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foga gemensamt sammanhang med hvarandra .  Så är  ock. 
Blight's tanka.  Rayer  och Christison anse dock lungsot 
under dess sista stadium ega ett märkligt inflytande på 
uppkomsten a f  Morhus Brightij och gerna medgifves,  at t  
då den är med lungsot complieerad,  sjukdomen vanligen 
uppkommer  under  lungsotens sednare period.

C/ironiska, le/ver sjukdomar. Deras inflytelse på sjuk
domens uppkomst  synes vara ännu mer tvifvelaktig. Sjuk
domen är visserligen stundom complieerad med lefverli- 
dande och i synnerhet  ined Cirrhosis hepatis eller som 
Engelsmän kalla den "Tubercular lifver o f  drunkards" ,  
dock synes oftast begge sjukdomarne uppkommi t  a f  sam
ma or sak ,  nemligen missbruk a f  spirituösa drycker.

Chroniska organiska hjertsjukdom ar ocli i al lmänhet  
sjukdomar ,  som åtföljas af  dyspnoe och orsaka en trögare 
abdominel circulation och en mera permanent ,  passiv 
congestion till njurarne;  och på detta sätt skulle väl ock 
chroniskt  lefverlidande kunna hafva inflytelse på sjukdo
mens uppkomst .

E h u r u  visserligen ägghvithaltig urin förekommer under  
åtskilliga andra urinvägarnes sjukdomar,  så väl chroniska, 
som acu ta ,  anser Rayer dock hvarken blåsans ,  prostatas 
eller urinrörets sjukdomar ega något inflytande på u p p 
komsten a f  Morbus Brighti. Emellert id har  man sett 
sjukdomen någon gång följa efter stenoperation. — Uti  nå
gra få fall har  man funnit sjukdomen complieerad med 
diabetes mellitus  ̂ men något närmare sammanhang mel
lan dessa 2:ne sjukdomar kan man icke finna, och enligt 
hvad vi nu känna i pathologist hänseende om diabetes 
mellitus, eger ock föga analogie ru m mellan densamma 
och Morbus Brighti.

Uti  flera fall kan man alls icke finna någon orsak 
till sjukdomen. Pa  Tab.  1 äro 24 fall angifna utan känd 
orsak. -De t t a  antal synes dock vara temligen stort, hvil
ket troligen beror derpå,  at t  de sjuke,  då de först under  
sjukdomens sednare period komma under Läkarevård,  of
ta hafva glömt de omständigheter,  som bidragit  till sjuk
domens framkallande.

Söka vi nu under några al lmänna synpunkter  göra 
oss reda för,  hu r u  de nyligen anförda orsakerna befordra 
och föranleda sjukdomens upphof  och u tb rot t ,  så fin
na vi,  at t  de dels vålla ett congestivt,  irri tations till
stånd i njurarne,  hvarefter sjukdomen u t b r y t e r ,  dels or



saka en fortfarande ökad verk sa nahet uti  n jurarne och 
ett ihållande mera passivt congestions t i l ls tånd,  l ivi lkrt  
här  liksom annorstädes bidrager  till utveckling a f  et t  o r 
gans materiella förändring,  dels ock på et t  för oss oför 
klarligt sätt alstra ett constitut ionell  l idande,  en egen 
sjuklig diatheSj en dyserasia sanguinis,  som sannolikt u t 
gör det p rimära  uti hela sjukdomsprocessen. Ut i  al la 
dessa hänseenden synes ock hämmad  eller störd h u d v e r k 
samhet,  liksom missbruk af  spirituösa drycker  ega väsendt-  
ligt inflytande på sjukdomens uppkomst ,  som dessutom 
synes gynnas a f e n  mängd omständigheter ,  hvilka menligt  
inverka på organismen och göra den fallen för s jukdomar  
i al lmänhet.

I lvad nu beträffar sjukdomens närmaste orsak eller 
väsende,j  så veta vi härom ungefär lika mycket  el ler  r ä t 
tare lika litet,  som om de flesta dylika sjukdomars.  E m e l 
lertid äro ännu meningarne i detta hänseende mycket  oli
ka. Rayer och Solon halva mycket tvistat om, hu ruv ida  
sjukdomen borde anses såsom en inflammation eller icke,  
dock synes de vid närmare profiling i hufvudsaken vari t  
a f  mindre olika meningar.  Den förre y r k a r ,  al t  s jukdo
men är en inflammation,  men anser den dock ingalunda 
identisk med en ren nephritisj  utan i flera hänseende be-  
stänult skiljd från densamma,  och har  med ufseende på 
ett a f  sjukdomens väsendtliga symptomer kal lat  den N e
phrite alburnineuse/J Solon å t er ,  som anser degeneratio- 
nen uppkomma under en fortfarande functionel rubbn ing  
och efter ett hyperaerniskt tillstånd i njurarne,  talar dock 
oui ”en chronisk inflammation”, ’’en subacu t  inf lamma
tion”, som ofta föregår degenera tionens utveckl ing,  och 
båda medgifva,  att man stundom tydligen iakt tager  ett 
förhanden varande inflammatoriskt retningstillstånd i nju
ra r n e ,  men all  degeuerationen stundom åter  utbi ldar  sig 
mycket  latent och utan at t  man kan observera et t  dy 
likt tillstånd. Bright säger i sin första skrift:  JJTliere is 
reason to believe, that a state o f  great congestion^perhaps 
an actual process o f  slow inflam m ation exists in various 
internal organs j and partii u larly  in the kidney Sj wliereit 
probably lays the fondation fo r  their fu tu re  désorganisa
tion. Onekligen ingår ock uti sjukdomsprocessen ett inflam
matoriskt  moment ,  som dock ingalunda utgör  det vä- 
sendtligaste uti densamma.  Med hänseende till det vi 
känna om andra analoga sjukdomar och med afseende på 
al l t ,  l ivad hittills om sjukdomen blifvit an fö rdt ,  och om



vi tillika erinra oss, at t  alltid begge njnrarne,  sa vida 
de finnas, af  sjukdomen angr ipas ,  t ror  jag at t  vi pä ve
tenskapens närvarande ståndpunkt  nödgas stanna vid föl
jande åsigt om denna sjukdoms väsende, att clen nemligen 
ytterst beror pd en sjuklighet inom sanguifications-proces- 
sen, som pd ett fö r  oss oförklarligt sätt specielt refererar 
sig till n jurar ne, hvar a f  fö r s t  uppstår hos clem en fu n c -  
tionel rubbning, under h vilkens fortgding oeli i  fören ing  
med ett localt inflam m atoriskt retningslillstdnd eller åt
minstone ökad kärlverksamhet derstädes uppstår en egen
artad  degeneration. Anse vi nu ägghvithal t ig urinafsön- 
dring a ena sidan stå i väsendtligt sammanhang  ined den 
sjukliga diathesen samt å andra sidan med den uppkom
mande locala degenerat ionen, skulle man måhända till 
åtskillnad från andra s jukdomar,  der ägghvita mera till
fälligtvis förefinnes uti u r in ,  kunna kalla sjukdomen för 
Degenerativ Albuminurie. Hvad åter degenerationen uti  

i njurarne an g å r ,  så har  Mateer m. fl. andra velat anse 
(d en  vara a f  tuberr.ulös n a t u r ,  hvilket doek är  högst skeft, 
c och Rokitansky säger med rät ta,  at t  grundliga patholo-  
f giska forskare kunna knappast  falla på en sådan tanka.  
I Mången har  velat mellan denna degeneration i njurarne 
< och den uti l efvern , som man vanligen kallar Cirrhosis 
l hepatis, se en märklig analogie,  och denna åsigt saknar 
i ieke heller sannolikhet ,  men för närvarande kunna vi ieke 
i med säkerhet deröfver bestämma.

Sjukdomens Diagnos. Jag påminner  här  om hvad 
i redan uti symptomolologien är anfördt  om de väsendtliga 
iförändr ingar ,  urinafsöndringen undergår  under  denna sjuk— 
c do m ,  och t ror  mig dessutom,  för at t  lätta diagnosen i 
aal lmänhet ,  böra anföra följande satser a f  Rayer i afseen- 
( de på värdet a f  ägghvithal t ig urin såsom diagnostiskt tec- 
Iken  uti s jukdomar.

1) Då urinen är ägghvithal t ig,  så eger antingen en 
oorganisk sjukdom eller funclionel rubbning uti urogeni-  
t talsystemet r u m ,  eller ock en sjuklig förändring uti blodet.

2) Då uti vattsot,  som beror på nephritis a/bumino- 
ssa ,  urinen är starkt ägghvi thal t ig,  så råder  tillika uti 
uurinen en förminskning a f  ur inämnet ,  som man ock s tnn-  
(Jdom återfinner i blodet och i serösa utgjutningar inom 
kkroppens större caviteter.

3) Uti  nephritis albuminosa öfvergår  icke blott blo- 
ddets ägghvita uti ur in,  det existerar ock en verklig sjuk- 
lilig rubbning uti sjelfva sccretions-actcn ; urinen håller



föga ur inämne,  mindre qvant i tct  salter ocli dess specificai 
vigt är låg. Urinen haller dessutom stundom b lodku lo r ’ 
och mucus.

4) Under  loppet af  en m e r c u r i a l - k u r , hal ler ur inem 
vanligtvis ingen ägghvi ta,  om icke en al lmän sjukdomi 
(scorbut,  purpura) eller ock en local sjukdom uti u r in— 
vägarne linnes för hand. Rayer ha r  under  flera urs lopp« 
funnit denna sats fullkomligt constaterad.

5) Uti flera aeuta s jukdomar kan urinen tillfälligtvis) 
hålla en viss qvanti tet  ägghvita och till och med u n d e r ’ 
flera dagars lopp,  men liktidigt härmed är nästan alltid 
urinens spec, vigt ökad och dess hall  a f  ur insyra ellci” 
ur insyrad ammoniak större. Vanligen betecknar det ta em 
blodcongestion till n ju rarne,  u rethererna eller blåsan.

6) Ilos en frisk menniska kan urinen tillfälligtvis u n 
der  24 t immar hålla ägghvi ta,  i följd a f  en direct e l l e r  
indirect irritation uti u r invägarne , och stundom genom; 
urinens blandning rned en viss qvant i tet  semen ocb liquor- 
prostaticus. Under  menstruationen kan ur inen,  då dem 
afgår,  medföra en liten qvant i tet  blod samt sålunda hållai 
ägghvita.

7) Uti acut  pyelitis och cystitis håller urinen myc
ket  mucus eller purulent  mucus ,  sällan rent vah r ;  ä r  
urinen under dessa sjukdomar blodblandad,  så är den al l
tid mer eller mindre albuminös.

8) Uti hœniaturier kan ägghvita finnas närvarande uti 
ur inen tillika med hæmatin,  med eller utan fibrin och 
till och med alldeles ensamt ,  men i sednare fallet är ur i 
nens specif, vigt ökad.

9) Då urinen håller mycket mucus och litet ägghvita 
samt liktidigt en värk utmed uretherernas gång eller uti 
njur trakten eger r u m ,  häntyda dessa symptomer  i de fle
sta fall på en acut  inflammation i slemhinnan uti calyces,, 
njurhäckenet eller urethererna (pyelitis) och icke uti sjelf- 
va njursuhstansen. Då nephritis allmminosa är complice- 
rad med inflammation uti njurhäckenet eller blåsan och 
ett dylikt  tillstånd uti urinen eger r u m ,  infinna sig äfven 
vanligen hydropiska symptomer.

10) Om man uti urinen finner en bottensatts eller 
flockor a f  coagulerad ägghvi ta,  så härrörer  detta vanli
gen a f  en chronisk inflammation uti blåsan,  urethererna,  
njurhäckenet eller calyces.



toi

11) Då tuberkel bildning någorstädes uti ur invägarne 
( eger r u m ,  håller urinen äfven ägghvi ta ,  men företer der -

jemte andra karakteristika tecken.
12) En abcess i prostata eller närgränsande delar ,  

i som öppnar  sig inåt blåsan,  gör urinen vahrblandad ocb 
; äggli vit lia 11 ig , och samma förhål lande inträder äfven vid
< en pyelitis chronica.

13) En ägghvithaltig och purulent  urin blir s lammig 
t och låter  liksom draga sig i t r åd a r ,  då alkali tillsattes, 
celler om urinen redan vid afgången reagerar  alkaliskt,  
c och en dylik urin åtföljer vanligen chronisk cystitis.

14) Håller urinen scnicHj så kan den vara något a l -  
I bmninös ,  men under microscopel upptäcker man då lätt 
i närvaro a f  animalcula spermatica.

15) Oin ägghvithalt ig och blodblandad urin fortfa- 
l rande afgår,  så är detta ett symptom gemensamt fövpye- 
t litis calculosa, cancer renum , fungösa tumörer  uti ur in -  
\ vägarne,  verkliga hæmatur ier  och i al lmänhet för alla 
c de sjukdomar,  då inom urinvägarne blod utgjutes,  vare 
s sig fortfarande eller helt  öfvergående. Kommer  blodfiö-
< det från njurarne finner man ofta uti urinen maskformi-  
£ ga fibrinösa coagula.

16) Då urinen är blek,  opak ,  utan bottensats och 
\ vid vederbörligt prof  visar stark ägghvi thal t ,  den rnå nu 
1 hålla eller icke hålla andra blodets beståndsdelar,  då dess 
s specifica vigt derjemte är lägre, än normal t ,  och urinen 
1 lider brist på ur inämne,  urinsyra och salter, samt symp-  
t tomer af vat tsot ,  äfven helt l indriga,  finnas för hand,  
1 kan man pås tå ,  at t  en nephritis albuminosa existerar.

17) Man ser således at t  närvaro af  ägghvita uti ur i-  
I nen är ett phenomen gemensamt för flera sjukdomar i
»urinvägarne,  acuta som chroniska,  liksom för några a l I—
i männa sjukdomar såsom purpura, scorbut m. fi., och för 
sa t t  anse detsamma utgöra ett positivt diagnostiskt tecken 
i måste man tillika afse urinens öfriga t i l lstånd, liksom fle- 
l ra andra symptomer ,  som åtfölja sjukdomen.

Innan jag nu öfvergår till sjukdomens dijfcrentiella  
( diagnos, anser jag mig böra yt t ra några ord om svårig- 
1 heten,  a l t  med säkerhet bestämma,  när degeneration uti 
i njurarne uppkommer ,  hvilket  doek i prognostiskt hänse- 
( ende skulle vara a f  högsta vigt. Har emellertid sjukdo- 
i men varat  6 till 8 veckor,  den sjukes hudfärg bör-
j jat blifva blek ocb utseendet cachectiskt,  är ur i -
» nen derjemte betydligt ägghvithal t ig samt af  låg specific



vigt ocli till färgen mera hick,  samt i synnerhet  om s ju k
domen är  enkel och icke med något anna t  l idande icom- 
pl icerad,  de hydropiska symptomerna må vara mer eller 
mindre betydliga,  så liar man ,  enligt hvad er farenheten 
visat,  skäl at t  sluta till degenerationens uppkomst .

Hvad nu sjukdomens differentiella diagnos angå r, så 
kan den ofta vara med flera svårigheter  förknippad och 
detta ju mera complicerad sjukdomen förekommer oc h  i 
synnerhet  vid dess chroniska form. Föl jande s jukdomar  
och omständigheter tror jag lättast kunna föranleda» till 
misstag :

Nephritis simplex. Hå Morbus Brighti acut ,  efter 
häftig förkylning f ramträder  och smärtan öfver njur t t rak-  
ten är  lifligare och i synnerhet om den,  hvilket  do<ck ä r  
högst sällsynt,  sträcker sig utmed uretherernas gång„ kan 
det stundom vara svårt ,  at t  skilja sjukdomen från 'em ren 
nephritis acuta. Emellert id är ägghvi thal t ig urin »under 
denna sednare ett helt accidentelt och mycket omlrytl igt  
symptom,  och qvanliteten ägghvita,  som då finnes uti urin,  
betydligt  mindre;  vanligen är  ock här  smärtan mena lif— 
ligt markerad på den ena sidan,  emedan ofta blo>tt en 
njure a f  denna sjukdom angripes,  liksom äfven test,is på 
denna sida ofta är uppdragen.  Dessutom infinner siig uti 
dessa fall af  Morbus Brighti ganska tidigt symptomer  a f  
vat tsot ,  hvarigenom man temligen lätt kan bestäimma 
diagnosen. Under  nephritis chronica förekommer icke 
ägghvita uti ur inen,  om den ej tillika är  vahrblaindad,  
och vid begge sjukdomarnes chroniska former torde detta 
samt urinens mer eller mindre betydliga ägghvi thal t  samt 
låga spec, vigt egentligen bestämma diagnosen,  ty 11 ti bå
da kunna hydropiska svmptomer  såväl finnas som saknas,  
ehuru  det sednare är mera sällsynt under  Morbus Brighti 
det förra åter under nephritis chronica.

Hæmaturia. Med afseende härpå y t t r a r  Solon: ” Dans 
1’hematur ie 1’albumine n’existe que passagèrement dans 
l’urine;  on ne l’y retrouve plus dès que cell.—ci cesse 
d ’etre coloree par  le sang. Dans l’hydropisie avec a lbu 
minur ie ,  c’est la coloration rouge qui est passagère, la 
presence de l’albumine persiste lorque Turin a reciouvre 
sa couleur  normal.” Det skulle väl äfven här  va ra  uti 
sjukdomens början,  som i synnerhet  diagnosen kan Iblifva 
oviss, och då icke hæmaturien är uppkommen efter yttre 
våld eller i följd a f  njursten. Uti  verkliga blodfflöden 
afgår dock vanligen hlodet helt  oförändradi och i större



myckenhe t ,  och då det kominer från njurarne,  finner man 
maskfortniga tibrinösa bildningar uti u r i n , liksom smärtan 
på ena sidan älven ofta här är mera häftig. Urinen afgår  

( ock ofta smärtsamt under  hæmaturier.  Dessutom dröjer 
uti Morbus Brighti urinen icke länge at t  åter taga sir\ 

i normala färg,  utan at t  derföre ägghvithal ten särdeles min
skas, och hydropiska symptomers uppkomst torde der -  
jemte äfven här  i de flesta fall bestämma diagnosen. Vid 
svårare och häftigare hæmatur ier  kunna visserligen symp-  

1 tomer a f  vattsot, liksom efter andra starka blodflöden upp 
k om ma ,  dock bör i dessa fall icke diagnosen vara svår ,  

1 ty dels är blodqvanti teten, som afgå r,  särdeles stor,  dels 
] höres uti de större artererna det egna surrande ljud,  som 
; är  bekant  under namnet :  bruit de diableA  Ofta inträf-
1 fände hæmatur ier  anser emellertid Bright bevisa anlag för 
(den i f rågavarande njursjukdomen.

Anasarca acutum. Jag har  redan förut visat, a t t  
(den vattsot, som åtföljer Morbus Brighti i dess början och 
(då  den mera acut  framträder,  har  karakteren a f e n  aeut  
• anasarca, men att en dylik vattsot älven existerar obe- 
i roende a f  Morbus Brigliti. Professor Huss har  uti sin 
J Redogörelse, f ö r  sjukvärden å Seraphinier- Lazarettets 
i a f  delning f ö r  invärtes sjuka under loppet a f  l8/joJJ fästat 
i uppmärksamhe t  pä ,  huru stundom under anasarca acutum  
i ur inen befinnes vara svagt ägghvi thal t ig, hvilket symptom 
(dock snart jemte vattsoten försvinner. Dylika fall ha r  jag 
; äfven haft  tillfälle observera och efter skar la kansfeber to r -  
( de det ta förhållande ic ke så sällan förekomma. Alan kan 
' visserligen här  med skäl förmoda en benägenhet till 
Morbus Brighti,  ehuru urinens ägghvithal t  möjligen ock 

Ikan bero endast på ett congestivt t il lstånd i njiirarne i 
j Följd a f  deras antagonistiskt ökade verksamhet ,  hv a ru n-  
( der  blodets serum transuderar  och bortgår  med ur inen ,
( och rådligast blir väl, at t  här icke brådska med diagnosen.

Men om ägghvithal ten uti dessa fall är betydlig,  urinens 
i specifika vigt låg och i synnerhet  om detta förhållande 
i icke snart u p p h ö r ,  samt ännu mer om derjemte ömhe t  
( eller smärta öfver njurtrakten samt täta ur inkastningar  
' cga ru m ,  tror jag mar. har  fullt skäl att antaga en för
handen varande Morbus Brighti, om ock i sin första upp
komst. Detta kan ock vara af  vigt i practiskt hänseen
de,  ty man griper  dä till en strängare anliphlogistisk be
handl ing,  för att möjligen under  dess första sladium till 
helsH återföra sjukdomen.



Uti  samma JJRedogörelse'” anför  Professor Huss: föl
jande:  ”Den minskade synförmåga,  hvilken vanligen be -  
skrifves a f  de sjnke så,  at t  de tycka sig se g r u m l i g t ,  h a r  
en gång iakttagits Öfvergå till fullkomlig blindhet med 
dilaterade,  för ljuset ej känsliga pupi l ler ,  utan a t t ,  det ta 
oaktadt ,  hjernan eller synnerven företedde något abmormt.  
Utvidgade och för ljuset mindre känsliga pupil ler  tiillhö- 
r a ock,  med få undantag ,  denna sjukdoms mer u tbi ldade 
grader  Underlåter  man ,  att undersöka ur inen ocla den 
sjuke påträffas under mer eller mindre utbi ldadt  c o m a -  
töst eller ock endast stupidt t i l lstånd, kan man gjanska 
lätt  göra misstag i diagnosen, troende,  att. man hatr för 
sig ett idiopatiskt hjernlidande; det ta har  händt  mig 2:ne 
gånger under  året. Båda dessa fall infördes till Lazzaret- 
te t ,  utan upplysning om något förutgående,  i när;a co- 
matöst  tillstånd med utvidgade,  känslolösa pupi Iler, lång
sam andedrägt och puls samt torr  och skarp tunga ;  ehu
r u  dessa symptomer häntydde sannolikast på exsudat mel
lan hjernans hinnor eller i dess k am ra r ,  fanns intetdera 
efter döden,  utan endast njurarnes degenerations til lstånd,  
jemte ägghvithalt  uti den u r in ,  som i blasan inneluölls.” 
Båda dessa fall har  jag varit vittne till, och det en.a lik
nade särdeles mycket slutet af  en typhus cerebralis. Man 
inser såleds huru vigtigt det är i dylika fall ,  at t  undersöka 
u r inen ,  äfven om inga hydropiska symptomer mera (direct 
skulle föranleda misstankar på en Morbus Brighti och 
för Ogonläkarn torde det ofta vara angeläget,  a t t v i d a m a v -  
rotiska symptomer icke försumma en närmare undersök
ning a f  urinens tillstånd.

Chlorosis. Då sjukdomen eger ett latent förlopp el
ler då man under en på korrt  tid inträlfad förbät t r ing 
träffar den sjuke malt  och blek , utan andra särdeles f r am
stående svmptomer ,  och i synnerhet  om det är  en q\  inna, 
ty under Morbus Brighti upphörer  snart menstruat ion at t  
infinna sig, skulle man möjligen kunna förblanda sjukdo
men med Chlorosis. Vattsot  kan nemligen äfven under  
denna ega ru m ,  och dessutom stundom icke synas till 
under  loppet af  Morbus Brighti, och utgör således icke 
något afgörande symptom.  Alan får ock stundom under  
sjukdomens sednare stadium höra uti carotiderna bruit de 
d i a b l e till följe a f  blodets sjukliga förändring. Urinens 
sjukliga förändringar samt de täta t rängningar at t  ur i
nera,  som åtfölja Morbus Brightij afgöra dock här dia
gnosen. Då det emellertid gifves fall a f  denna s jukdom,



• der under sednare stadiet ägghvitan stundom l a n  ur  
urinen for korr t  tid för sv inna, inser man nödvändigheten

; at t  ieke ätnöja sig med at t  blott  en gång undersöka ur i -  
inen,  utan flere gånger,  hvarigenom man säkert skall i 
(detta hänseende undgå diagnostiska misstag.

Diabetes mellitus. F lera hafva under denna sjukdom 
«observerat ägghvita förekomma uti ur inen,  och enligt 
D upuytren, D icnard  oeh Barruel skulle detta vara ett 
godt tecken. Andra ,  och hland dem Schoenlein, tänka

• dock härut i  olika. Rayer har  observerat  vattsot med 
; ägghvithal t ig urin följa j>a diabetes mellitus, hvars ka rak
teristika teeken,  nemligen urinens sockerhalt ,  då försvun
nit ,  men anser detta vara a f  föga vinst för den sjuke.

. Sjukdomarne torde oek förekomma complicerade,  hvarpå 
Bright anfört  i sin sista skrift ett temligen bevisande fall. 
Håller emellertid urinen socker och är a f  hög spec, vigt ,  
bör  inan väl anse sjukdomen för diabetes mellitus.

Vattsot med äggh vithaltig urin kan förekomma under 
vissa bröstets sjukdomar,  der blod-circulationen lider ett b e 
tydligare hinder  oeli hvilka vanligen åtföljas a f  svår dys- 
pnoe samt förorsaka ett ihållande congestions tillstånd åt 
n jurarne,  ut i  hvilka fall det stundom kan vara svårt,  at t  
afgöra,  hu ruv ida  en Morbus Brighti äfven är för hand eller 
ej. _ Det är i synnerhet  vid hjertats chroniska sjukdo
m a r ,  som diagnosen i vissa fall kan blifva svår ,  och 
förfat tarne meddela åtskilliga exempel härpå.  Jag hänvisar 
i detta hänseende till den 24:de sjukdomshistorien. U n 
dersöker mun emellertid noggrannare urinen och finner 
den fortfarande vara betydligt ägghvithaltig samt derjem- 
te lida brist på urinämne och salter,  och i synnerhet  om 
de hydropiska symptomerna äro svåra samt täta behof  
at t  urinera infinna sig, t ror  jag man kan sluta til! en 
för  handen varande complication a f  Morbus Brighti ;  men 
i de fal l ,  då man icke häröfver  kan bestämdt afgöra,  
må man dock befara sjukdomens snara uppkomst ,  eme
dan man funnit  densamma flera gånger uppstå under 
dylika förhållanden.

Hvad jag nu nyligen y t t r a t ,  gäller till det mesta äf
ven om ett physiologist t i l lstånd,  nemligen hafvandeskap, 
som vi veta eger ett märkl igt  inflytande på uppkomsten a f  
Morbus Brighti; men jag t ro r ,  at t  man här  bör  vara 
mycket försigtig vid diagnosens bestämmande. Dock tor
de äfven här  urinens betydliga ägghvi thal t  och låga spec, 
vigt  samt mer än vanligt svåra hydropiska symptomer ,



i synnerhet  ocdem i kroppens öfre delar knnna afgöra 
diagnosen.

I afseende på diagnosen a f  sjukdomens complication 
ined chroniska lejver sjukdom ar  samt lungsot hänvisar jag 
till det ,  som förut med hänseende till ägghvitas förekomst 
uti urinen under dessa s jukdomar  är an förd t. Att under  
lungsot bestämdt afgöra,  huruv ida den egna degeneration,  
som hörer till Morbus Brightij eller en verklig tuberkel -  
bildning för sig går  uti n ju rarne,  måtte ofta vara högst 
svår t ,  ty närvaro a f  vahr uti urinen kan ieke alltid här  
tjena till ledning. —  Högst sällan är Morbus Brighti coin- 
plieerad med andra chroniska s jukdomar uti urinvägarne,  
och det skulle troligen ofta blifva svårt,  at t  med säkerhet 
bestämma en dylik complication.

Becc/uercl säger sig observerat  fall a f  vattsot,  specielt 
då den berott  på sjuklighet uti blodet och företrädesvis 
hos barn efter skarlakansfeber , der ,  sedan vattsoten sti
git till en hög g rad ,  oedem äfven i njurarne uppkommi t  
och förorsakat betydlig ägghvi thal t  uti ur inen,  som der -  
jemte i följd a f  det med densamma afgångna serum vari t  
af  låg spec. vigt. Dylika fall uppgifvas icke a f  andra 
förfat tare och de torde väl oek vara ytterst få. Diag
nosen kan här  icke vara anna t ,  än ganska svår och nä
stan omöjlig,  i synnerhet  om man ieke följt sjukdomen 
från början. Täta hängningar  at t  ur inera,  samt  un der 
sökning om blodet håller ur inämne eller ej, kunde möj
ligen något vägleda diagnosen. Jag har  för öfrigt icke 
omnämnt  detta sednare medel vid diagnosens bes tämman
de ,  dels emedan detta prof  är nog besvärligt, att anslälla 
lör den practiske Läkaren,  dels ock emedan måhända 
ur inämne återfinnes i blodet uti åtskilliga andra sjukdo
mar.,  ehuru vi ännu derom icke hunnit  öfvertyga oss.

Då man tager i bet raktande ,  ail Morbus Brighti vno- 
ligtvis slutar med döden,  och at t  åtminstone de fall ,  der 
sjukdomen fullkomligt öfvergått  till helsa, äro relativt gan
ska få,  torde prognosen i al lmänhet  böra ans^s vara högst 
ogynnsam. Härtill bidraga mycket 2:ne, redan förut om
nämnda omständigheter,  nemligen för det första, at t  sjuk
domen ofta slagit så djupa röt ter ,  innan den kommer  
under  behandling,  att konsten deremot föga förmår  u t 
r ät t a ,  och för det an d r a ,  a t t  den sjuke efter inträffad 
förbättr ing eller skenbar helsa i de flesta fall ganska snart 
återgår  till sina förra lefnadsförhållanden, samt således 
ånyo blottställer sig för samma skadliga inflytelser, som



nedan förut bidragit  till sjukdomens uppkomst ;  och delta 
sscdnare är  isynnerhet händelsen,  då den sjuke vårdas på 
e-tt offentligt sjukhus,  der han oftast omöjligen på något 
ssätt kan förmås en längre tid qvarbli fva , sedan han fi ri
mer sig något förbättrad och sin helsa dräglig. Ty  lik — 
stom de sjuka vanligen söka bot egentligen för vattsotens 
ssknll, så tro de sig ock,  sedan denna försvunnit,  vara 
»återställda. Läkaren må dock åtminstone icke smickra 
stig med detta falska hopp. Under  sjukdomens första sta- 
dbum och innan ännu degenerationen b n ju r a r ne  uppkom-  
uni t ,  kan behandlingen ofta med hopp  om framgång 
fföretagas, men huruvida sjukdomen efter detta kan till 
the Isa återföras,  lemnar jag oafgjordt. Christiso/i för- 
imodar dock det ta,  och det sjukdomsfall ,  jag efter Doc- 
ttor Lenichens uppgift  anför t ,  synes tala härför. Rokitan- 
sskyJs mening i detta hänseende har  jag redan omnämnt.  
JEmellertid kan man ofta lyckas genom tjenlig behand-  
IIing och troligen ännu mer genom den sjukes försättande 
111 ti gynnsammare lefnadsförhållanden, t. o. rn. i flera å r  
(förekomma sjukdomens olyckliga utgång och sålunda för- 
liänga den sjukes lif. — I al lmänhet torde man om prog-  
mosen kunna bestämma,  at t  den är mindre ogynnsam,  ju 
t tydligare sjukdomen vid sin början upp träde r ,  ju tidigare 
dlen kommer under behandling,  ju mindre complicerad 
dlen förekommer och ju friskare till sin constitution den 
jperson är ,  som af  sjukdomen angripes.

Då sjukdomen uppstår  under  de sista månaderna a f  
lhafvandeskap samt då den följer efter skarlakansfeber har  
tnian funnit den merendels vara mindre vådlig; då den 
alter uppkommi t  under  långvarigt  missbruk a f  spirituösa 
(drycker,  under en längre tids blottställande för köld och 
wäta samt under  loppet a f  åtskilliga ännu fortgående sjuk- 
ulomar ,  såsom chroniska h jer t s jukdomar , lungsot och i 
ssynnerhet constitutione! syphilis är prognosen i hög grad 
rogynnsam. — Om de särskilta symptornernas inflytande 
jpå sjukdomens utgång ha r  jag redan förut  utförligt vid 
(deras närmare beskrifning yt t r at  mig och t ror  mig såle
des  i detta hänseende kunna här  blifva ganska korrt.  Då 
»urinen på en gång är betydligt ägghvithalfig samt a f  
imycket låg specif, vigt är prognosen mycket dål ig,  och 
iminskad eller hämmad  urinafsöndring är  ett högst våd-  
liigt tecken, liksom de härpå vanligen snart inträdande 
Ihäftiga symptomerna a f  hjernans lidande. Under  sjuk- 
(domens scdnare period är en betydlig anasarca  ett dåligt



tecken,  och dock skulle man äfven kunna pås tå,  al t  de: 
sjukdomsfall,  som alls icke åtföljas a f  några hydropiska 
symptomer,  äro ganska vådliga, just för den latenta form, 
sjukdomen härigenom antager.  I ju högre grad hlodet 
finnes sjukligt förändradt ,  dess mer ogynnsam är prog
nosen. Colliquat.  diarrhe'  är ock ett elakt symptom och 
trottsar ofta all behandling.  En  al lmän feber-reaction 
vid sjukdomens början tyckes stundom befordra dess lyckliga 
utgång. Utan  att kunna fullkomligt  instämma med Osborn 
uti den sats,  han framställ t ,  nemligen: JjSd snart blott 
allman svett intraderj den md vara  fr iv il l ig  eller en 

f ö l j d  a f  b eh a n d lin g en sd  slutas alltid  sjukdomen lyck
l i g t f  ty detta kan väl på sin höjd blott  sägas om de 
hydropiska symptomerna, anser jag dock al lmän svett 
vara ett högst gynnsamt symptom,  ty om ock icke helsa 
inträder ,  så följer dock förbättring nästan allt id härpå.

Då vi nu i fråga om sjukdomens behandling afse, 
hvad oss om hela denna sjukliga process är bekant ,  finna 
vi ,  at t  det väl egentligen blott är  under sjukdomens för
sta stadium och innan ännu degenerationen uti njurarne 
int rädt ,  som vi kunna hoppas någon radical kur ,  och al t  
sedermera den palliat/va  eller egentligen mera sym ptom a
tiska  behandlingen tager Läkarens bemödanden i anspråk.  
Med hänseende till den radicala behandlingen t ror  jag 
mig emellertid böra uppställa följande hufvudsakliga in- 
dicationer :

l :o Så vidt vi förmå förekomma eller åtminstone sö
ka undanrödja de omständigheter ,  som dels framkalla och 
underhål la den al lmänna,  sjukliga diathes,  hvilken ligger 
sjukdomen till g rund ,  dels orsaka ett en längre tid fort
farande eller ock hastigt uppkommande congeslivt mer 
eller mindre inflammatoriskt retningstillstånd i n jurarne,  
hvilket  i al lmänhet bemedlar degenerationens uppkomst.

Ut i  uppfyllandet a f  denna indication kommer  således 
till en del den propliylaetiska behandlingen i f råga,  och 
jag tror mig i al lmänhet blott  behöfva hänvisa till 
sjukdomens aetiologie, då man sedermera lätteligen kan 
sluta till denna indications niera speciella fordringar. 
Uti  de sig nu allt mer och mer spridande nykterhetsför- 
eningarne torde man emellertid böra se et t  i detta hän
seende vigtigt prophylactiskt medel,  liksom äfven uti den 
noggrannare vård om huden,  som nu mera ,  än förr,  sy
nes blifva iakttagen,  sedan kalla tvättningar  o. s. v, bl if—



vit på modet. E t t  anna t  högst vigtigt prophylact iskt  
medel,  men ett problem ännu svårare för samhället at t  
lösa, vore pauperismens förekommande.

[Ivad specielt Läkarens bemödanden i afseende pä 
uppfyllandet af denna indication beträffar,  så kunna dessa 
ty värr  icke vara särdeles många,  ty oftast blir han först 
r ådf rågad,  när sjukdomen icke blott redan uppstå t t ,  utan 
sedan den en längre tid fortgått.  Dock gifves det några 
fall,  der  Läkaren genom sina bemödanden kan,  om icke 
just förekomma sjukdomen,  dock qväfva den i sin up p 
komst. Så bör han under  loppet a f  exanthematiska fe
b ra r  och i synnerhet  under  skarlakansfeber,  flitigt u n -  

( dersöka urinens til lstånd, samt under convalescensen här-  
( efter varna för,  at t  barnen icke blottställas för förkyl

ning. TJnder hafvandeskap bör  han noga gifva akt  på 
»om hydropiska symptomer  infinna sig och då genast un -  
« dersöka ur inen,  liksom det väl icke kan behöfva påmin-  
înas ,  at t  detta alltid bör ske,  då man finner en sjuk lida 
»af anasarca acutum  eller någon annan vattsot. Och i 
; al lmänhet torde man dessutom böra som regel uppstäl la,  a t t  
» då Läkaren blir kal lad,  det må nu vara för hvilken sjuk- 
cdom som helst,  till en sjuk,  som han vet i öfverflöd för- 
1 tärt  spirituösa d rycker ,  bör han aldrig försumma närmare 
»undersöka urinens til lstånd o. s. v., med hänseende till en 
i möjligen äfven för handen varande Morbus Brighti, eh u-  
l r u  visserligen nästan alltid i dylika fall sjukdomen i hem-  
I lighet en längre tid redan fortgått.

2:o Häfva det redan i njurarne närvarande congestiva 
»eller inflammatoriska tillståndet eller befordra dettas re-  
‘ solution saint i al lmänhet  nedstämma det inflammatoriska 
i moment ,  som ingår uti sjukdomsprocessen.

Utom orsakernas undanrödjande, som naturl igen a 11— 
Itid är det första Läkaren skall bemöda sig o m ,  under 
1 hvilken period som helst a f  s jukdomen,  han blir til lkal- 
l l ad ,  kommer här  egentligen i fråga antiphlogistiskaj d ia -  

f phorctiska.j taxerande  och derivatoriska medel.
3:o Sedan den locala degenerationen int r ädt ,  måste 

nn a n  söka befordra dess försvinnande. Hit skulle således 
fegentligen höra antidegenerativa  medel,  som man ock 
1 kallat alterantia.

4:o Då det lyckats oss häfva sjukdomen,  söka före- 
1 komma dess återkomst.  I detta hänseende bör  Läkaren 
aafse sjukdomens ætiologiska förhållanden,  samt  derefter 
sanordna den sjukes diet ,  klädsel och andra al lmänna lef- 
l nadsomständigheter.



Med hänseende åter till den p a llia tiva  beliandP.ingerij 
t ror  ja« man bör lät ta densamma förnämligast  ef te r  de 
mest framstående symptomerna och i al lmänhet  under  
sjukdomens sednare period söka å ena sidan uppehullla den 
sjukes krafter  samt,  så vidt sig göra låter,  förekomma ett  
a f  de mest vådliga symptomerna att inträffa, nernligen 
minskad eller hämmad urinafgång.  Nu skall dietern vara 
stärkande,  närande,  och här  kommer egentligen ibruket  
a f  toniskdj diuretiska, purgerande  och sedativa  nuedei i 
f råga,  utom andra,  som de särskildta symptomerna möj
ligen kunna påkalla.  Alltid måste Läkaren derjemte afsc 
de för handen varande sjukliga complieationerna.

Under  sjukdomens första stadium iakttages en anl i -  
phlogistisk regime,  och under  hela sjukdomens lo p p  gäl
ler som regel, at t  undvika svårsmälta födoämnen. R e ta n 
de och hettande drycker skada dess mera,  ju mindre långt 
sjukdomen framskridit.  Under  sednare stadiet ,  i sy nner 
het då den sjukes krafter  mycket  s junki t ,  är en mi ld,  
födande diet a f  högsta vigt,  och den sjuke bör sdledes 
förtära lättsmälta köt t r ät ter ,  ägg och mjölk,  h vil ket  sed
nare man i al lmänhet funnit  vara en passande föd.a u n 
der den ifrågavarande sjukdomen.

Efter  att hafva förutskickat  dessa al lmänna g r u n d 
satser i afseende på behandlingen,  vill jag nu öfvergå till 
en mera speciel beskrifning om de särskilta medlens bruk,  
och hänvisar dessutom till de i början a f  denna aflhand- 
ling meddelade sjukdomshistorierna.

l :o Bloduttömningar. Redan W ells  och BLackall 
brukade bloduttömningar  med fördel mot vat tsot  med 
äggh vithaltig ur in ,  och enstämmigt erkänna förfa ttarne 
deras nyt ta under Morbus BrJghti. Allmänna blodit t löm- 
ningar böra under  sjukdomens första stadium i förening 
med locala koppningar öfver njurtrakten sällan u rak t l å 
tas , äfven om ingen feber eller local smärta Öfver nju- 
rarne är  för hand,  så frumt icke särskildta contraimdiea- 
tioner för allmän bloduttömning,  hemtade från den sjukes 
consti tut ion,  ålder ö. s. v. förefinnas, då likväl al l t id lo
cala blodut tömningar skola användas.  På  barn torde väl 
iglar vara mest passande, men då den sjuke är ä ldre  gif- 
ves företräde åt koppning,  som derjemte verkar  mera  de— 
rivatoriskt.  Osborn har  uppställt 4 följande indica tioner 
för al lmänna blodut tömningar :  a) full,  undulerande puls;
b) för handen varande inflammation uti andra o rganer;
c) smärta eller dof  t ryckande känsla öfver n jurarue ;  d)



blodblandad urin. Stundom kan man behöfva för'nya 
åderlåtningen,  ehuru  jag icke med Rayer kan instämma,  
då han påslår,  at t  en uppkommen crusta inflam m atoria  
pä det aftnppade blodet skulle bevisa detta behof. De 
locala blodut tömningarne får man stundom flera gånger 
repetera.  Men icke blott  under  första stadium gagnar  
al lmän b lodut tömning,  utan man finner äfven under  sed- 
nare stadiet ofta nytta deraf ,  och i synnerhet  torde den nu 
vara på sin [»lats i början a f  degenerationens uppkomst .  
Häftiga symptomer a f  hjernans lidande under sjukdomens 
sednare period stå stundom icke i sammanhang med blod- 
congestion, och i dylika fall u t r ä t t a r  man föga med al l
män bloduttömning,  b vårföre Bright ock til lstyrker i dess 
ställe koppning i nacken. Koppningar  öfver njurtrakten 
böra i de flesta fall, äfven om man först under sjukdo
mens sednare period skulle få den sjuke i sin vård,  in
leda behandlingen. Är anasarcan betydlig kan det s tun
dom vara svårt ,  at t  både anställa åderlåtning och kopp
ning;  i synnerhet  bör  man i dessa fall dagligen tillse 
såret efter åderlåtningen,  ty här uppstår  nu icke så säl
lan en phlegmonös erysipelas, som kan blifva högst våd
lig. Man ha r  ock sett phlebitis uppkomma i dylika fall.

2:o Laxerrneclel. Utom det at t  dessa verka af ledan- 
de från nju rarne,  så befordra de i synnerhet  och oftast 
bättre,  än diuretica, de hydropiska symptomernas försvin
nande. Dä sjukdomen acut  f ramträder ,  torde ett la xa n s  
salinum  i börjar* användas,  och man har  vanligen bär  
begagnat Senna  med salt. Rhabarber  har  man ock an -  
vändt.  ChristisOn reeommenderar  Massa Colocynthidis 
composita. F ö r  at t  minska vattsoten liar man b ru ka t  en 
mängd med afförande medel och äfven starkare purgan- 

iticij såsom Jalappa, Gummi-gulta  o. s. v., dock böra 
»dessa med försigtighet b rukas ,  i synnerhet  under sjukdo

mens sednare period,  då ofta stor benägenhet lör diarrhc 
finnes och digestionen i al lmänhet lider. E t t  al de bättre 
medlen,  at t  befordra valtsotens försvinnande,  i synnerhet  

( då Morb. B  right i  är  complicerad ined hjertsjukdom är B la
tter mm ;  man ger det erdigt min erfarenhet bäst i piller - 
I  form O c h  i små doser I .  ex. ^ gran ,  och rät tar  intagnin-  
jgarnes mängd efter verkan,  ty i dos a f  * gran vållar 
»medlet olta äckel och sli tningar i magen. Man har  ock 
»med fördel i detta hänseende b ruka t  at t  2:ne gånger i 
veckan laxera med Scdlitzer- eller P u lln a -satten. Då häf
tiga symptomer a f  hjernans lidande inträda torde calomel



i laxerande dos stundom böra användas,  och man ser ofta 
i dylika fall under  det sednare stadiet bät tre nyttta a f  
s tarkt  afFörande medel,  än af  bloduttömningar.

3:o Diaphorctiska och i allmänhet medel, som bejfor-  
dra  ökad hudutdunstning. Osborn och nästan alla E n 
gelska förfat tare hafva funnit mycken nytta a f  dessa me
del. Sä h a r  man med fördel användt  Spiritus Minderrerij 
åtskilliga Antimonialia,  Pulvis Doweri i refract dos , ,B ad  
m. m. —  livad Antimonialia  angår ,  så har  man fmnnit  
det bekanta pulvis Jacobi särdeles verksamt;  och jag ha r  
flera gånger sett detta i dosis a f  4  till 6 gran i föreming 
med 3 till 4 gran pulvis Doweri, gifvet 3 till 4 gåmger 
om dagen,  äfven under sjukdomens sednare stadium, med 
fördel begagnad t. Barlow  har  nyligen mycket lofondat  
bruket  a f  Tartarus emeticus under sjukdomens första sta
dium. Är pulsen spänd och full ger han det i sådan doss, at t  
det f ramkal lar  äckel , eljest gifves det i mindre doser,, så
som T’T gran hvar  tredje t imma. En  förening af  T airtau 
rus emeticus med Spiritus Mindereri har  ofta visatt sig 
särdeles verksam. Med fördel har  Osborn användt föl
jande formel och gifvil deraf  hvarje t imma 2 matsketdar,  
då intet annat  medel ville framkalla hudens verksannhet :  
Re. Solut. Acet. Ammon. ^iv. ; Sulph. sublimat. §i; )Vin. 
Ipecac. 3j.; E xtr. opii ac/u. gr. ij; Aqu. foenicul. diule. /  
Syr. Sacchar. empyr. ää §ij. Med nu omnämnda nmedel 
förenas en dinphoretisk regim samt bruket  a f  bad. D)essa 
sednare,  såsom spr i t - ,  äng-  eller varma vat ten-bad äro 
ock mycket  använda.  Man låter den sjuke åtminstone ‘2:ne 
gånger i veckan och t. o. m. oftare taga ett af  dessa lbad,  
och dessemellan på aftnarne fotbad. Osborn låter den sju
ke ,  under  det han är i badet ,  stundom taga invärtes två 
d rachmer  Tinct. G uajaci ammoniat., för at t  ännu nnera 
befordra svettning ytbryta.  Är sjukdomen förenad med lef- 
verl idande,  torde ScottJs kungsvatten-bad böra före t r ä
desvis användas. Und er  sednare s tadium,  då den sjmkes 
kraf ter  sjunkit ,  får man dock vara sparsam med bad , ty 
de medtaga ofta för mycket  de få krafter,  som finnas qjvar.  
Man ha r  ock i deras ställe brukat  varma omslag ochi fo- 
mentat ioner.  — Med hänseende till återställande a f  hm du t -  
dunstningen är det a f  högsta vigt ,  at t  den sjuke i det lämgsta 
hål ler sig oafbrutet  vid sängen och undviker på allt sätt 
förkylning.  Och då helsa eller förbättr ing inträder och 
den sjuke kommer  upp,  så är det nödvändigt ,  at t  ham är

varmt



varmt klädd sa ml bär  ylle närmast  kroppen.  Bright bar  
t i l lstyrkt  flyttning till varmare cl imat  och föreslår till 
vistelse en a f  de helsosammare Vestindiska öar  ne,  t. ex. 
S.-t fin cen t. Detta skulle väl egentligen vara passande, 
antingen,  då sjukdomen blifvit häfven,  för at t  undvika reci- 
div, eller då den blifvit chronisk och således ökad hudverk 
samhet  ofta är ett nödvändigt villkor för fortfarande för
bät t r ing och dräglig helsa. Bcklagligtvis kan Läkaren 
dock högst sällan tillstyrka något dyl ikt ,  med hopp  om 
vérkstäl l ighet , emedan sjukdomen vanligen trä (Far de min
dre r ikt  lottade,  men der det kan ske, torde det aldrig 
böra försummas,  och Bright har  äfven sett lördel häraf.

4) Derivatoriska medel. Sedan man under  sjukdo
mens första stadium,  allt efter omständigheterna,  verkställt 
al lmänna eller locala blodut tömningar och lik tidigt här
med gifvit afförande medel,  och således ungefar vid sam
ma t id,  som man börjar använda diaphoretica, böra ret -  
medel eller dragmedel  öfver njurtrakten användas.  Man 
ha r  varnat  för b ruket  a f  spanska f lugor,  emedan de dels 
skulle reta urinvägarna,  dels ock lätt f ramkal la svårläkta 
sår ,  och Oshorn föreslår,  at t  i dess ställe helldre använda 
till ingnidning en hastigt verkande Cantharidis t inctur.  
Tinctura Cantharid. acetico-spirituosa, som troligen in
föres uti den snart  u tkommande nya pharmacopœn,  tor
de härtill vara passande. Jag ha r  i synnerhet  funni t  
nytta a f  följande plåster utbredt  på skinn och lagdt öf
ver lumba l t r ak ten : Rc. Enipl. gum m i resinos. Re
sin. p in i § V ; Terebinth, venet. 5iij; Tartar, antimon. 5j. 
M • f .  Em pl. Detta medel bör ock användas under  sjuk
domens sednare s tadium,  uti hvars början visserligen ap
plicerandet a f  fontaneller,  h an ka r ,  kauter ier  äfven torde 
passa,  ty dessa sednare höra åtminstone icke begagnas 
under  sjukdomens sista period,  då den sjukes krafter  be
tydligt sjunkit.

5) Antidegenerativa medel. Bland medel ,  a f  hvilkas 
bruk  man i detta hänseende kunde ega anledning vänta 
nyt ta ,  vill jag först omnämna Mercurialmedel. Emeller 
tid har  man ,  och det ta äfven Engelska Läkare,  trotts deras 
förkärlek för mercur i al lmänhet,  funnit  dessa medel icke 
blott  mindre nyt t iga,  utan till och med skadliga under  
den i frågavarande sjukdomen. Redan Blackall ansåg det 
rådligast,  at t  här  undvika b ruket  a f  mercur j  hvaru t i  
Osborn och Bright instämma. Den sednare påstår  sig 
funnit  de fall lyckligast aflöpa,  der han  ej användt  det ta



inedel. Man liar nemligen fuhui t  vid inercurialmedels 
b ruk under  denna sjukdom en s.vår salivation lätt upp
komma,  som ofta betydligt förvärrat  densamma,  och jag 
bar med verklig häpnad nAgra ganger  seit,  huru en våld
sam mercurial-affection hastigt under  denna sjukdom upp
kommit  och hotat  patientens lif. Emellert id har  Solon 
med fördel användt i liten dos qvicksilfver i metallisk 
form och anför  nAgra vackra k ur e r  häraf. Han b rukar  
följande piller,  hva ra f  han gifver 1 — 3 dagligen. Rc. 
Unguent neapolitan. 5j *)', Sopon. Medic, oi j ; Pulv. scillae ; 
Pulv. Coniij, ää oj, Extract, opii gr. iij — vj. M. f .  pil. 
aetpi. N .o X X IV . D.-r. S.-r. Pilulae mercurial, scilliticae. 
Dessa piller har  jag ock med framgång använd t ,  såsom 
den 10:de hjukdomshistorien utvisar.  Enligt  Bright liar 
Prichard  i Bristol med mycken framgång användt mer- 
cur uti vattsot,  som berodde på denna njur sjukdom,  och 
detta uti fall ,  der annan behandling slagit felt. Christi- 
son anser at t  mercur kan gifvas försigtigt i små doser i 
förening med andra medel,  såsom diuretica och cathar- 
licUj och Bright till och med medgifver ,  at t  under  bör 
jan a f  denna njursjukdom, da den nemligen bar  ett acut  
förlopp,  qvicksilfver i förening med opium och anti/no- 
nialia  samt efter anstallda blodut tömningar,  kan vara et t  
ändamålsenligt medel till inflammationens häfvande.  Man 
torde således häraf  sluta,  at t  man under sjukdomens för
sta stadium eller åtminstone blott  i början a f  det andra 
bör använda mercurialmedel ,  och då helst H ydrargyrum  
purum j  och försigtigt i små doser samt i förening med 
andra passande medel. Under  utbildad cachexie bör det 
aldrig här användas,  så f ram t man ej vid en häftig in
flammation uti lungorna eller hjertat ,  eller vid hotande 
symptomer  a f  hjernans lidande nödgas gifva det i s tora,  
laxerande doser; men kan man hjelpa sig med andra me
del ,  torde det alltid vara rådligast. — lod  ha r  icke hel
ler motsvarat den förhoppning,  man gjort sig om dess 
antidcgenerntiva verkan under denna sjukdom. Man ha r  
dock stundom funnit det nyt t igt ,  hvarpå Osborn anför 
exempel,  och det fall,  som Doctor  Lemchcn meddela t , ta
lar för försöket a f  dess bruk.  Man ha r  äfven användt  
det utväl tes i salva, localt öfver njurlrakten,  och stundom 
i förening med m e r c u r dock utan särdeles nytta.  Men 
både in- och utvältes brukad t bar  lo d  stundom visat sig

*) Ung I i .  neapolitan, svarar mot vår unguent, h y d r a r g y r i.



särdeles verksamt mot de liydropiska symptomerna.  Man 
gifver då vanligen lodkalium upplöst uti en infusion på 
Digitalis t. ex. Re. lodet. ka lic. 5j; solv. in I n f  xis. Digita
l i s a s .  D .r. S.r. En matsked 4 gånger om dagen; dosen 
ökas småningom. Är Mor bus Brighti complieerad med 
Hypertrophia cordis torde detta vara en särdeles passande 
formel. Vid utgjutning uti pleur iVj pericardium  eller pe- 
ritonœum  har  jag ofta sett följande salva utvärtes b rukad 
befordra hastig absorbtion:  Re. lodin. gr. x. lodet, kalic. 
3j; A xung. curât. §j. AL f  Unguentum. D:r. S;r. Unguent, 
super jodet, kalici. Vill man göra dess verkan ännu star
ka re ,  så lägger man först en Spansk fluga och förbinder 
Sedermera såret med denna salva. — M urias aurico-na- 
tricum  torde oek räknas till de antidegenerativa medlen. 
Det h a r ,  som man vet ,  varit  reeomrnenderadt i vattsot, 
som följt efter skarlakansfeber och frossor, samt då den 
uppkommi t  till följe a f  missbruk a f  spirituösa. På Laza- 
rettet har  detta medel under  sjukdomens sednare stadium 
blifvit brukadt  åtskilliga gånger i pi llerform med am ylum  
och mucilago gummi arabicij i småningom stigande dos, 
från T'T till |  g ran ,  samt  visat sig stundom välgörande, 
ehuru ieke någon direct  verkan i afseende på degenera- 
tionens försvinnande d e ra f  försports. — Solön räknar  äf- 
ven hit Alkaliska  medel ,  hvilka jag doek under följande 
rubrik vill omnämna.

6) Diuretica samt andra mera specifikt pä urinvä
gar ne verkande medel.’. Med hänseende till diuretiska 
medel yt t rar  sig Christi/son sålunda: ”De bästa författare 
s tämma deri ölverens, ;a tt man bör  utesluta diuretica från 
de medel,  soin man använder  under  sjukdomens börjande 
stadium. Min egen er farenhe t  föranleder mig,  at t  något 
modifiera denna åsigt. Under  det tillstånd a f  al lmän re
action,  som man vanl igen finner närvarande under  det 
börjande stadiet,  ntöfvo diuretica ieke lätt sin egendom
liga verkan;  tvärtom åter för  man med långt större säker
het urinen till sin nori>iala qvant i tet ,  om man genom de 
redan omnämnda antipldogistiska medlen upphäfver  reac- 
tionen. Dessutom kan man med skäl fråga,  på hvad sätt 
vi genom framkal lad d imes  kunna inverka på den pr i
mära sjukdomen. Några nyare förfat tare hafva också yt 
trat den, ieke helt och hållet ogrundade,  åsigt,  at t  diure
tica till och med v o i -q  skadliga,  emedan de genom sin 
retning ökade den redan för handen varande irri tat ionen 
och således fastmer befordrade benägenhet till sjuklig,  så



väl secretion som nutrit ion.  Bland dessa l iar  Osborn dr i f-  
vit  sitt misstroende till dessa medel så l ångt ,  at t  lian på
stått  dem till och med i stånd, a t t  verkligen vålla sjelfva 
sjukdomen. Emellert id synes mig detta vara för långt 
gånget och jag t ror ,  at t  man befinner sig uti  en betydlig 
practisk villfarelse. Af  diuretiska medels verkan , at t  ge
nom sin retning öka seeretionen a f  normal  u r i n ,  följer 
icke,  at t  de äfven måste orsaka en sjuklig  secretion. Den 
retning,  hvarigenom en normal secretion blir  befordrad 
kan vara helt  olika den,  som ås tadkommer  en sjuklig 
secretion, och till deras verkliga olikhet  skulle man 
kunna sluta,  så väl a f  productens bestämda olikhet ,  som 
a f  det fac tum , al t  diuretica, då de under  denna sjuk
dom befordra ymnigare ur inafgång,  enligt min iakttagelse 
ganska sällan öka äggbvi thal ten, hvars mängd uti det bö r
jande stadiet dock anses såsom en måttstock på den sjuk
liga irritationen. Jag ha r  till och med sett ägghvila u n 
der bruket  a f  diuretica  flera gånger försvinna u r  urinen. 
Men om de båda irri tat ionerna äro till sitt väsende olika, 
så kunna vi i al lmänhet  a f  talrika,  för jämnförelsens skull 
f ramdragna,  exempel i afseende pä inflammation och i rri
tation uti kroppens organer och texturer  sluta till, at t  
den ena kan blifva exciterad utan at t  derför den andra 
nödvändigt ökas,  ja det kan tvärtom till och med hända,  
a t t  denna just härigenom blir mindre. Användandet  a f  
diuretica  uti denna njursjukdom är derföre icke alldeles, 
såsom några t ro,  i theoretiskt hänseende origtigt.  Jag 
upprepar  dessutom ånyo ,  at t  diuretica uti det börjande 
stadiet icke öka urinens ägghvi thal t ,  utan ofta synes för
minska densamma; och under  sednare stadiet har  man 
intet skäl,  at t  antaga det degenerationens fortskridande 
genom verkan af  diuretica befordras. Jag har  trott  mig 
böra uttala denna åsigt,  icke emedan jag just vill pås tå ,  
a t t  diuretica äro positivt nyttiga och at t  man bör taga 
sin tillflykt till dem vid behandlingen a f  sjelfva pr imära 
sjukdomen,  utan emedan en onödig f ruktan för deras 
skadliga inflytelse på densamma förledt åtskilliga förfat tare,  
at t  äfven förbjuda deras användande mot alla secundära 
l idanden,  eh u r u  mot några af  dem inga andra medel så 
säkert verka,  och min erfarenhet dessutom kan rät t fär
diga den mening,  at t  man a f  dem skulle göra ful lkom
ligt godt b ruk.”

Utan  at t  i alla delar instämma uti detta Christisons 
fmtliga,  men kanske nog mycket  theoretiska resonement ,



och utan at t  tilltro mig förklara förhål landet ,  instämmer 
dock min erfarenhet om användandet  a f  diuretiska medel 
ful lkomligt  med hans. Jag ha r  således sett milda och 
försigtigt brukade d iu r e t i c a i synnerhet  i förening med 
diaphoretiska medel,  bestämdt gagna under  sjukdomens 
första period,  hvilket ock flera a f  sjukdomshistorierna in
tyga.  Följande mixtur  är ock ofta med fördel an 
vänd :  Rc. Solut■ acet. arnrnon. §j; Ac/u. Petroselini §v;  
O xym , Scilla’ §j ; M .r. D.-r. S .r . A tt taga en matsked 4 — 
6  ganger om dagen. Den 6:te sjukdomshistorien visar ett 
ganska gynnsamt resultat a f  bruket  a f  följande Decoct,  
hvar s diuretiska verkan jag flera gånger ha r  haft tillfälle 
observera:  Rc. Betulœ Nanœ stipi t. radie, incis §ij coc/u. 
c. af/u. ß u v .  c/u. s. f .  Colaturœ H ij. D .r. S r .  A tt fö rtä ra  
pâ dagen. Om vi nu påminna oss, hu ru  vådlig hämmad 
eller minskad urinafgång är och at t  vi sällan under  sjuk
domens sednare stadium kunna hoppas någon radical kur ,  
så t ror  jag man bör inse, a t t ,  äfven om icke de hydropiska 
symptomerna skulle vara särdeles framstående,  uti den 
palliativa behandlingen,  som nu kommer i f råga,  diure
tiska medel utgöra en väsendtlig beståndsdel,  samt ofta 
de enda,  som kunna förlänga den sjukes lif. Alltid böra 
de dock gifvas försigtigt och i förening med andra me
del , hvilka omständigheterna fordra.  Bright säger: "Det var  
väl i al lmänhet  min önskan,  at t  afhål la mig med undan
tag af Digitalis från b ruket  a f  diureticaj men dock fann 
jag mig icke sällan tvungen till deras användande,  då 
andra  medel slogo felt och njurarnes secretion var  för
minskad och man kunde befara ,  at t  uriuafsöndringen full
komligt  skulle stanna af/* Han anser dem ock för et t  
nödvändigt ondt ,  ehuru faran a f  deras bruk mera verk
ligen synes bero på en förutfat tad theorie,  i synnerhet  
hos dem,  som anser sjukdomen för en inflammation,  än 
a f  erfarenheten bekräf tad,  tvärtom i många fall veder
lagd. Redan kVells brukade med fördel Cantharides mot  
vattsot med ägghvithalt ig u r in ,  och Rayer  har  funnit  
Tinctura Cantharidis i emulsion försigtigt b rukad  med
föra nytta.  Detta medel gifvet i mjölk från 10 till 15 
d roppar  2 till 3 gånger om dagen minskar ofta lättare,  
än något annat  medel,  hudvat tsoten under det sednare 
stadiet. Emellert id må man vara försiglig vid dess bruk.  
I n f  us. Digitalis berömmes a f  många ,  liksom man äfven 
i början ger Digitalis t i l lsamman med antimonialia. E n 
gelsmännen berömma mycket bruke t  a f  Cremor Tartari>



som ile gifva länge och i stor ilos. En l ig t  Doctor FlliotSj 
nyligen i Svenska Läkare-sällskapet  meddelade,  uppgif t  
använder Seymour med mycken framgång detta medel 
ända till dos a f  ett uns livarje morgon.  — Följande infusion 
är med fördel brukad på Seraphimer-Lazaret tet  och Rayer  
med flera förfat tare berömmer  dess verkan:  Rc. Radie. 
Arrnorac. inc. §j; in f. ar/u. bullient. H ij. St. per horam  
in loco tepido. Colat, adde syrup, simpl. §j. M .r. D.-r. 
S.r . A tt fö r tä ra  på dagen. Man finner dock icke sällan 
de sjukes digestion lida under b ruke t  hä ra f  och får då 
afstå från detsamma. Pepparots-  och Enbärs-dr i cka visa 
ofta god verkan. Någon gång har  jag sett den sjuke med 
fördel vid middagsmåltiden taga en liten qvanti tet  Gene-  
ver-bränvin.  Af  Scil lapræparater torde O xym . Scillce vara 
mest passande och jag ha r  ofta g if vi t delta praeparat till
samman med Balsamum Sulphuris Terebinthi'natum^ hx\\-  
ket medel, äfven ensamt användt,  tyckes gemensamt verka 
på huden och öka ur inafgången, och synes dessutom för-  
tjena företrädet ,  då sjukdomen är förenad med chronisk 
Catarrh. Af  andra terpentinhalt iga medel har  jag ej fun
nit någon nytta.  Bland medel,  som man tillskrifvil en 
specific verkan på urinvägarne ha r  man försökt Folia  
Arbut. Uv. Ursij som man gifvit i förening med cremor 
tartari eller ock med kolsyrade alkalier. Bland dessa 
medel har  man funnit i synnerhet  nyt ta af  kolsyradi na -  
tron {Bright). Bect/uerel har  sett sjukdomen hos barn vi
ka under  bruket  a f  JJeau de FichyJJ soin företrädesvis 
håller kolsyradt natron. — Då* sjukdomen är förenad med 
kräkningar  ha r  dessa ofta viket för bruket  af  Pulv. A r i  
alkalinits.

7) Toniska och stärkande medel. Man har  under  
sjukdomens sednare stadium ofta med andra medels b ruk 
förenadt b ruket  a C Jernhaltiga t. ex. Tinctura M a r t i s Pi  lui. 
M yrrhœ fe rrâ t,  o. s. v. ;  Phosphas Ferricum  bar  man oek 
använd t ,  och ett fall ,  der det ta i förening med passande 
diet visat sig särdeles verksamt,  har  nyligen Doctor Grön
dah l i Hernösand benäget meddelat mig. Ofta tåla de 
sjuka dock icke jernhaltiga medicamenter,  och man har  
då nyt t jat  andra stärkande medel,  såsom China, Columba 
m. fl.; dock torde en närande,  stärkande diet i a l lmän
het  mest kunna uträtta.

Sedativa medel. Opium  har  man i mindre dos och i 
förening med andra medel med fördel användt under  hela 
sjukdomens lopp,  och den egna stupididet samt i al lmän-



liet de symptomer af  hjernans l idande,  som åtfdlja sjuk
domen,  minskas ofta märkl igt  under dess b ruk.  At t  
stundom under det sed n are stadiet gifva om afton 
ett opiat, visar god verkan,  i synnerhet  i de fall der  
urinen ymnigt afgår. Mot colliqvat. diarrhe' ,  som mot 
slutet ofta inträder,  är  opium  i dosis a f  ett gran hv ar -  
annan eller hvar  t imma ett härrl igt  medel,  som man ej 
i dylika fall bör afhålla sig från derföre,  at t  comatösa 
symptomer  äro -närvarande eller vilja inträda. I dyl i 
ka fall förenar man det stundom med Mucilag. cretacea, 
stundom med Sacchar. Saturni. Då kräkningarne äro 
våldsamma och ihållande samt icke gifva vika för lindri
gare medel,  användes med fördel h/dsyrehaltiga medel,  
och följande lösning har jag vanligtvis användt :  Rc. A m yg
dalin. gr. viij; solv. in E/nuls. Amygdalin. §iij. M r . D.-r. 
S.r. En the sked 4- till 6 ganger om dagen. Af  dylika me
del och som man för mindre bemedlade och vid lindrigare 
erethism i magen torde böra försöka, och hvilket äfven vi
sat sig stärkande,  är följande decoct: Rc. Cortic. P adi inc. 
§j; cof/u. per hor. c. aqu. J lu v . c/u. s f .  Colaturce H j. D .r. 
S.-r. A tt taga 2 m atskeder 4  gånger om dagen.

Stundom händer ,  at t  hudvattsoten under sjukdomens 
sednare period är mycket  svår och för den sjuke plågsam 
samt icke viker för några a f  de angifna medlen och man 
ha r  då funnit sig mödsakad, at t  på mechaniskt sätt skaffa 
aflopp åt det infihtrerade serum. Följande medel,  a f  
Bright föreslaget, tiorde härtill vara bäst passande. Man 
inför en fin nål uti cellulosan, vrider den åt  sidorna nå
gra gånger, för at t  sönderrifva några maskor och at t  icke 
den lilla öppningen, för snart må tillsluta sig. Tre  till 
fyra sådana stick u,ti vaden eller låret äro ofta nog,  för 
a t t  ut tömma en stor qvant i tet  serum. Bright såg så lun
da under  4 l immar  44 uns afgå och den sjuke fann sig 
derefter betydligt lättare. Emellertid må man icke utan 
högsta nöd tillgripa detta medel,  emedan lätt erysipelas 
härefter uppstår ,  och i sådant fall användes genast s tarkt  
brän vins-omslag.

Innan jag nu lägger från mig min ovana och i synner
het mot slutet brådskande penna , får jag hembära min 
förbindligaste tacksägelse till alla dem,  som haft godhe
ten gå mig tillhanda med upplysningar,  l i t teratur o. s. v.,

\



samt utbedja mig a f  de sakkunnige ett skonsamt omdöme 
öfver min nu slutade afhandling.  Att den eger mänga 
brister vet jag ganska väl ,  och ingen helldrc, än jag, skall 
emottaga rät telser,  som grunda sig pä sanning och erfa
renhet.  Den store Linné  har  sagt:  "Scientice crescunt ut 

form icarum  acervi, quavis a d f trente stipulant J och så
som en stipula i denna mening önskar jag min afhand
ling må anses.

 « sa s -  • oöQfro -C2B——

T illä g g , R ä tte lse r  Och T r y c k fe l:

Sid. 11, rad. 2 nedifr. stur: degcnerade. Läs: degenererade; livil-
ket tryckfel på några andra stal
len ock torde rättas.

12 „ 11 och 12 „ bråk läs: b r ä c k
14 „ 6 uppifr. ,, pag. 13. „ pag. 77.
17 „ 12 „ A rm orarac  ,, Armoracice
17 „ 16 nedifr. ,, Juni ,» Januari
21 T illäggcs bland Synonym a: D egeneratio  alba renum/

M ottled  kidney.
24 rad. 6 nedifr. stur: aueta läs: acuta.
27 „ 17 uppifr. „ p eren ttö r  ,, p ercu tö r
34 „ 21 nedifr. „ 1826 „ 1836
69 ,, 13 uppifr. „ pyramidarnes „ pyramidernas
77 „ 8 nedifr. „ flueturerande „ fluetuerande
81 „ 10 uppifr. „ receptucalum  „ receptaculum
82 „ 9 „ „ liformiga „ likformiga
87 „ 15 nedifr. „ Lazarettet „ Lazarettets afdel-

ning för invärtes sjuka 
89 „ 14 „ „ försvaga läs: försvagar
93 „ 1 uppifr. „ stämma „ stämmer
94 ,, 2 nedifr. ,, Ozann „ Osann
96 ,, 21 uppifr.: efter ” Frossfeber” sättes punkt.

För öfrigt torde på en mängd ställen med rätta böra stå 
urinen i  stä llet föl- urin.


