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7- S t o l g å n g e n  vanligtvis f ö r s t o p p a d .  Dock ins!al

ler  sig någon gång slemaktig d iarrhe med hvilken stundom, 

ehuru  sällan, spolmaskar afgå.

8. Ofta påkommande e c k e l  ocb k r  ä k n i n g a r .  Dessa for

utgås ofta af qval och ångest, hvilka i synnerhet äro svåra, 

då maskar nppkrup it  i magen och sedermera genom kräk- 

ningar blilva uppkastade. Innan det sednaie sker är qva- 

let så stort att convulsioner derigenom väckas.

9. Spändhet och uppdrifning af  b u k e n  samt Ömhet och 

lindrig värk i nafveltraklen.

10. S o p o r .  Sömnen är i allmänhet orolig, störd af 

oroliga drömmar och afbrnten af häftiga uppvaknanden med 

förskräckelse och beklämning, samt af convulsiva ryckningar 

i ansigtsmusklarna, tandgnisslan o. s. v. Men stundom in

träder hastigt verklig sopor, som ofta fortfar i flera d ygn , 

till och med längre än en vecka, under hvilken någon gång, 

ehuru  ej alltid, febern öfvergår till hydrocephalus.

11. A p h  on i .  Detta besynnerliga symptom, som stun

dom förekommer i förening med somnolens, men äfven 

lika ofta under fullt vakande ti l ls tånd, och räcker i flera 

dagar till och med i flera veckor, anses af många för ett 

säkert tecken till maskar. Men till ett sådant antagande ar 

man icke berättigad. Det krampaktiga tillstånd, som der- 

för sannolikt ligger till grund, kan uppkomma äfven dem för

utan. Jag har en gång iakttagit det hos en trettunårig flic—
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ka under tillfriskningen efter en lindrig gastrisk feber. Det 
räckte da i nägot öfver 3 veckor, men livarken bos dem ge
nomgångna febern eller sedermera kunde jag för öfrigtt i-  
genfinna det ringaste spar, att hon verkligen hade spolnuask.

Maskfebern har ibland en mer chronisk gäng och ullbil- 

dar sig da småningom ur den chroniska masksjukdomen ge

nom tillkomsten af inflammatorisk irritation. INägre kialla 

den da F e b r i s  v e r m i n o s a  l e n t a ,  och den räcker attun- 
dom i flera veckor och ännu längrej ty man kan betraikta 
den såsom en med febril eller inflammatorisk irritation tid 
efter annan sig complicerande chronisk masksjukdom, ho3 
hvilken man således iakttager perioder, dä alldeles in«gen 
febril retning visar sig, hvilka äter oinvesla med sädania, 
der denna träder fram i lindrigare eller häftigare grad.. 1 
andra fall Ster är förloppet mer acut och början sker ha

stigare.

Maskfebern bar, dä den öfvergär till helsa, icke ratt 
tydliga criser, utan vanligast sker denna öfvergäng blott srmä- 
ningom. Till  döden öfver«är den genom nervsymptomerrnes 
öfvervigt eller ock genom öfvergäng till hydrocephalus «och 

måhända någon gäng genom uppkomsten af ileus eller «en

teritis. Till den sednare öfvergär masksjukdomen dock val 

svårligen i andra lall, än dä tillfälliga inflytelser den  till 

bidraga.



(I. Torskfebe.- hos  Barn 

F e b r i s  I n f a n t e m  A p h t h o s a .

t)et locala lidande liti munnens ocii svalgets samt nâgou 

gäng älven i magens och tarmkanalens slemmembran , som 

blifvit kalladt für T o r s k e n  eller Ap h t h a o ,  är ännu, så of

ta det äfven förekommer, till sin rätta  beskallenhet icke ut

red t. Någre anse det såsom ursprungliga ulcerationer, andre 

sfisom beroende af genom forutgangen inllammatoiisk re t

ning framkallad exulceration. Men dessa äsigter torde dock 

* icke öfverensstämma med det verkliga förhållandet. Den e- 

gentliga torsken förekommer olta utan att vara föregången 

af nagot inllammatoriskt lidande och , ehuru delta sederme

ra  ofta sällar sig dertill, är det dork icke alllid händelsen. 

Att torsken ursprungligen beslår i ulceration, bekräftas icke 

af en noggrannare undersökning af den form, under livil- 

ken den först framträder, och dessutom innehåller ett så

dant antagande en åsigt af ulcerationens uppkomst i allmän

h e t ,  som svårligen kan pathologiskt rättfärdigas. Dereinot 

liar torsken tydligen i silt ursprungliga skick en, såsom 

det synes, papulär, men dock rent degenerati v form och 

delta i den grad att den närmar sig till secnndär organisa

tion. Men sedan den uppkommit, framkallar den ofta,  c- 

huru icke alltid, en iullammatorisk reaction och, i summa 

inan som dcuua är häftig , kan derpä följa bâde exsudation



och ulceration. Denna form af den torskartade degenoera- 

tior.en, hvilken jag vill kalla den primitiva, kan väl fcöre- 

komma äfven I109 fullväxte, men delta händer dock nmera 

sällan, då den deremot är, såsom bekant, ett högst vannligt 

symptom af den gastricism, som til lhör dibarnsåldern , eeller 

den period,  hvilken föregår dentitionens början ,  och f som 

liar sin grund deruti ,  att gallafsöndringen blir ofullkomnligt 

utvecklad. Den förekommer vanligen samtidigt med syyre- 

bildning i magen; men det är utan tvifvel orätt att aanse 

den såsom följd af denna.

Ifrån denna primitiva form af torsken bör den seecun* 

dära skiljas,  som är ett symptom af den acuta dyscraasien 

eller colliquatinnen. Denna bar fått namn af aphthæ malipgnæ 

och förekommer i svårare febrar, i synnerhet rö tfebrar.rna, 

i hvilken ålder som helst.

Med torskfeber förslår jag således blott den ,  som 1 å t

följer den primitiva torsken. Den är egentligen en baarn-  

sjukdom och fall af dess förekommande äfven hos älildre 

personer måste, om de icke helt och hållet kunna förneekas, 

dock anses såsom ytterst sällsynta. Dess förlopp och s'sym- 

ptomer äro följande.

Barnet blir oroligt, skriker mycket och drager upp lååren 

emot underlifvet. Andeclrägten och äfven ytan af kropppen, 

i synnerhet pannan, bli hela och rösten hes. Sväljanndet



blir smärtsamt, hvilket ger sig tillkänna derigenom att bar

net ofta släpper bröstet ocb låter mjölken åter utrinna ur  

mumnen. Spottafsöndringen tyckes äfven vara ökad. Un- 

dersiöker man munhålan, finner man den något hetare än 

vanliigt,  och svalget något svullet och rödt. Både på ton- 

silleirna, gomseglet, gomen, tandköttet och munhålans väggar 

i alllmänhet, men i synnerhet på kanterna af tungan visar 

sig torsken i form af små, nålshufvudlika livita puncter, 

som stundom sammanflyta i tätt sammangyttrade grupper el

ler ock så att de bilda en membranlik beläggning. De 

spriida sig stundom nedåt till matstrupen och magen, i hvil

ket fall inflammationer i dessa delar uppkomma, som ge sig 

tillkcänna genom mycken ömhet hos buken ,  kräkning, di- 

arrllié och dessutom stor hetta  i hela kroppen, häftig klago- 

grått och mången gång genom convulsioner. Dessa inflam- 

maltioner öfvergå vanligen till döden.

T o r s k  f e b e r n  liar  stundoin äfven et t  annat förlopp, 

då den lyckes vara en afart af den inesenteriska barnfebern. 

Toirsken frambryter då icke förr än under feberns förlopp, 

på femte eller sjunde dygnet, rnen icke blot t i munnen 

och i svalget utan äfven i magen och tarmkanalen och någon 

gämg äfven omkring anus. Nervösa sym ptom er,  såsom ty -  

pluusarladt lidande hos hjernan och convulsiva ryckningar i 

ensskiida musklar, utmärka stundom denna feber äf venför o 

torrskens utbrott. Efter utbrottet åter plåga antingen kräk- 

n i mg ocb diairhé jemte de öfriga syuiplomeina af inflani-



pialion eller inflammatorisk retning i magens o c Ij tarm k..-m å 

lens slemmembran, eller ock mildras febern och efter magra 

dagar aflalla torskrufvurna ocli qvarlemua blott pâ de «syn
liga delarna starkt röda ilâçkar, som äfven efter nagont tid 

försvinna, L)enna afart af torskfebern synes sammanhiänga 
med något djupare och specifikt degenerativt l idande, och 
delta tyckes understödjas deraf att den understundom f«öre- 
kommer i särdeles stor lreqvens, i synnerhet pä barnhus, och 

dess utspridande synes bl i f va befordrad genom barmens 

Sam vistelse, b vilket ger anledning att misstänka dess snnit- 

tosamma natur. Men för ett sådant antagande saknas ulock 
tillräckliga skäl.

Sa väl den ena som den andra formen af torskfelberu 
kunna under sin fortgång antaga nervös eller rötaktig tclia- 
racler. 1 sådana fall blir pulsen Uten, mycket hastig, ojpemn 

oc!» krafterna sjunka djupt. Diarrhö inställer sig och blir 
ymnig och mattande. Ansigtet faller in och ögonen Iblli i- 
ljäliga, ansigtsfärgen smutsigt blek, läpparna svartna och. be
tackas med svai la torskrugor, feberhettan üfvergâr till c;alor 
m ordax , svetten ocli diarrhöen blifva cadaveröst stink ainde. 
Rodnaden i munnen blir livid och emellan torskrugcuvna, 
som svartna, uppkomma elakartade särnader, ifrån hvillkia en 
rötaktig slank meddelar sig ät andedrägten. Duken blir uipp- 
drifven och stundom besvärad af meteorism. Vanligcm är 

med dessa rötfeberns symplomcr en hög grad af slupur iiöre-



nad, hvarigenom rötfeberns fullständiga form titbildar 9ig 

och döden är  den vanliga ocli säkra utgången af ett sådant 

torskfeberns urartande. Det ar dock endast under inflytel

sen nt‘ en för nerv-  ocli rö tfebrar  gynnsam herrskande con

stitution eller ock af  liospitalmia snia som detta händer, och 

i sådana fall har  inan ofta svårt a l t  algöra, huruvida febern 

bör betraktas såsom ursprunglig rötfeber och torskeruptio

nen såsom blott secundär, eller såsom primitiv  och seder

mera till rötfeber öfvergången lorskfeber. Om torsken ic

ke u tbry ter  förr  än under  feberns sednare stadier och ge

mensamt med colliqvationens öfriga symptomer, måste man 

antaga det förra och endast då torskeruptionen föregått fe

bern eller åtminstone de colliqvativa sym ptom erna,  har 

man något skäl att antaga det sednare. Men i detta fall 

är dock det rötakliga eller nervösa tillståndet att anse såsom en 

complication, uppkommen af andra tillfälliga förhållanden 

ocli ej såsom härrörande ifrån någon ursprunglig tendens 

hos torrskaflectionen sjelf.

De gast riska febrarnes netiologi utgör en viglig och 

äfven vidlöflig afdelning af feberläran. Jag anser mig dock, 

enligt den plan jag vid denna afhandling följer ocli redan 

uppgifvit,  icke här böra ingå i den egentligen theoretiska 

undersökningen deraf,  utan endast inskränka mig till de



historiska uppgifterna af de förhållanden, hvilka enligt an- 
amnestiska iakttagelser stå med gastriska febrars i upp
komst och frequens i närmare eller fjermare sammanlnang. 
Jag vill först betrakta de y ttre  eller utifrån verkand<e af 

dessa förhållanden.

1. D e n  a n n u e l l a  C o n s t i t u t i o n e n  eller inflyytel- 
sen af årstidernas skiftande olika characterer i de temipe-

rerade zonerna utgör, såsom bekant,  en af de vigtigasUe af
sjukdomarnes y ttre  causalmomenler, och den spelar i ssyn
nerhet en särdeles stor roll i afseende på gastricismens och 

särdeles de gastriska febrarnes uppkomst och frequens teller 

uteblifvande. ibland årstidsconstitutionerna är det egeintli- 
gen tvenne ,  som verka till befordran af de gastriska s j ju k -  
domarne och dessa äro den sednare delen af sommaren och 
hösten. Man bör ej lörvexla dessa med hvaraudra, emeedan
deras verksamhet är olika.

Den sednare delen af sommaren eller, mer bestäimdt 
Uttryckt, rötmånaden verkar till uppkomsten af inflammaato- 

risktgastriska och gastiisktbiliösa sjukdomar. Den infliam- 

torisktgastriska febern med dess afarter, samt gallfebern och i röd

soten förekomma egentligen under denna årstid. Men diessa 

sjukdomar förekomma dock icke på samma gång, utan ssom- 
liga år den ena classen af dem och andra  åter den anndra. 
För längre tid tillbaka var gallfebern den oftast förektom - 
inande af de gastriska febiar, som framkallas af rötmnåna-


