 
r i  och på deras väggar. Tubuli urini f r i  börja med blin
da , icke blåsformigt uppsvällda ändar uti eortiealsub-  
stansen och ega der ett ganska slingrande lopp, (”bilden 
Schleifen”, f Feber), tub. u r in /f  contorti, och sedan de en
ligt K rause  bildat liksom små kägelformiga nystan , fa 
de en mindre slingrande gång, träda in uti Ferreiniska



pyramiderna, samt bidraga slutligen att bilda de Malpighi- 
ska. Emellertid minskas antalet a f  tuindi u rin iferi genom  
deras gaffel form iga föreningar, men de sälunda bildade stam-  
marne fa icke der före en större kaliber, utan man har 
tvärtom (JVeber) velat finna den mindre.

Njurarne visa uti friska tillståndet högst ringa scn-
sibilitetj äfven vid stark tryckning på lumbaltrakten och 
under sista costa s p u r i a der dock deras nedre ända blott 
genom musculus quadratus lumborum  är skdjd från h ud -  
betäckningarne; och Comhaire’s käcka försök vid nju
rars exstirpation på lefvande djur har tillfyllest bevisat,  
att njurarne hos dem ega en i högsta grad liten sensi
bilitet *).

Huru sjelfva urinafsöndringen går för sig torde väl 
alltid förblifva för oss en hem lighet,  som vi mer eller 
mindre rimligt söka förklara. Schum lansky’s hypothes,  
att glomeruli M alpighi i  voro källan för urinafsöndringen, 
"emedan tubuli uriniferi hafva sitt ursprung från dem ”, 
är befunnen falsk genom M illiers> Huschkes och JVebers 
undersökningar, som ådagalagt,  att tubuli uriniferi icke 
stå i något omedelbart sammanhang med glomeruli M a l-  
pighii. Besynnerligt nog tyckes likväl Becquerel gilla den
na hypothes, då han anser glandulae M a/pighii för små
secretionsorganer, som mottaga det arteriella blodet, be
arbeta detsamma, afsöndra urin, som de sända till tubuli 
urin iferij och sedermera återlemna det förändrade blodet 
åt venerna. IVebers förmodan är mera rim lig , nemligen  
att blodet i de små, mångfalldigt sig slingrande och nvst- 
formigt hoprullade fina artergrenar, h v a ra fglomeruli M al-  
pighii bildas, utsattes för nervernas inflytande saint un
dergår en sådan förändring, att urinen, då blodet seder
mera kommer i det fina capillärnätet,  kan genoinsvetta  
uti uringångarne. Och M üller säger: ”källan för urin
afsöndringen är de slingrande uringångarne sjelfva, bvilka  
icke blott i sina ändar, utan äfven i hela den ofantligt  
stora y ta ,  som deras slingringar b ilda, frånskilja de i 
urin förvandlade delar a f  blodet.

Må man väl akta sig, att icke för sjukliga förklara  
åtskilliga förändnngar, som njurarne efter döden under
g å ,  innan de öfvergått i förruttnelse, och a f  brist på 
kännedom om dessa kunna många misstag uppstå och 
hafva säkerligen uppstått. I delta afseende vill jag blott

*) Comhairej Dissertât, sur l ’exstirpation des reins, Paris, 1803.



i korthet påminna: l :o  om åtskilliga färgförändringar, 
som härröra dels a f  luftens inflytande, dels a f  imbibition  
a f  b lod , som transsuderat genom kärlens väggar, eller a f  
åtskilliga utgjutna liqvida, som omgifva njurarne; 2:o att 
tunica propria  aflossar lättare, emedan den cellulosa, som 
förenar den med underliggande njursubstans, till följe a f  
imbibition eller förruttnelse, blifvit lösare; 3:o om de 
förändringar, som bero på utveckling a f  gas; och 4:o om 
njursubstansens mer eller mindre uppmjukning.

Härefter öfvergår jag till de sjukliga förändringar,  
som njurarne undergå uti den ifrågavarande sjukdomen  
och hvilka man vid liköppningar funnit. Författarne  
hafva beskrifvit dessa under ett olika antal former eller va-  
rieteter. Så beskref Bright 3 ,  Solon 5 ,  R ayer  6  och Ro
kitansky  nyligen icke mindre än 8. A f  dessa anser jag 
mig böra utförligt meddela Brights och Rayers.

Som redan nämndt är, åtskiljer Bright trenne va-  
rieteter a f  denna njurarnes sjukliga förändring. Den  

fö r s ta  utmärker sig enligt honoin genom en egen torpor 
uti njuren, som förlorat sin normala fasthet och på ytan  
fått ett fläckigt, gulaktigt utseende. Vid genomskärning  
finner man samma g u la ,  något i grått stötande, färg in
taga hela corticaIsubstansen. Medullärsubstansen är lju
sare, än normalt. Njurens storlek är icke väsendtligt för
ändrad och ännu kan man icke upptäcka någon sjuklig  
deposition uti njurens väfnad; men ju längre sjukdomen 
framskrider, desto tydligare kan man urskilja en dylik  
sjuklig förändring. Vissa delar blifva liksom förtätade 
{"consolidated") och circulationen är der störd. Njuren får 
på ytan ett nästan tuberkellikt utseende, med för känseln 
knappt märkbara upphöjningar, som till färgen äro ble
kare, än deras om gifm ng, och icke låta injicera sig ge
nom artererna.

U ti den an dra  är hela corticalsubstansen förvandlad 
i en kornig ("granulated") väfnad, i hvars mellanrum en 
ogenomskinlig,  hvit materia synes afsatt. I början af 
denna form finner man njuren, sedan man aflossat tunica 
propria, vara liksom beströdd med fin sand. Vid longi- 
tudincl genomskärning finner man äfven i det inre en 
dylik förändring, och njuren har i allmänhet förlorat i 
fasthet. Har sjukdomen varat en längre tid, så blir den 
fräpimande afsatta massan mer ölvervägande och nian fin
ner på ytan en oräknelig mängd, till formen obestämda,



fläckar, liksom äfvcn vid genomskärning dylika inuti cor- 
ticalsubstansen. Stundom fordras några dagars maceration 
i vatten, för att göra detta förhållande mera tydligt. U ti  
längre framskridna fall märker inan redan, utan att tu
nica propria  aflossas, på njurens yta denna korniga väf-  
nad, i form a f  små olikformiga upphöjningar. U ti  den
na -varietet finner man ofta vid blotta påseendet, i syn
nerhet efter föregången maceration, att det hela består 
a f  små ogenomskinliga afsättningar. Njuren är i allmän
het nu större, än normalt.

Uti den tredje  är njuren för känseln grof  och ojämn 
med talrika upphöjningar, stora som knappnålshufvuden,  
till färgen gu la ,  röda eller purpurröda. Njuren är ofta 
lobulerad, kännes hård och vid genomskärning röner knif- 
ven stort motstånd a f  den hårda, nästan brosklika sub
stansen. Medullärsubstansen synes hoppressad och med 
få ord alla delar a f  organet synes undergått en contra
ction och den främmande afsatta massan är mindre öfver-  
vägande, än i förra varieteten.

R ayer  antager, att de sjukliga förändringar, som man 
i njurarne elter döden finner, kunna hänföras under 6 
hufvudform er, a f  hvilka de 2:ne första höra till nephri
tis album, aruta  och de 4  följande till nephrit. album, 
chronica. De kunna uti enskildta fall förekomma, två 
och två, på samma gån g , alltefter som sjukdomen uti 
hegge njurarne olika långt framskridit, men blott en 
njure a f  sjukdomen angripen har aldrig R ayer  observe
rat. Han beskrifver dessa 6 former sålunda:

”l:sta fo rm en :  (Atlas pl. VI. fig. t .  och pl. X  f. 3.) 
Njurens storlek är förökad, hos en full väx t kan den väga 
8 — 12 uns; dess consistens är teniligen fast, utan hård
h e t ,  men ungefär såsom en med vatten injicerad njures; 
ytan är mer eller mindre bjert röd, prickig med många 
små röda punkter, mörkare, än njurens öfriga färg. Vid 
genomskärning finner man volumförökningen bero på en 
uppsvällning gonflement") a f  corticalsuhstansen , hvilken 
i det inre företer en mängd dylika små röda punkter,  
hvilka R ayer för det mesta funnit vara starkt blod-  
fyllda corpora Malpighii. Tubularsubstansen, hoppressad 
mellan de uppsvällda förlängningarne a f  corticalsuhstan
sen, har en mattare rodnad och dess striæ  äro mindre 
tydliga, än i friska tillståndet. Slemhinnan i calyces och 
bäckenet är grenformigt injicerad. —  R ayer varnar, att 
ej sammanblanda denna förändring med ilen blod-öfver-



fyllnad, sr»m man finner lios njiirarne efter hjerlsjukdo- 
mar, liksom vid nephritis acuta, uti Ii vil ken njuren dock  
är röd, härdare och nästan alltid företer några purulenta 
punkter.

2:dra form en:  (AtI. pl. VI f. 2 och 3 ,  pl. VII f. 5.) 
Njurens storlek och vigt är ökad, dess consistens är min
dre fast och dess lobuli äro mera tydliga, än i normala 
tillståndet. Men, hvad som mest utmärker denna form,  
är en blandning a f  hvperæmie och anæmie, ett marmo-  
reradt utseende på njurens y ta ,  beroende på röda fläckar, 
som finnas utspridda på en hvitgul grund. Vid genom
skärning visar den uppsvällda corticalsuhstansen en blek
g u l ,  rödfläckig färgskiftning, som starkt sticker a f  mot  
tubnlarsubstansens nog lifligt rödbruna färg.

3:dje form en : All. pl. VI. f. 4. Njurens storlek och vigt 
äro äfven här ökade, men numera märker man hvarken röda 
fläckar eller någon marmorering. Corticalsuhstansen är både 
på ytan och i det inre a f  en temligen jämn blek, blekröd,  
lätt åt gult stötande färg , eller a f  en ännu blekare färg,  
liknande den a f  ålkött ( A11. pl. X . f. 5). Här och der  
finner man fina blodfyllda kärl (Atl. pl. VII. f. 2 och 5 ;  
pl. IX f. 9 ;  pl. X f. 10 ) ,  men sällan små skiffer färga de 
eller bruna fläckar eller stora hvita granulationer, härrö
rande från en tidigare aifsällning a f  plastisk lympha (Atl. 
pl. VI f. 6), eller fördjupningar. Ofta finner man röda 
iörhårdningar (JJenduras;sernensJJ) uti tubnlarsubstansens 
papiller, och en ringa föirtjjockning a f  slemhinnan i njur- 
häckenet och calyces, hvflkas kärl stundom äro injicerade. 
Dessa förändringar äro icAe- karakteristika och finnas un
derstundom äfven uti dein vanliga nephritis.

4:de form en :  Denna har Bright beskrifvit under
namn a f  "njurarnes korniga textur"  (Atl. pl. VIII f. 1, 
2 ,  3 ,  4 ,  5 och 6; pl. IX  f. 1 och 8). Njuren är äfven 
här större och tyngre, än normalt. Dess y ttre ,  meren
dels blekgula, yta är beströdd och stundom öfverhöljd med 
små mjölkhvita, i gult stötande fläckar, stora, som små 
knappnålshufvuden, ofta förlängda och nog mycket lik
nande fina klimpar a f  vassla, som oordentligt blifvit i 
större eller mindre mängd spillda på njurens yta. I a ll -  
mänhet äro dessa granuhitioner talrikast och tydligast vid 
njurens ändar. Alla ära höljda a f  en ytterst fin hinna,  
hvilken de genomskimra, såsom genom en fernissa. Nju
rens yta är alldeles slät, a f  en mjölkhvit färg. Brights 
granulationer igenfinnas äfven inuti corticalsuhstansen,



livars färg man vid genomskärning finner, liksom 11 Ii 
2:dra och 3:dje form en, vara allmänt blek och gnlaktig 
och göra ett starkt afbrolt mot tubularsubstansens röda 
färg. Den uppsvällda corticalsubstansen intager elt myc
ket större rum , än uti normala tillståndet, i synnerhet  
uti sina förlängningar mellan käglorna. De små mjölk- 
hvita punkterna, Brights granulationer, äro icke här så
som på ytan mer eller mindre runda och åtskiljda, utan 
synas såsom irreguliera, flockiga linier, fortsättande sig mel
lan de tubulösa käglornas divergerande striœ  (Atl. pl. VIII 
f. 1 och 5). Vid en väl gjord genomskärning är detta 
förhållande mycket tyd lig t ,  i synnerhet vid njurens peri-  
pheri och käglornas bas. Stundom finner man få eller 
inga granulationer inuti corticaIsubstansens väfnad, ehuru  
de äro temligen talrika på ytan; i andra fall har åter 
den korniga degenerationen inkräktat hela corlicalsub-  
stansen ända in i dess små förlängningar, som intränga 
uti de tubulösa käglornas bas, hvilkas striœ  äro vikna åt 
sidorna, nästan såsom de fladdrande ändarne a f  en sädes- 
kärfve (Atl. pl. IX  f. 8). Genom några dagars macera
tion i vatten blifva granulationerna tydligare och skiljas 
genom sin matta, hvita färg från den omgifvande corti
calsubstansen.

5:te fo rm en :  Denna förekommer mycket mera säl
lan ,  än de föregående. Njurarne äro större och tyngre,  
och deras lobuli mera ty d l ig a ,  än i normala tillståndet. 
D et synes som om en mängd små gryn a f  fin hvet-deg  
(JJde semoule") lågo under tunica propria j  hvilka små gryn  
äfvenledes äro små granulationer a f  plastisk lympha, som 
man tillfälligtvis finner uti detta och några andra species 
a f  nephritis. De äro ej lika den fina gida sand, som 
man stundom finner i corticalsubstansen.

6:le fo rm en :  Denna synes motsvara Briglits tredje 
varietet. .Njurarne, någon gång större, ofta mindre, än 
i normala ti Ilståndet (Atl. pl. VI f. 5 ;  pl. VII f. 6 ;  pl. 
X  f. 8 och 10) äro hårda samt på ytan ojämna. Man 
urskiljer på ytan få eller inga granulationer, men vid ge
nomskärning trälfas de nästan alltid inuti corticalsubstan
sen till ett visst antal. Dock har R ayer  funnit dem äf-  
ven i stor mängd på ytan a f  en sålunda indurerad och  
deform njure. Men deremot har han uti helt och hållit  
analoga fall,  hos personer, som dött långt efter sjukdo
mens början, förgäfves sökt efter dylika granulationer uti 
dessa indurerade, skrynkliga eller knöliga njurar. Ofta



aio  njtirarne allmänt eller partiell hleka och stundom i 
anatomiskt hänseende så lika njurar, förändrade under en 
nephritis sim plex chronieuj att det nästan skulle vara omöj
ligt, alt skilja dem å t ,  om man ej afsåg de olika sym p-  
tomerna under I i F vet. U ti denna framskridna period a f  
sjukdomen, är njurarnes yttre memhran nästan alltid för-  
tjockad samt mycket fastsittande vid organets y ta .”

Det gifves några sjukliga förändringar, som man fin
ner uti nephritis album i nosa j  liksom uti andra former af  
nephritis j  och R ayer  an lör följande, såsom de mest före
kommande: l:o  G lom eruli Alalpighiij röda, svartaktiga 
och större, än i friska tillståndet (första formen a f  ne- 
phrit. a ih u m ) förlora betydligt i färg på samma tid, som 
anaemie i corticalsubstansen inträder. Uti detta sjukdo
mens framskridna stadium äro de lika små serösa bläsor, in
blandade med andra, som äro något större, och som se
dermera blifva verkliga Cystæ. 2:o De små röda, eceh y-  
moser eller petechier liknande fläckar, som man stundom  
observerat uti första form en, kunna sedermera blifva er
satta a f  gråaktiga eller skifFergråa fläckar. 3:o JXjurve- 
nerna kunna förete fibrinösa, vid deras väggar fastsittande 
concretioner, som sträcka sig ända in i deras fina förgre
ningar; och R ayer  har då funnit corticalsubstansen vid 
genomskärning m jukare, än i de fa l l ,  då detta venernas 
tillstånd icke egde rum. 4:o Calyces och bäckenet visa 
ofta spår efter inflammation.

Oaktadt R ayer  sålunda ganska utförligt beskrifvit 6  
ol ika former och Rokitansky  likaledes 8 ,  som utrymmet  
nekar mig, att närmare om ta la ,  händer dock ganska ofta, 
att man vid liköppningar a f  d em , som dött i Morbus 
Brightij finner njurar, hvilka man ej bestämdt kan hän
föra till den ena eller undra a f  dessa former, hv ilketåter  
bevisar, att denna indelning, trotts sin m ångfalld , icke  
uppfyller fullkomligt sitt ändamål. Annorlunda kan det 
väl ock ej vara, då den ej grundar sig på det ,  som är 
väsendtligt uti sjukdomsprocessen. Man har ock derföre 
med rätta kallat dem för former, varieteter och ej för 
stadier a f  sjukdomen. Hvllken mångfalld a f  formbeskrif-  
ningar skulle man ock ej falla u t i ,  om man ville beskrif-  
va de olika formförändringar, en a f  tuberculos eller in
flammation angripen lunga kan förete, och icke fästade 
sig vid de hufvudsak liga förändringar, som äro sjukdoms
processen egna. Betrakta vi nu också närmare dessa oli
ka former, sa inse vi lätt, att deras olikhet ofta beror



p å ,  huruvida sjukdomsprocessen i större cl 1er mindre om
fång angripit njuren, mer eller mindre förstört njurens 
normala väfnad, samt stundom pä rent tillfäll iga omstän
digheter. Härmed påstås visserligen icke, att icke denna 
indelning och noggranna beskrifning a f  olika former myc
ket gagnat, emedan man derigenom kunnat någorlunda  
öfvertyga sig o m ,  att njurarne, ehuru olika de än förete 
sig , dock lida a f  en och samma sjuklig process, ehuru  
på olika utvecklingsgrader; ty man har icke blott hos 
olika personer, som under lifvet haft likadana sym pto
mer, funnit efter döden njurarne enligt de nyss beskrifna 
olika formerna olika sjukligt förändrade, utan man har 
äfven hos samma person funnit den ena njuren öfverens-  
stämma med en ,  den andra njuren med en annan a f  des
sa former.

Dock kan m an, så länge ännu sjelfva sjukdomspro
cessens väsende samt egendomliga förändringar under dess 
lopp ännu äro oss temligen okända, tviflande fråga, om 
dessa a f  förlattarne olika beskrifna former verkligen höra 
till en och samma sjukdom? Visserligen tala härför i 
hög grad symptomernas likhet samt att man funnit olika 
former på en gång närvarande, m. m., men onekligen skall 
en kommande tid linna sig befogad, alt skarpare åtskilja 
m ycket ,  som vi nu anse för varieleter a f  en och samma  
sjukdomsprocess, och detta måhända i synnerhet i afseen- 
de på njurarnes pathologie, som ännu sväfvar i så mycket 
dunkel. Men så länge vi å ena sidan om den i njurarne 
främmande afsatla massan ännu blott ega en ph y si ka I i sk 
kännedom, och hittills inga undersökningar upplyst dess 
chemiska beskaffenhet och förhållande till analoga sjuk
liga afsätlningar i andra organer, och vi å andra sidan i 
afseende på den functionella rubbningen blott veta, hvad  
hittills  derom bekant är, skulle säkert hvarje försök af  
en dylik söndring, på vetenskapens närvarande stånd
punkt, vara äfventyrligt och åtminstone i practiskt hän
seende ofruktbart.

För att emellertid så mycket som möjligt, afse, livad 
oss om sjelfva sjukdomsprocessen och dess hufvudsakliga  
förändringar är bekant, och således först läggande till 
grund det sjnkdomsmoment, som inom densamma synes 
öfvervägande, anser jag mig böra indela den sjukliga 
process, som under fllorbus Bright i  uti njurarne eger rum  
uti 2:ne stadier, nemligen l:o  det congcstiva eller in flam 
matoriska,; och 2:o det degenerettii'Uj samt söka beskrifva



de sjukliga förändringar, som njurarne liufvudsakligen  
under dessa stadier undergår.

Under sjukdomens Jörsta  stadium  eller stadium  con
gestionis s. inflam m ationis är njurens storlek mer eller 
mindre ökad, liksom dess tyn g d , hvilken stundom stiger 
till 12 uns. Njuren är på ytan mer eller mindre starkt 
röd , med många små rödare punkter, mörkare än deras 
omgifning. Tunica propria  är smutsigt röd och aflossar 
lätt. Njuren är uppsvälld och för känseln såsom en med  
blod injicerad njure. Corticalsubstansen, på hvars upp
svallning volumförökningen beror, •nr mor och låter lätt 
söndra sig ,  hvarvid och i synnerhet om tryckning an
vändes, en brunröd, tunn, i högsta grad finflockig, blo
d ig ,  något klibbig vältska, hvaraf väfnaden nästan lik
formigt är uppfy lld , i mängd framsipprar. Älven inuti 
corticalsubstansen finnas flera mörkare punkter, hvilka jag , 
liksom R ayer, funnit vara starkt blodfyllda glomeruli 
M alpighii, och Rokitansky anser stundom bero på verk
liga eechymoser. Tubularsubstansen har en dunkelröd  
färg och dess strice äro mindre tydliga, än i normala till
ståndet. Uti calyces och njurbäckenet finner man en tunn, 
stundom blodaktig, urinös vättska samt deras slemhinna  
röd och grenformigt injicerad. Uti delta stadium kan 
man ännu injicera njurens blodkärl och vid microscopisk 
undersökning finner man glomeruli M alpighii betydligt  
större, än normalt, troligen i följd a f  den starka blod-  
congestionen, som egt rum.

I afseende på de förändringar, som njurarne undergå 
under sjukdomens an dra  stadium  eller stadium de gene
rationis, vill jag söka beskrifva tvenne fo rm er ,  soin jag 
äfven tror inb ts va ra sjukdomsprocessens gång, så att den 
ena a f  dessa former föregår i verkligheten den andra.

Första degenerativa form en.- Njurens storlek är här 
ännu mera ökad, stundom dubbelt större, än normalt, 
och dess vigt likaledes. Sä har jag funnit en njure uti 
detta tillstånd väga 15 uns. Njuren kännes >tind och nå
gon gång liksom flueturerande,. dess consistens är lös. 
Njuren är på ytan vanligen slät, till färgen m alt ,  hvit
gul med här och der enstaka, utvidgade käri, i form a f  
stjernor, knutar eller strimmor, hvarigenom ytan får lik
som ett marmoieradt utseende. Stundom äro några lo-  
buli mera utvecklade och man säger då njuren vara lo-  
bulerad. Tunica propria  synes något förtjockad och af
lossar lätt. Vid genomskärning framsipprar ur cortical-



substansen en k libb ig ,  rnjölkig, opak vätska, och man finner 
uti den degenerade corticalsubstansens väfnad ett afsatt 
främmande, gulaktigt,  mjukt, klibbigt äm ne, som här 
och der eger en punkt- eller linie-formig fördelning, och 
som i synnerhet i de yttre, ehuru stundom oek i de inre 
lagren, har ett grynformigt utseende. Dessa grynformiga  
bildningar finner man a f  olika storlek, från den a f  va l-  
mofrön till den a f  harapfrön. Någon gång framstå de 
öfver njurens y ta ,  som då kännes ojämn. D e äro ännu  
mjuka och gå vid minsta tryckning sönder. Den sålun
da degenererade cortitaIsubstansen, uti hvilken en störré 
eller mindre blodtomhet råder, hvilken blott här oeh der 
afbrytes a f  blodfyllda, liksom varicösa kärl, har tilltagit 
5 till 9 linier i tjocklek, hvilken tillökning i massa stun
dom blott sträcker sig till basen a f  Malpighiska pyrami
derna, hvilka då äro märkbart blodfyllda och a f  en mör
kare färg, men merendels äfven fortsätter sig i de delar,  
som äro belägna mellan njnrkäglorna, hvilka derigenom  
hoppressas, få ett oordentligare läge samt vid basen ett 
upprispadt utseende, liknande en plume. Någon gång fin
ner man redan nu , ehuru sällan, en eller annan a fn ju r -  
käglorna försvunnen. A tt ,  såsom några författare göra,  
kalla détta tillstånd för hypertrophisktj anser jag a f  lätt 
begripliga skäl högst opassande. Njurbäckenets slemhinna  
är injicerad, och man finner ofta uti bäckenet ett klib
b igt ,  gråaktigt flytande ämne. På så förvandlade njurar 
bar äfven jag försökt injection genom arterer och vener,  
men lyckats högst ofullkomligt. Under microscopet tyc
kes det som vissa kärl, i synnerhet uti capillärnätct, i 
följd a f  den degenererade afsatta massan voro obliterera-  
d e ,  andra deremot dilaterade, och man finner ett långt  
mindre antal corpora M alpighiij än uti normala tillstån
det. Den afsatta massan visar blott sammangyttrade m ole-  
cu ler ,  som simma liksom i en fet vättska, och man ser 
tydligt urinkanalerna förlöpa i densamma. Allt efter som 
nu den främmande degenerativa massan intager mer eller 
mindre a f  njurens väfnad samt har en tydligare eller  
otydligare grynformig bildning, får njuren naturligtvis ett 
olika utseende. Det karakteristika för denna form är ,  att 
en främmande, fetaktig, h v itgu l ,  ännu mjuk massa afsatt 
sig uti corticalsubstansens väfnad, och jag skulle vilja 
kalla den för Forma degenerationis mollis.

A n dra  degenerativa fo rm en ,  som jag i motsatts till 
den förra, skulle vilja kalla Forma, de generationis dura:



s. indurationis. Uti donna liar den afsatta degenerativa 
massan anlagit en fastare consistens, njuren kännes hard, 
indurerad, blodcirculationen störes allt mer och mer, h v a -  
dan njurens normala väfnad mer och mer gar förlorad, 
och njuren i följd a f  den störda nutritionen slutligen, om  
ej döden m ellankom m er, blir atrophisk, hvilket tillstånd 
synes egentligen tillhöra denna form i sin utbildning. 
Emellertid kan njuren under densamma förete både till 
det yttre och i det inre ett högst olika utseende. Njuren 
är ofta a f  normal storlek, stundom större, stundom åter, 
om nemligen sjukdomen varat länge, mvcket mindre, än 
norm alt,  så att den knappast håller 2 tum i längd. Den 
är stundom lobulerad, stundom på ytan skrynklig eller 
knölig och någon gång a f  ett mycket deform t utseende. 
Färgen är vanligen b lek ,  grågul med ljusare fläckar, så 
att äfven här ett marmoreradt utseende kan ega rum. 
Njurens vigt är i jämnförelse med storleken betydlig. Cor-  
ticalsubstansen är hvitgrå, späckartadt degenererad, fast,  
att man vid genomskärning ofta röner stort m otstånd, i 
synnerhet vid njurens atrophiska tillstånd, då den nästan 
är broskhård, liknar en fläsksvål och har i genomskär-  
ningsytorna en vaxlik glans. Stundom kan man ej upp
täcka några grynformiga bildningar, utan det synes, som 
dessa vid organets contraction liksom flutit tillsamman,  
men i andra fäll finner man dem a f  ovanlig storlek, både 
på njurens yta och i det inre. Njurkäglorna äro dels a ll
deles försvunna, dels små och liksom förtvinade, och någon 
gång har den degenererade massan trängt sig långt in 
emellan deras strice. Tunica propria  är märklist förtjoc- 
kad och låter i allmänhet lätt afflå s ig ,  men då njuren 
är mycket liten har den liksom sammansmält med den 
underliggande njursubstansen och kan icke sä lätt aflos-  
sas. Slemhinnan i bäckenet är stundom något förtjockad. 
Numera lyckas ännu mindre injeetioner och vid micro-  
scopisk undersökning finner man ännu färre corpora M al-  
pighiij och de som finnas, tyckas ofullkomligt fyllas a f  
injections-ämnet. Det intermediära nätet är ännu mera 
förslördt a f  den framskridna, mera fasta degenerationen, 
som blott tyckes bestå a f  hopgyttrade moleculer.

Jag har äfvenledes aldrig funnit blott en njure ensam 
vara sjuk, så vidt nemligen begge njurarne varit tillstä
des, men väl har jag .«sett sjukdomen vara längre fram
skriden uti den ena, än i den andra a f  njurarne.



Några gånger finner inan i dessa degenererade njurar 
små abcesser eller purulenta punkter samt oyster, men 
man träffar dylika uti njurar, som för öfrigt äro alldeles 
friska, hvilket jag haft flera gånger tillfälle observera;  
och dessa bildningar, liksom andra, t. ex. tuberculosa,  
squirrhösa m. fl. äro, att anse som tillfälliga complica-  
tioner.

Åtskilliga författare hafva sökt genom finare iujec- 
tioner och microscopisk undersökning upptäcka, hvilka ele-  
mentardelar a f  njuren under den ifrågavarande sjukdo
men förnämligast äro angripna och hvarpå njurarnes för
ändring hufvudsakligen skulle bero, samt dymedelst kom
ma sjukdomens natur på spåren.

Emellertid hafva dessa undersökningar utfallit min
dre tillfredsställande och helt olika. GlugCj som fann 
” uti cor/)ora M alpighi i  och inom urinkanalerna exsu da t-  
och vahrhulorJJj  men med dessa kulor förväxlat de nu
mera bekanta epi thel i i—cel 1er, som normalt finnas uti urin
kanalerna, kom genom sina undersökningar till följande 
slutsatts: I)en BrightJska degenerationen uti njurarna be
star u ti en inflam m ation a f  cor tica lsu bstan sen d . v . s. i 
den egentligen urinberedan.de delen d era fj hvilken in flam 
mation kaiij ehuru i mycket ringare g ra d j i f  ven f o r t 
p la n ta  sig på tubular substansen.

Mateers åsigt har jag redan förut meddelat. Ilan an
ser dessutom degenerationen vara a f  tuberculös natur.

Becquerel har i följd a f  undersökningar, som han 
anställt, för att utröna njurarnes sjukliga förändring, an
tagit tre grader a f  denna njurarnes sjukdom , hvarigenom  
han velat förklara uppkomsten a f  de olika förändringar,  
njurarne förete. Man påminne sig hans åsigt om corpo
ra  M alpighiij att de nemligen äro verkliga glandler.

For sta graden: Förstoring a f  glandulæ Malpighiij 
beroende på blodcongestion och sannolikt sam mantryck-  
ning a f  de kärl som dem omgifva.

A n d ra  graden: Hypertrophie a f  glandulæ M alpighiij 
beroende på deras infiltration a f  en album inös, ännu mjuk, 
gul materia, som troligen uppkommit genom den första 
förändring, som blodet ,  hvaraf de på första graden voro 
öfverfy llda ,  undergått och som nu förlorat sitt färgämne.

Tredje, graden: Hypertrophie a f  samma gandler med 
en h v i ta k tig eller gulaktig degeneration, som merendels 
gör ett starkt af brott, då icke alla glandlerna äro i lika

grad



grad forändrade. Då degeneration blir a llm än, får den 
förändrade eortiealsubstansen ett likformigt utseende”.

Valentin  åter har genom sina undersökningar koin-  
mit till det resultat, att blodkärlen och corpora M alpighi i  
icke äro på något sätt forändrade, liksom icke heller  
tubuli u rin iferi i afseende på deras struetur, men dessa 
sed na re ,  i synnerhet tubuli urin iferi c n to r t i j  äro fyllda  
och liksom injicerade med ett gulgrått äm ne, bestående 
a f  små moleculösa delar, och han anser således njurarnes 
förändring blott bero derpå, att de äro receptucalum  för 
den sjukligt förändrade urinen, hvars orsak man egentli
gen torde böra söka uti blodet. Detta skulle gifva stöd 
åt G raves's förmodan, att texturförändringen i njurarne 
uppkom på det sätt, att en del a f  albumen uti urinkana
lerna coagulerades a f  vissa salter och syror, som funnos 
fria uti urinen, och sålunda derstädes afsattes och vål
lade obliteration.

Hecht anser sjukdomen bestå i en abnorm fettbild-  
uing , som börjar uti den cellväf,  hvilkcn förenar urin
kanalerna, och sedermera angriper äfven dessa. På vissa 
ställen kan visserligen inflammation tillfälligtvis ega rum,  
men degenerationen i det hela liknar mycket cirrhosis 
hepatis. Denna sednare åsigt delar äfven Hopcj och han 
anser granulationerna bero på en sjuklig förändring a f  
corpora Afalpighii till följe a f  störd circulation uti n ju
rarne.

Enligt Rokitansky består den hvita eller bleka, m jöl-  
kiga eller gräddlika, och i olika grad coaguleiad ägg-  
hvita liknande producten uti solitära oeh sammanpackade  
m oleculer , och är a f  fibrino-albuminös natur med desto 
mer öfvervägande albumerij ju längre sjukdomen fram
skridit. Depositionen a f  denna product sker visserligen här, 
liksom i allmänhet vid en enkel inflammation, pä hvarje 
punkt a f  njurarnes parenchym utom kärlen, inen dock i 
synnerhet uti corpora M alpighii och sedermera uti urin
kanalerna, så att B /igh tJska granulationerna äro verkligen  
icke annat, äu corpora M alpighii fyllda a f  denna product.

Doctor F. T. B erg , som eger vana och erfarenhet i afse
ende pä finare anatomiska undersökningar, har haft god
heten låta mig deltaga uti åtskilliga dylika på både fri
ska och under Morbus Bright/' sjukligt förändrade njurar. 
V i begagnade härvid först åtskilliga injectionsfernissor, 
men af dem mindre tillfredsställda hafva vi sedermera

G



brukat blod till injections-ämne, hvilket synts oss lättare, 
än något annat, intränga i de linare capillärkärlen samt 
bäst lämpa sig för inicroseopi.sk undersökning, emedan 
prseparatet kan las mer transparent. På friska njurar 
iiafva vi både genom arterer och vener, ehuru bättre ge
nom de förra, kunnat injicera corpora M alpighiij samt 
funnit dem utgöras a f  nystformigt sammanslingrade arte
rer, från hvilka fina kärlgrenar utgå till det intermediära 
capillärnätet. Detta bildar i friska njurar tiformiga, uti 
hela cortiealsubstansen sig förbredande kärlmaskor, mel
lan hvilka urinkanalerna slingra sig. Uti dessa sednare 
bafva vi ofta sett en mängd epitheli i-eeller , som Gluge 
orätt förblandat med vahr-kulor. E huru  jag redan för
ut ointalt njurarnes sjukliga tillstånd under Morbus 
Br/ghtij vill jag dock för jemförelsens skull åter upprepa 
detta samt meddela, hvad vi vid tienne undersökningar 
pä så förändrade njurar iakttagit.

Första gången gällde undersökningen tvenne njurar, 
som ännu (se 17:de sjukdomshistorien) voro på sjukdo
mens första stadium, stad/um congcstiouisj hvars beskrif-  
ning hufvudsakligen är grundad härpå. JNjurarnes arte
rer injicerades med fernissa, som fyllde väl och likformigt 
äfven det finare intermediära nätet, och corpora MaIpigliii 
syntes större, än under normala tillståndet. Ingenstädes var 
någon främmande, afsatt massa synlig. —  Andra gången un
dersökte vi njurar, som motsvarade första degenerati va 
formen. Injection gjordes på begge njurarne uti arterer-  
n a , på den ena med blod , på den andra med fernissa. 
Injectionen med fernissa lyckades högst ofulUländigt och 
inträngde ej i det intermediära nätet. Bättre lyckades blod-  
injectionen. Capillärnätet var här fläcktals fylldt men 
m ycket olikformigt, och obliteration a f  kärlen omväxlade  
med dilatation både bär och uti de större blodkärlen. An
talet a f  corpora M alpighii var mindre, än normalt, och  
här och der syntes de kärlslingor, som bilda desamma,  
vara utvidgade och liksom uträtade. — Tredje gången un
dersökte vi njurar, der redan induration inträdt. Vi in
jicerade blod uti venerna på den ena och uti artererna på 
den andra. Vid den artericlla injectionen fylldes ca pil-  
lärnätet högst ofullständigt och syntes vara nästan för-  
stördt a f  den afsalta främmande massan, hvilken på nå
gra få ställen genomblöts a f  varicösa kärlgrenar. A f  cor
pora  M alpighii voro högst få fullkomligt fy l lda ,  en del 
syntes mycket bleka och i desamma hade det injicerade



blodet ganska ofullständigt inträngt, men de flesta voro 
försvunna. Den venösa injectionen fyllde bättre, ehuru  
något o likform igt, capillärnätet, som här dock mera när
made sig till det normala utseendet. A f  corpora M alpighii 
voro äfven här få synliga. Den afsatta massan visade 
blott sam mangy ttrade moleculer. —  Urinkanalerna hafva  
vi tyvärr icke haft tillfälle injicera.

U tan att nu våga a f  dessa försök draga några slut-  
sattser, huruvida uti cellulosan utom kärlen eller ock inuti 
sjelfva kärlen den degenerativa massan afsättersig, synes det 
dock som degenerationen egentligen utgick från det in
termediära nätet och mera från dess arteriella sida. Da  
vissa kärl oblitéreras är det alltid en naturlig följd, att 
andra dilateras och häraf bero de färgförändringar, den 
omväxlande anæmie och hyperaemie, som man i synner
het under början a f  degenerationen finner hos njurarne. 
Granulationerna synes bero deraf,  att sjukdomen angripit  
sjelfva corpora M alpighii,  men då degenerationen är mera 
allmän och likformig finnas få eller inga granulationer. Ju 
mera sjukdomen framskrider dess mera förstöres njurens nor
mala v ä fn a d , och slutligen inträder till följe a f  den hämmade 
nutritionen njurens atrophie. I afseende på njurens atrophie  
anser jag mig böra anföra följande a f  Rokitansky.- JJM or
bus B righti öfvergår till helsa vid ringa grad genom för
delning, utan att lemna något spår efter sig , men då sjuk
domen längre framskridit qvarlemnar den en betydlig  
textur-förändring, hvartill hörer njurens atrophie med 
ojämn y ta ,  varieositet hos kärlen, cellulo-fibrös förtätning  
a f  väfnaden, fibrös och späckig förtjockning a f  fa sc ia  re
n a lis , samt den främmande producteris induration.” — Med 
en tuberculös process har degenerationen alls ingen likhet.

Man har med skäl uppkastat den fråga, om man 
på vetenskapens närvarande ståndpunkt alllid kan med 
säkerhet skilja en under Morbus Brighti förändrad njure 
från andra sjuka njurar. Jag har redan efter R ayer  an
fört åtskilliga förändringar, som äro gemensamma för 
denna ocli andra ”Nephriter,” och hänvisar dessutom till 
det,  R ayer  vid sina form-beskrifningar härom yttrat,  
samt p åm in n er  om de förändringar, njurarne efter döden 
undergå innan de öfvergått i förruttnelse, då i synnerhet, 
om de äro b lodtom m a, ett misstag möjligen kan in
träffa. Becquerel varnar för ett annat misstag, som i 
synnerhet kan uppstå med njurar hos barn, hvilka lidit 
a f  allmän vattsot eller ascites, och som han tror stundom



inträffat, särdeles dû vattsoten följt efter skarlakansfeber. 
Ilos sådana barn eger stundom uti njnrarne äfven en serös 
infiltration ru m , liksom uti andra organer. En sådan 
infiltrerad njure är något uppsvälld, a f  en b lek ,  b vit e l
ler något i gult stötande larg ,  som sällan afbrytes a f  nå
gra kärlförgreningar. Den genom serösa infiltrationen nå
got ökade eorticaIsubstansen är i genomskärningsytan slät, 
blek oeb om njuren får ligga en tid eller om man tryc
ker densamma, i synnerhet under förnyade inskärningar, 
utflyter en betydlig qväntitet seru m , så att njuren slut
ligen återfår sin normala volum oeb endast företer ett 
blodtomt utseende. IMjnrkäglorna ärt» bleka, men tydliga. 
Sådan njure bar jag ieke sett, men tycker att man ieke 
gerna här kan begå misstag, då ingen främmad, degene
rati v massa finnes deponerad. Emellertid tror jag att 
man ieke kan för närvarande bestämdt besvara frågan 
med j d j  om man ieke derjemte får afse symptomerna un
der 1 i IV et.

Stundom äro njurarne ensamt sjuka och man finner 
alla öfriga organer friska. Emellertid påträffar man ofta  
äfven andra sjukliga förändringar, hvilka dels bero på när
varande compliealioner dels stå i ett närmare förhållande  
med sjelfva sjukdomen. Dessa sednare äro olika allt ef
ter som döden kommer tidigt eller sent. Döden må hafva  
inställt sig när som helst, så finner man stundom, ehuru mera  
sällan under sjukdomens första stadium , åtskilliga hydro-  
piska utgjutningar, såsom en mer eller mindre utbredd  
an asarcaj  oedema pulmonum ,  utgjutning i peritonaeum ̂  
pleuraej  pericardium ,  inom hjernans hinnor* oeb ventrik- 
Jar. Stundom finner man hjernun b lodfv lld , stundom  
blodtom , ehuru döden inträffat under comatösa sym pto-  
mer. Har urinafsöndringen före döden varit minskad el
ler undertryckt, håller alltid blodet enligt Cliristison be-  
tydi ig q vantitet urinämne, hvilket man oek upptäckt i de 
serösa utgjutningar, som flinnits uti caviteterna. U r in -  
blåsan är vanligen sammandragen, nästan tom , och den 
urin, som finnes i densamma,är alltid mycket ägghvithaltig*).

*) Man bör med största försiktighet ensamt af ägghvitas när
varo i den urin, som finnes citer döden i blusan, draga nå
gra slutsatser. Icke blott att efter döden en viss qvanlitet 
serum kan transsudera blåsans väggar oeb blanda sig med 
urinen och vålla dess ägghvithalt, hvilket redan f f e l l s  an
märkt, utan egna sjukdomar uti blåsan, uretliererna och 
njurbäckenct kunna ock orsaka ägghvithaltig urin. Uti



Kommer döden linder sjukdomens sednare period, sa 
rä d eren  mer eller mindre blodtomliet i alla kroppens de
lar. Den vanliga kärlinjectionen är försvunnen, magen  
oeli tarmarne äro bleka, b lodtomma, liksom hjernan och  
dess hinnor, och kroppen företer nästan ett likadant u t
seende, soin om en betydlig blodförlust egt ruin. Chri- 
stison  säger sig uti ett fall icke uti någon kroppsdel kun
nat upptäcka en enda droppa blod. Glandules suprare- 
unies äro stundom bårda och något förstorade. Då ett 
mattande diarrhe' föregått döden, tinner man stundom spår 
till chronisk inflammation i slem hinnan uti Colon och Rec- 
tunij men ofta finner man i dylika fall blott en märklig  
anaemie här, liksom uti hela tarmkanalen.

I afseende på de læsioner, som uti andra organer 
efter döden förefinnas och som bero på sjukdomar, bvilka  
varit med Morbus Brigliti complicerade och om hvilkas  
sammanhang med denna sjukdom man stundom barsvårt,  
att något bestämma, vill jag i sammandrag anföra de re
sultater, som Bright a f  100 liköppningar funnit. A f  se- 
rösa membraner var pleura  oftast sjukligt förändrad. Dock  
bestod denna förändring i 40  fall uti gamla adluerenser,  
och uti 26  fäll var pleura  fullkomligt frisk; uti 16 fall 
svntes spår efter acut inflammation, och uti 41 fanns se
rös utgjutning inom pleura, som syntes hufvudsakligen bero 
på störd jämnvigt mellan de secernerande och absorberan
de kärlens verksamhet. Uti pericardium  fann Bright i 6  fall 
gammal fastväxtning, i 8 spår efter acut inflammation 
och uti 23  serös utgjutning. Uti peritonæuni fann lian i 
10  fäll gamla adhaerenser, i 13 tecken till acut inflam
mation och i 22 utgjutning a f  klart serum. Uti 13 
fall fann han a r a c h n o id e a sannolikt till följe a f  en mer 
eller mindre acut inflammation, opak; uti 29 serös ut
gjutning mellan bjernans hinnor, och uti 6 hade utgjut-  
ningen till en del utvidgat hjernans ventriklar. Särdeles 
ofta fann ban hjerlat föränd rad t; uti 27  fall kunde dock

förra fallet är icke ägghvitlialten så betydlig, som i Mor- 
bllS Brightij uti sednare må man noga undersöka de om
nämnda delarncs sjukliga förhållande, och vid microscopisk 
undersökning skall inan i de flesta fall finna urinen äfven hälla 
va hr. tV il l iam ton, som nyligen skrifvit  ”om åtsk i I liga sjuk
domar, uti hvilka ägghvithaltig urin förekommer,” har emel
lertid i de flesta fall, han meddelat, först efter döden under
sökt urin, hvilkct gör lians skrift mindre pålitlig och be 
visande.



ej något abnormt mnrkas nli detta organ, och uti 6  andra 
namnes intet härom. Oftast var hjertat hypertrophiskt 
med eller utan valvelfel , dock så, att a f  52  fall, der h y 
pertrophie egde ru m ,  voro valvlerna uti 34  friska. A f  
dessa sednare voro aortas  väggar uti 11 fall mer eller 
mindre sjuka, men det återstår dock alltid 2 i  fa l l ,  der man 
icke kunde finna någon organisk orsak till den närvarande 
hypertrophien , som vanligen hade sitt säte i venstra hjert- 
hälften. Bright vill se orsaken till denna hypertrophie an
tingen uti den ovanliga s t im u lu s som det förändrade b lo
det omedelbart utöfvat på organet, eller deruti att capillär-  
circulationen blifvit i följd a f  blodets sjuklighet så för
ändrad, alt hjertat måste använda en större kraft, för att 
fullborda circulationen uti de finare kärlen. Dessutom an
märker Brightj att hypertrophien i hjertat tyckes till en 
viss grad hålla jämna steg med fortgången a f  njurarnes 
degeneration, så att då hypertrophien var betydlig voro  
njurarne i allmänhet sammanskrumpn» och indurerade. 
Vaidigen var va lvu la  m itralis  förändrad, blott i 3 fall 
va lv . tricuspidalis. U ti lungorna fann han i svnnerhet  
oedem och bronchitis j  ofta förenad med partielt em p h y -  
sem. Lungoedem förekom uti 31 fall. Uti 6 fall fann han 
tecken till acut och uti 5 spår efter chronisk pneumonie.  
Sällan var sjukdomen eomplicerad med phthisis eller an
nan sjukdom af  scrophulös eller tuberculös natur, så att  
blott uti 4  fall börjande lungsot visade sig , dä uti 8 an
dra fall denna sjukdom, sedan den angripit lungspetsar- 
n e ,  tyckts stått stilla, utan alt vidare fortgå. Uti lefvern 
och andra underlifvets organer fann han långt mera säl
lan sjukliga förändringar. Uti 4 0  fall kunde man anse 
lefvern utan organisk förändring, uti 32  al vek den 
högst föga frän normala tillståndet, och blott i 18 fall 
var lefvern tydligen sjukligt förändrad, men något sam
manhang mellan denna njursjukdom och lefverns chroni-  
ska sjukdomar kunde Bright ej upptäcka. Magen syntes uti 
många fall hafva lidit a f  öfverdrifvet bruk a f  stim ulan
tia. Uti 18 fall fann han dess slemhinna uti irritations- 
tiIIstånd. Mjelten och pancreas voro merendels friska. 
U ti 19 läll voro småtarmarne på enskildta ställen irrite
rade och i några få fall förekommo ulcera. U ti 7  fall 
voro Coecuni och Colon sjuka, men uti dessa var sjuk
domen merendels eomplicerad med lungsot. Den sjuk
liga förändringen uti hjernans substans bestod hu fvu d -  
sakligen uti en olika blodets fördelning; uti några fall



var hjernan blodtom och I»lott i få visade sig spår efter 
kärlbristning. ”U ti 7 0  fall”, säger Bright i samman
hang med det föregående, ”bar det lyckats mig observe
ra de omständigheter, som voro närmast förknippade med 
döden, och i icke mindre, än 3 0  a f  dessa fall dogo de 
sjuka under tydliga symptomer a f  hjernans lidande, hv il
ka kunde kallas apoplectiska, comatösa, convulsiva eller 
epileptiska; uti 8 andra fall kom döden helt hastigt och  
oförmodadt. Uti 8 fall var stockning uti circulationen i 
bröstets organer och uti 3 utgjutning i pleurae orsaken till 
döden. Näst hjernaffection voro inflammationer uti sero
sa hinnor de mest framstående sjukdomarne, och sålunda  
förekommo 5 fall a f  p e r i t o n i t i s 3 a f  pericarditis  och  
2 a f  pleuritis. Flera sjuka bortrycktes a f  diarrhe' eller 
andra afmattande sjukdomar, och med få undantag syn
tes döden bero icke a f  en tillfälligtvis complicerad sjuk
d om , utan a f  omständigheter, som kunde anses stå i sam
manhang med den ifrågavarande njursjukdomen.”

I afseende på sjukdomens cetiologie tror jag mig icke 
böra uppdraga någon sträng gräns emellan de sä kallade 
prœ disponerande  och occasionelt fram ka llan de orsaker- 
m ij ulan vill i allmänhet anföra de omständigheter, som 
synas hafva inflytande på uppkomsten a f  Morbus Brightij 
för att sedermera i sam manhang härmed öfvergå till sjuk
domens närm aste orsak  eller väsende.

Kön. I a llmänhet stämma författarne deruti ö fver-  
ens, att flera män, än qvinnor angripas a f  sjukdomen. 
Tissot bestämde detta förhållande såsom 3 till 1 ,  hvilket 
dock synes vara för högt uppskattadt. På Seraphirner- 
Lazarettet vårdades under åren 1 84 0  och 1841 in summa 
3201 sjuka, nemligen 2083  män och 1118 qvinnor, och  
under samma tvenne år vårdades derstädes 131 med M or
bus Brightij af  hvilka 81 voro män och 5 0 qvinnor, hvar-  
a f  inan således ser, att antalet a f  qvinnor, som lidit a f  
denna sjukdom, relativt till total-antalet a f  de vårdade  
sjuka qvinnorna icke är mindre, utan tvärtom något stör
re, än männernas antal till totalsumman af vårdade män. 
Uti sjelfva könet, såsom sådant, ligger väl således ingen præ- 
disposition, ehuru gerna medgifves, att i allmänhet flera 
män angripes a f  sjukdomen, än qvinnor, och detta eme
dan de förra mera blottställa sig för 2:ne på sjukdomens  
uppkomst mäktigt inverkande omständigheter, nemligen  
omåttligt bruk a f  spirituösa drycker samt fuktig och kall 
väderlek eller i allmänhet temperatur-ombyten.



A ider. Dû Bright f’orst s k i f f  oni sjukdomen trodde 
l ian , i itt åtminstone barnaåldern skonades a f  densamma. 
Emellertid observerade Sabotier redan 1832 ett ungt barn 
angripet a f  sjukdomen, ocli Constant i P a ris  och H am il
ton i Edinburgh  meddelade sedermera flera dylika fall,  
livilka i synnerhet foljl efter skarlakansfeber. Becquerel 
liar iakttagit 25 sjukdomsfall bland barn och vill se sjuk
domen bland dem ganska allm än, och C harcelay  liar ny
ligen meddelat 16 la l l , der oedein hos nyfödda barn skulle 
berott på denna njursjukdom. Om detta scdnare ytterli
gare bekräftar sig och dä man dessutom sett sjukdomen 
angripa ålderstigna personer, G regory  t. ex. en 90-årig  
man, finner m an , att ingen ålder är från sjukdomen fri
tagen. bland barn synes den mest följa efter skarlakans-  
le b e r , och jag har blott en gång sett sjukdomen förekomma  
bos barn, nemligen hos en 10-årig flicka, som länge lidit 
a f  chroniskt hudutslag. E n gång har jag funnit sjukdo
men hos en person, som var öfver 70  år gammal. Em el
lertid tror jag mig på goda grunder kunna påstå, att 
sjukdomen vanligast förekommer mellan 20:de och 50:de 
året och i synnerhet mellan 25:te och 40:de.

Constitution  och anlag. Man har visserligen någon 
gång i Edinburgh tyckt sig finna en ärftlig disposition för 
sjukdomen, och del gifves både äldre och nyare exempel 
på , att flera afkomlingar a f  samma föräldrar under bar-  
naåldern efter skarlakansfeber fått valtsot, ehuru man 
icke vet ,  huruvida detta stått i sammanhang med den 
ifrågavarande njursjukdomen, och ännu ega vi ej rättig
h e t ,  att antaga något ärftligt anlag för densamma. Alt  
emellertid en egen organisk prédisposition ofta synes ligga 
till grund för d en n a , liksom för en mängd dylika sjukdo
mar, som gynnar dess uppkomst, kan icke nekas, men hvari  
denna beslår är oss alldeles obekant och oförklarligt. Man 
ser nemligen ganska ofta personer både bland äldre och 
barn med stark kropps-constitution och utan märkbar  
sjuklig diathes a f  sjukdomen angripas, och högst orätt är 
det åtminstone, att anse detta anlag utgöra ett med det 
scro/jhulösaj hvartill i synnerhet Christison  är böjd, ehuru  
hans egen erfarenhet strider häremot. Huruvida icke en 
scrophulös constitution mera, än hvarje annan, praedis- 
ponerar för sjukdomens uppkomst, är en annan fråga,  
Jivarom författarnes meningar äro delade. G regory  på
står, att a f  de sjuka, han vårdat, nästan a l la ,  hvilkas  
lefnadssätt varit nyktert, visat tecken till en "strum ös



d ia th rsJJ,- och att Christison  häruti instämmer är helt na
turligt. H amilton  omtalar ett i detta hänseende märkligt  
ia ll:  4  barn bodde i samma hus och angrepos a f  skarla-  
kansfeber, efter hvilken 3:ne, som voro syskon och a f  
scrophulös constitution, iingo vattsot,  men icke det 4 :de ,  
som hörde till en annan familj och icke var scrnphulöst. 
R ayer  har observerat sjukdomen hos m änga, som haft 
bensär och andra åkommor a f  scrophiilös karakter, och 
är böjd for den åsigt, att en scrophiilös diathes praedis- 
ponerar till sjukdomen. Sä torde väl ock förhålla sig , i 
synnerhet i ufseendc pä harnäldern, dock må jag ti llstå, 
i öfverensstämmelse med Bright och Solon, att min erfa
renhet icke gifver anledning till detta antagande, men om  
sjukdomens inträffande under barndomen liar jag ock nä
stan ingen erfarenhet. Emellertid synes det då, som sjuk
domen oftare borde förekomma i förening med lungsot.

Clim at. Uti England är sjukdomen mycket allmän  
och enligt Solon förekommer den oftare i norra, än sö
dra Frankrike. U ti IVien  skall den inera sällan före
komma. Ilar i Sverige, åtminstone kring Stockholm är 
den ganska allmän. Många a f  d em , som pä La/arettet  
vårdats, hafva varit från skärgården eller församlingar, 
som gränsa intill sjökusten, och utan tvifvel ö k a re n  kall  
och fuktig local-constitution, sådan den finnes vid låga 
sjöstränder, sjukdomens freqvens.

Å rstider. Endast Becquerel har härpå fastat upp
märksamhet och trott sig linna sjukdomen mest förekom
ma höst och vinter, hvilket ock är ganska sannolikt.

Missbruk a f  sp irituösa drycker. Det är nogsamt 
b ekant, huruledes missbruk a f  spirituösa drycker i a l l 
mänhet försvaga organismen och vållar åtskilliga cachexier 
samt organiska förändringar uti viscera , men Bright säger : 
"ingen annan sjukdom utkräfver så många offer bland  
drinkare, smn just denna njursjukdom." Nästan alla E n 
gelska författare anse detta ock såsom sjukdomens vanligaste  
orsak, och måhända vållar just Engelsmännens begifven-  
het på ”gin", att sjukdomen der så ofta förekommer.  
Christison  anmärker, att en stor del a f  de sjuka derföre 
icke varit just renomerade supare, men dock dagiigen  
och stundom i öfvermått förtärt spirituösa d rycker,  och 
vill anse |  —  ̂ af  sjukdomsfallen hafva härrört a f  delta  
missbruk. Att dylikt missbruk och fylleri i hög grad 
bör inverka till sjukdomens uppkomst, är ock utan all 
tv i fve l,  ty jemte det att fortfarande bruk a f  spirituösa

t



drycker i allmänhet sjukligt förändrar kroppens secretioner 
och sålunda vallar en allmän svaghet och dyscrasie samt 
benägenhet för degenerativa lidanden i åtskilliga viscera 
t. ex. i lefvern, m. fl., sa verka spirituösa drycker der-  
jemte specielt retande på njnrarne, och då detta nu en 
längre tid fortfar, gynnas ännu mer här, än annorstä
des, uppkomsten a f  organisk förändring. Emellertid sy
nes sjukdomen i Frankrike icke särdeles ofta uppkom
ma häraf, och uti 69  fall har Becquerel blott uti 9 fun
nit anledning till denna förmodan. Fransmännen torde 
ock i allmänhet vara mindre begifna pä starkt spirituösa 
drycker, än Engelsmännen. A f  69 fall har jag uti 19 
funnit missbruk a f  spirituösa  orsakat sjukdomens upp
komst, men ofta ock uti dessa fall funnit andra, men
ligt inverkande orsaker bidragande, och sjukdomen har 
ofta först efter en häftig förkylning tydligt gifvit sig till
känna. Det synes ock som dess latenta  form just under 
fortfarande missbruk a f  spirituösa drycker skulle inträlfa, 
och Bright säger att sjukdomen i dylika fall vanligen så 
sent kommer under Läkares vård, att den redan slagit 
så djupa rötter, att konsten obetydligt förmår uträtta. 
Besinna vi nu, huru Svenskarne, i synnerhet a f  den 
lägre klassen, äro begifna på fylleri och dryckenskap,  
finna vi ock helt naturligt, att sjukdomen i Sverige 
ofta förekommer, ty vårt ”bränvin” och Engelmännens  
”g in ” kunna ungefär vara i sina verkningar lika skadli
ga. Onekligen förekommer dock sjukdomen ganska ofta 
hos d e m ,  hvilka aldrig förtärt spirituösa drycker, såsom 
förhållandet är med barn och de flesta qvinnor.

U tsväfn ing i  kärleksväg. Uti Edinburgh  har man 
icke så sällan funnit glädjeflickor lida a f  denna sjukdom,  
och denna deras liderliga lefnad i förening med andra usla 
Jefnadsförhållande, såsom förtärande a f  rusande drycker 
m. m .,  synes bidraga till sjukdomens uppkomst. U ti ett 
fåll tror jag mig med säkerhet kunna antaga det sjukdo
mens uppkomst till en del berott på ett dylikt utsväfvan-  
de lefnadssätt. Uti tre fall har R ayer  icke kunnat finna 
någon annan orsak till sjukdomen, än onanism.

Förkylning. Det är i synnerhet OsborUj som fastat 
uppmärksamhet på sjukdomens nära sammanhang med 
störd eller hämmad hudverksamhet, och att detta utgör  
ett vigtigt orsak ligt moment i afseende pä Morbus Brighti 
äro alla författare ense om. A f  36  fall fann Osborn  sjuk
domen uti 22 bero på hämmad hudutdunstning. Ofta



kiin den sjuke alls icke iippgifva någon orsak till sitt li
dande, men när lian del g ö r ,  får man sällan höra h o 
nom tillskrifva sjukdomens uppkomst någon annan an
ledning, än förkylning. Hämmad fotsvett, dröjande en 
längre tid i våta kläder (se den 22 sjukdomshistorien), för
tärande a f  kall d ryck , då man är svett och varm , samt  
i allmänhet hastig förkylning, har ofta föranledt sjukdo
mens utbrott. Då den uppträder actit, sker detta oftast 
efter någon dylik orsak, och förkylning är en a f  sjukdo
mens mest vanliga occasionella orsaker. Men mer än 
dylika häftiga förkylningar synes ett fortvarande blott
ställande för köld och väta samt förnyade smärre för
kylningar grundlägga sjukdomen på så sätt,  a t t ,  utom  
det att äfven härvid uppkom m er, i följd a f  den antago-  
niNin som råder mellan huden och njurarne, ett conges- 
tivt irritations tillstånd hos dessa sednare, som ock nu blir  
mera ihållande, småningom utbildar sig ett eget constitutio- 
nelt lidande, so m , ännu oss okändt, måhända utgör just 
det primära uti sjelfva sjukdomsprocessen. A f  69  fall 
har jag uti 29  funnit sjukdomen följa på förkylning, och  
i många andra fall icke kunnat upptäcka någon annan 
orsak, än ett ,  under längre tid fortfarande blottställan
de för inflytelse a f  köld och fuktig väderlek.

Fatigue och ansträngning v id  arbete. Strängt arbete, 
i synnerhet på fuktiga ställen, lång och mödosam van
dring till fots samt fatiguer i allmänhet har man stun
dom funnit föranleda sjukdomens utbrott. Solon anför 
åtskilliga dylika fall,  och a f  69 sjukdomsfall tror sig 
Becquerel uti 9 observerat denna orsak. Bright säger till 
och m ed , att sjukdomen uppkommit hos barn efter häf
tig ansträngning vid lekar.

Stand och y rk e . Liksom ingen ålder är fritagen från 
sjukdomen, så finner man den ock angripa personer a f  
alla stånd och klasser, dock har man öfverallt ,  der man 
observerat densamma, sett den egentligen gängse bland 
den lägre folk-klassen och i synnerhet bland d em , som 
lefva uti fattigdom och nöd. Annorlunda kan det väl ej 
vara, då man afser, att just här finnas de flesta ofvan-  
nämnde menliga inflytelser, som vålla eller gynna sjuk
domens uppkom st, förenade. Den fattige, ofta tunnt och 
trasigt klädd, om dagen blottställd för köld och regn,  
eger om natten mången gång intet hem , att hvila sig uti ,  
eller ock lefver han i usla, trånga, fuktiga boningar,  
under all slags osnygghet,  saknar ofta nödtorftig föda och



då lian nil derjemte icke sällan är begifvcn på superi, så 
l>lir lian helt naturligt med lätthet ett rof tor denna sjukdom.  
l)en härjar ock företrädesvis hland denna klass 11 ti stora 
släder, och man ser älven i Stockholm en mängd tiggare, 
dagdrifvare, så kallade "hamnbusar'’ vandra omkring, hle
k a ,  pnssiga vålnader, a f  hvilka många efter allt utseen
de lida al denna sjukdom. Jag har vid dylik förmodan 
några gånger genom närmare undersökning öfvertygat  
mig om verkliga förhållandet, oeh alltid funnit min för
modan sann. Sjukdomen är ock mycket gängse hland 
åkare, stads so ldater,  jernhärare  m. fl., hvilka i allmän
het förtära i öfverflöd spirituösa  samt derjemte äro m y c 
ket utsatta för ihållande köld och väta, och hvad jern- 
bärarne särskildt beträffar, så hafva de derjemte ett strängt 
arbete. Y rken, som blottställa arbetaren för ihållande infly
telser a f  fuktighet och kyla, disponera för sjukdomen och  
man finner den således ofta hos fiskare, tvätter skor o. s. v.

Y ttre v a ld  öfver n /urtrakten. Solon omtalar några 
fa l l ,  der sjukdomen uppkommit efter yttre v å ld ,  men 
blott i ett enda synes sjukdomens uppkomst stå i när
mare sammanhang härmed.

Bruk a f  M ereur, Cantharides och i allmänhet diu
retiska medel. W e lls  och Blackhall iakttogo, att efter 
bruk a f  qvicksilfvermedel hudvattsot med ägghvithaltig  
urin uppkom. Den förre fann hos 4  sjuka, som till 
följe a f  brukad mereur saliverade, urinen uti 3 fall ägg
hvithaltig och anför, att han hos 6 sy ph il it iska sjuka un
dersökt urinen, förr än de underkastades m erknria lkur; 
hos 5 af dessa fanns då ej spår till ägghvita i urinen och 
bos en blott obetydligt; men efter 14 dagars salivation hade 
ägghvithalten hos denne sed na re betydligt ökats och hos 
3 a f  de andra befanns urinen nu hålla ägghvita. Dess
utom tillägger W e lls ,  att han hos andra sjuka, som efter  
bruk af m ereur, fått vattsot, funnit urinen ägghvithal
t ig ,  men medger o ck ,  att han i 4  dylika fall icke funnit  
vattsoten vara förenad med denna urinens förändring; 
emellertid anser han mereur gifven i stora doser orsaka 
den vattsot, som åtföljes a f  ägghvithaltig nrinafsöndring. 
Blackhall anför dylika fall och uti 2:ne af dem fann han 
njurarne abnorma. —  D esir  har sökt vederlägga detta. Ilan 
undersökte urinen a f  41 sjuka, som pä Hopi t■ des V ener . 
i P aris  behandlades med mereur och fann blott hos en 
enda urinen hålla ägghvita , men rnerenren gafs ock der- 
städes försigtigt och i små doser. Fleras erfarenhet öfverens-



stamma metl I)esirJSj och R a yer, sorn i mârrga afseenden  
undersökt förhållandet och funnit, oakladt en mängd med 
försök, högst fä fall, der urinen hlifvit ägghvithaltig  un
d erbruket a f  mercurialmcdel mot primitiv syphilis, liksom 
högst sällan ägghvita i urinen under verkliga mercurialsjuk- 
domar, nemligen ulan sammanhang med venerisk smitta,  
anser de fall,  man anfört till stöd för sjukdomens uppkomst  
efter bruket a f  mercur, egentligen berott pä en constitutionel  
syphilis eller cachexia syphilitica. Man har ock exempel 
pä, att inan med fördel brukat (Solon) mercurial medel mot  
den ifrågavarande sjukdomen. Christison förmodar, att 
bos vissa constitutionel* möjligen bruk eller missbruk a f  
mercur kan föranleda sjukdomen, men är oviss, om 
icke just hos dessa redan ett visst ardag till densamma  
finnes för hand. Min erfarenhet i detta hänseende öfver-  
ensstämmer fullkomligt med R ayer. En gång har jag 
sett sjukdomen hos en bättre person, som länge lidit a f  
constitutionel syphilis och flera gånger undergått mindre  
försigtiga mercurial-kurer. Dessutom tror jag, att bruket a f  
mercur, sedan sjukdomen inträdt i det cachectiska stadium,  
bestämdt verkar menligt och aggraverande. — IIvad can
tharides beträffar, så tror jag visserligen, att urinen i följd 
a f  det inflammatoriska irritations tillstånd, soin stundom  
a f  dess bruk följer uti urinvägarne och icke minst i blå
sans slemhinna, kan blifva äggh vithaltig, samt att ett fort
satt oförsigtigt bruk a f  delta medel, liksom a f  stimuleran
de diuretiska medel i allmänhet, möjligen kan bidraga till 
sjukdomens utbrott,  dock har man inånga exempel på ,  
der man med fordel under denna sjukdom med försigtig- 
het brukat delta medel , liksom andra diuretica, i syn
nerhet under sjukdomens sed na re stadium. M ateer lägger 
mycket vigt på diuretiska, salinska medels skadligd verkan 
i detta hänseende och varnar äfven för för inveket bruk 
a f  salta födoämnen. Oshorn anser urindrifvande medel 
genom den retning de i njurarne framkalla vara en a f  
sjukdomens vanliga orsaker.

H afvandeskap. R ayer  har funnit hafvandeskap och 
barnsäng stundom ega ett märkligt inflytande på sjukdo
mens uppkomst, eh uru  icke så mycket sorn på uppkom
sten a f  nephritis sim plex. Becquerel anför dylika fall,  
och uti ett, om icke 2:ne, har jag funnit delta physiolo-  
giska tillstånd föranleda sjukdomens uppkomst; den ena 
gången syntes dock en långvarig digifning åtminstone be
tydligt bidragit till organismens försvagande och sjukdo



mens fortgång, om också icke till dess uppkomst. Sjuk-  
domen torde väl uppkomma under hafvandeskap genom 
det i allmänhet ymnigare tilloppet a f  hlod till bäckenet samt 
ihållande hlodcongestion till njurarne i följd a f  den för
svårade circulationen, som härunder eger rum. R ayer  
anmärker, att då sjukdomen uppkommer i början a f  haf-  
vandeskapet eller då den existerat före detsamma vanligen 
missfall uppstår, samt att de fa l l ,  der den först underdo  
sista månaderna a f  groeessen uppkommer, äro långt min
dre svåra och ofta inom korit tid kureras. Uti dessa 
sednare fall har troligen ännu ingen degeneration inträdt. 
Emellertid må m an, då ägghvithaltig urin under hafvan
deskap eger ru m , i synnerhet om de hydropiska sy m p -  
tomerna äro betydliga , med skäl frukta en börjande M or- 
bus Brighti. —  Man har äfven velat anse upphörd men
struation  såsom en orsak till Morbus Brighti ,  dock synes 
detta i de flesta fall vid närmare undersökning vara en 
följd a f  sjukdomen och icke dess orsak.

A n dra forulgängna eller ännu fo r tfa ra n d e  sjukdo
m ar:  —  E x  anthem a t/ska fe b ra r  och företrädesvis skar-  
lakansfeber  utöfva enligt fleras erfarenhet ett stort infly
tande på sjukdomens uppkomst. Sedan långliga tider har 
nian funnit under vissa skarlakans-epidemier vattsot följa 
på denna sjukdom, och ansett detta såsom en ledsam och  
svår omständighet. Calvo  omtalar en dylik epidemie uti 
Florens 1717 ,  och Rosenstein anmärkte, att under den 
skarlakansfeber, som 1741 herrskade i Stockholm  och Up
sa la } åtskilliga under convalescensen fick an asarca  och att 
deras urin derunder var sparsam och blodblandad. fUells 
och Blackball fann ofta skarlakansfeber åtföljas a f  vattsot 
med coagulaJiel urin. Andra författare såsom Reil *) och 
A . F. Fisclier **) hafva äfven efler denna feber observe
rat njurarne sjukligt förändrade, ehuru de ej äro ense om 
naturen a f  denna sjukliga förändring ; enligt dem sednare  
” voro njurarne uti ett congestions-til lstånd, som under 
bruket a f  diuretica lätteligen öfvergick i verklig inflam
mation.'’ Bright förbigick i början med stillatigande den 
vattsot med ägghvithaltig urin, som följer på skarlakans
feber, och det var egentligen Constant och i synnerhet

*) Fieberlclire Bb. V.
**) Ein Beitrag zur Therapie (1er Naclikranklniten des Schar

lachs, (Journal d. nrakt. Heilkunde von Hufcland und (Jzann. 
Febr. 1824).



Ham ilton j  som fäste en närmare uppmärksamhet d erp å , 
att vattsot, som följde på denna leber ofla var för
enad med ägghvithallig urin oeb samma sjukliga förän
dring i njurarne, som förefinnes i Morbus B rightij livil-  
ket förhållande sedermera a f  flera författare och nyligen  
a f  Bright sjelf blifvit fiil lkomligen ådagalagdt. E tt  nog
grannare observerande a f  dessa sjukdomsfall hafva sprid t 
mycket ljus öfver sjukdomens pathologiska förhållanden  
ocb bland andra vill jag blott nämna, att man ofta bär 
ådagalagdt, att ägghvithaltig urin-afsöndring föregår alla 
andra sym ptom er, liksom man ytterligare kunnat öfver-  
tyga sig om den första sjukliga förändring, njurarne un
dergår. Sjukdomens uppkomst kan man ej se stå i nå
got sammanhang med en mindre eller större eruption 
af  exanthem et, utan synes förnämligast bero på den 
heiTskande epidemiens lynne. Hamilton  fann a f  À0 vatt-  
sotsfall,  som lian observerat efter skarlakansfeber i 
Edingburg  under den epidemic derstädes, han beskrifvit, 
blott 2:ne, der urinen icke var coagulabel; ocb vintern 
1839 — 1840 herrskade i London en dvlik skarlakansepi- 
demie. Nyligen har dock Philipp  *) i Berlin  observerat 
en dylik epidem ic, under hvilken intet enda vatt-  
sotsfall,  ehuru nästan alltid vattsot följde på febern, 
var förenadt med ägghvithaltig urin. Man har ock ofta ,  
då sjukdomen följt efter skarlakansfeber, funnit förkyl
ning föregå dess utbrott. Rosenstein angaf, att svullnaden  
började visa sig mellan 18:de och 22:dra dygnet efter fe
berns början, och R ayer  anser Morlnis Brighti vanligen 
utveckla sig på tredje veckan ocb sällan förr eller sedna-  
re. Ham ilton  bar dock funnit sjukdomen någon gång 
uppstå redan vid den tid, då exanthemet försvinner ocb  
i ett fall åter först 5 veckor efter skarlakansfeberns bör
jan; båda delarne höra dock till undantagen. — Man 
har afven sett sjukdomen följa efter andra exanthemati-  
ska febrar, ehuru dock mycket mera sällan. Professor 
Huss har sett ett fall följa på mässling, och dylika fall 
anföras af Christison samt andra författare. —  Sjukdomens 
uppkomst etter skarlakansfeber har man velat förklara 
genom den activa congestion till njurarne, som i följe a f  
under desquamationsperioden störd hudverksamhet skulle  
ega r u m , men om ock detta visserligen kan utgöra ett 
bidragande mom ent, synes dock en djupare, oss okänd or

*) Cas/ter, Wochenschrift für <J. ges. Heilkunde, 1840. pag. 5G2.



sak ligga till grund ocli livilken troligen nära sarnman- 
hänger med den herrskande epidemiens lynne.

Chroniska u t slagssj ukdo m ar  synas stundom genom 
den långvarigt störda hudverksamhet, som de medföra, 
bidraga till sjukdomens uppkomst. B ayer  anser dylika 
fall sällsynta. Professor Huss har doek sett (lera gån
ger chroniska hudutslag bidraga till sjukdomens upp
komst och nämner företrädesvis bland dessa eczema chro
nicum *). Uti 4  fall tror jag mig funnit dylika hud
sjukdomar haft inflytande på sjukdomens uppkomst.

Frossfcbrar. Man vet,  att vattsot ofta och i syn
nerhet under vissa epidemier uppstår efter frossfcbrar, 
som vanligen då halva långvarigt förlopp och tertian el* 
1er quartan typ. Älven denna vattsot har man stundom 
funnit vara förenad med ägghvilhalt ig  urin och andra 
sym p tom er , som tillhöra Morbus B right/, samt efter dö
den funnit njurarne späckartadt degenerade. Men äfven 
härvid synes sjelfva epidemiens lynne spela en vigtig roll. 
Professor IIuss h a r ,  som Underläkare vid Seraphimer-  
Lazarettet, observerat en frossepidemie, der ganska ofta 
Morbus B right i  följde på frossfrbern 1840 åter, då fros- 
sor pä våren och början a f  sommaren voro mycket gängse 
i Stockholm  och på Lazarettet under årets lopp icke min
dre, än 251 frosspatienter vårdades, uppkom vattsot högst 
sällan såsom secundär sjukdom och i intet enda fall,  så 
vidt man vet, Morbus Brighti. A f  69  fall har jag blott 
uti 4 eller 5 funnit sjukdomen uppstått efter forutgången, 
långvarig frossa.

Chronisk Rheumatism. Christison har i synnerhet v 
ofta funnit Morbus Brighti härmed complieerad. E huru  
möjligen en förutgången chronisk rheumatism kan dispo
nera till sjukdomen, synes det dock i de flesta fall,  som 
hegge dessa sjukdomars liktidiga närvaro egentligen skulle  
bero på samma inverkande orsak, nemligen långvarig in
flytelse a f  köld och väta , och man finner också icke säl
lan symptomer a f  acut rheumatism närvarande under bör
jan a f  Morbus Brighti, då denna nemligen acut fram
träder.

Lungsot. Uti få fall har jag sett sjukdomen vara 
med lungsot complieerad, nemligen blott i 4  af 124 lall;  
hvilket tycks bevisa, att begge dessa sjukdomar halva

föga

*) Se Hygiea 1841.


