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THESER.

1.

Syphilisationen, om den handhafves med urskiljning 

och samvetsgranhet, medför ej någon fara för de sub

jecter, på hvilka den användes.

2.

\  id den ännu i många delar ofullkom liga känne

dom vi ega om Syphilisationen, bör den blott försökas 

på sådane, som redan hafva konstitutionell syphilis.

3.

Den ökar ej hos dessa den konstitutionella syphi

lis , som de redan hafva.

4.

Om också Syphilisationen ej kan komma att an

vändas såsom kurativ m ethod , böra försöken dermed all

tid medföra för Syphilidologien vigtiga upplysningar.

3.

För den syphilitiska vaccinationen talar den analogi, 

som eger rum mellan densamma och vaccinationen mot 

kopporna.

6.

Såväl i följd häraf, som af de resultater, som Sy

philisationen redan gifvit, förtjenar den vidare studeras.



D e n  nya lära inom Syphilidologiens område, som är förem ål för denna afhandling, liar ännu ej räknat mer än få å r  af sin tillvaro, och redan har den likväl enligt m ångas, ja  de flestas, tanka left nog. Dess dödsdom liar också redan för nära 2:ne år sedan blifvit afkunnad af en hög vetenskaplig auktoritet, Académie de medicine i P aris. D etta lärda samfund egnade flere seancer under loppet af år 185 2  åt diskussioner öfver syphilisationen och dermed sammanhängande frågor. D ebatterna der voro häftiga, långvariga, ofta blixtrande af snille och qvickhet och slutades dermed, att Akadem ien uttalade sin förkastelsedom öfver syphilisationen både såsom prophy- laktisk och kurativ method. Syphilisationens öde, skulle man tro , var härefter afgjordt, och några vidare försök dermed borde ej kunna komma i fråga. Så har likväl ej varit händelsen. T rots det m äktiga inflytande och den stora betydelse, som den af Académie de medicine afkunnade domen otvifvelaktigt hade, kunde den likväl ej, i våra offentlighetens dagar, hindra dem, som intresserade sig för saken, a tt taga närm are kännedom om de i Akadem ien öfver ämnet förda debatter och pröfva giltigheten och värdet af de skäl, som A kadem ien lagt till g rund  för sitt votum. Vid en sådan granskning, måste hvarje opartisk finna de för en så absolut förkastelsedom fram ställda grunderna väl lösa. M an kan ej undgå att anm ärka, att ett förhastadt och förtidigt omdöme blifvit fäldt öfver en ännu till slutligt afgöx-ande ej mogen och för litet utredd sak, och man kan ej neka till, att några af de företedda fakta talade för syphilisationen och manade till vidare försök dermed. Sådana hafva ock sedandess på dere olika ställen och ofta i ganska vidsträckt skala blifvit anställda och lemnat vigtiga b idrag  till frågans upplysande. D å saken onekligen är af stö rsta



vigt såväl i vetenskapligt som prak tisk t hänseende, och 

följaktligen livar och en, som dertill ä r  i tillfälle, b ö r 

söka att, genom med försigtighet och om tanka gjorda för

sök, bidraga till frågans utredande, anställdes i denna 

afsigt, under sednare hälften af sistlidne och början a f  

detta  år, några  försök med syphilisationen vid Stock

holms kurhus, der tillfälle dertill i rik t mått erbjudes. 

D et är åt en redogörelse för dessa försök, som denna 

uppsats är egnad. D e fall, i hvilka h ittills syphilisatio— 

nen der blifvit begagnad, äro ännu blott 3 till an talet, 

men anledning är a tt hoppas, att försöken fram deles 

komma att fortsättas, på det deras antal må blifva till

räckligt stort, a tt man deraf må kunna draga vidsträck

tare slutledningar än nu är fallet.

Innan vi likväl öfvergå till redogörelsen för sjelfva 

försöken, skola vi fram ställa en kort öfversigt a f sy p h i- 

lisationens uppkom st och utveckling.

Alltsedan H unters tid h ^  inokulationer med s y -  

philitiskt virus blifvit mer allm änt praktiserade i och för 

olika ändamål. H unter sjelf inokulerade, utom  för a tt 

ådagalägga tillvaron af ett specifikt syphilitiskt gift, hv il- 

ket af den s. k. physiologiska skolan förnekades, äfven 

för andra ändamål, och deribland äfven för a tt utröna, 

huruvida syphilis ä r en sjukdom egen för menniskan, 

eller om den äfven kan öfverflyttas på djur. Inoku la

tioner, företagna i sistnämnda ändamål, hafva för syphi

lisationen ett eget intresse, emedan det ju st ä r u tu r dessa, 

som denna lära leder sitt ursprung. —  R icord, som i 

ännu vidsträcktare skala adopterade och använde inoku- 

lationen i och för studerandet af de veneriska sjukdo- 

marne och derigenom spridde så m ycket ljus öfver dit

tills inom syphilidologiens område dunkla frågor, gjorde 

äfven talrika försök med att inokulera syphilis på djur. 

—  Utan att här vidare fästa oss vid de strider, som 

blifvit förda angående läm pligheten och användbarheten 

af inokulationens användande hos m enniskan, vilja vi liär 

endast i korthet redogöra för de hufvudsakliga resulta- 

terna af de på d ju r företagna inokulationsförsök, för att 

deraf se, huru  dessa ledde till tanken på syphilisationen.



Ilv a rk en  H unter eller R ioord *) hade vid sina inokulationsförsök på djur kunnat erhålla något positivt resultat, och det ansågs såsom nästan afgjordt, a tt S y philis var en sjukdom egen för menniskan. Em ellertid fox-tsattes dessa experimenter af några, som ej ansågo sig öfveiåygade om saken, och bland dem var A uzias-  T urenn e . —  A r 1844 den 28  October ingaf denne till Académ ie des Sciences en memoire, hvaruti han till— kännagaf, att han genom inokulation lyckats fram bringa veritabla chancrar hos flera slags d jur såsom apor, kattor, hundar m. fl. D etta föranledde åtskilliga försök i samma väg äfven af andra personer fCastelnau  och C uller ier J. Deras försök gåfvo negativt resultat **).
A u z ia s  fortsatte icke desto mindre sina experimenter med stor ihärdighet och dessa lyckades åter. H an  visade för A kadem ien tvenne apor, hos hvilka han genom inokulation fram bragt tvenne chancresåi*, hvilka åter i sin ordning gåfvo posittivt resultat, då derifrån inokulerades tillbaka på den persson, från hvilken vahret ui*sprungligen var taget. Emellertrid gjordes flere invändningar deremot. M an sade, a tt dessa ulcerationer hos aporna ej hade samma karaktärer, som en chancre hos m enniskan; a tt de voro af kortare varak tighet och åtföljda af mindre inflammation ; de voro uppkomna endast genom den betydliga lokala retningen på inokulationsstället och att vahret d e r-  städes b lo tt var doponeradt, u tan  a tt hos djuret kunna fram bringa en specifik ulceration. Om man likväl, vid inokulation från det sålunda uppkom na såret, lyckades hos en m enniska framkalla en veritabel chancre, sade man, att det i ulcerationen hos djui*et blott och bart deponerade v ah re t endast blifvit transplanteradl  i en jo rdman, der det kunde framkalla sina specifika verkningar, — något som det ej hade förm ått hos djuret. V idare

’) Ej allenast Ricord, utan äfven Turnbull, Castelnau m. fl. ha:'va efter Hunter experimenterat härmed.
**) Orsaken hvarföre dessa ej lyckades, ansåg A u z i a s  ligga  i sjelfva inokulationsinethoden. —  Diet  inokulationssätt, som  A u z i a s  begagnade och de reglor han i d etta  afseende uppgifvit, finnas framställda i Archives générales de m edicine, Juni 1 8 5 1  och  följ. n:r. V i få hänvisa dit.



ansåg man, för a tt eaken skulle kunna anses vara  af— 

gjord, nödvändigt att se, om äfven p å  en fullkom lig* 

frisk menniska, som ej hade haft syphilis, inokulationeir 

från djurens chancrar lyckades; äfvensom om de in—

okulerade djuren kunde få konstitutionell syphilis. ----

H vad angår invändningarne rörande sjelfva utseendet ocln 

formen hos ulcerationerna hos djuren, äfvensom mot sjelfva 

förfaringssättet vid inokuleringen, så ä r derom ej värd.t 

a tt dömma för den, som ej sett de förra eller praktise

ra t det sednare. —  H vad åter beträffar det inkastet, a t t  

vahret blott skulle vara deponeradt på y tan  a f  såret, de r 

det låg overksamt, tilldess det transplanterades i en pas

sande jordmån, så kan samma invändning göras ernoå 

alla  inokulationer. D e tvenne desiderata, hvilka tviflarne 

dessutom fordrade realiserade, för a tt de skulle öfverty— 

gas om verkligheten af det af Auzias  uppgifna faktum , 

voro svårare a tt åstadkomma. Auzias  uppm anade em el

lertid dem, som trodde på de prim itiva syphilitiska sym pto— 

mernas lokalisation (och för öfrigt voro fria från  syph i

lis) att för frågans afgörande låta inokulera sig från d e  

å djuren fram bragta ulcerationerna. D et dröjde länge 

(ända till å r 1850), innan någon visade sig villig a tt  

ingå på detta förslag. Slutligen förklarade D :r W e ltz  

från W ürzburg sig beredd a tt underkasta  sig experim en

tet. —  De inokulationer, som å honom gjordes dels från  

en apa, dels från en katt, gåfvo positivt resultat.

D:r D i d a y  i L yon gjorde äfven på sig sjelf e tt 

dylikt försök, som ytterligare bekräftade det på D :r W eltz  

erhållna resultatet. H an  inokulerade 2:ne kattor och 

från de hos dessa uppkom na ulcerationer öfverförde han 

vahr på sig sjelf. D eraf uppkom en chancre, som k a u -  

teriserades, men ej derigenom förstördes, u tan  blef p h a -  

gedænisk och gaf upphof till en bubo, som öppnades. 

F rån  sin egen chancre inokulerade han  å ter 2:ne kani

ner och erhöll positivt resultat. D en  frågan kunde så

ledes anses afgjord.
H vad slutligen beträffar uppvisandet af konstitutio

nell syphilis hos djur, för a tt derigenom  bevisa att vah

re t hos djuret verkligen blifvit abaorberadt och att ej 

någon blott och bar transp lan tation  egt rum , så hade



de t eig dermed något svårare. Em ellertid ßkall Auzias  
hos en  af honom inokulerad apa hafva iak ttag it »une 
érup tion  crustacée très caractérisée», angående hvilken Ca-  
zenave  förklarade, »att, om man hade visat honom något 
dylik t på hufvudets hårbeklädda del hos en  menniska, 
han u tan  betänkande skulle hafva förklarat åkomman vara 
a f  syphilitisk natur. V idare har Auzias om näm nt en af 
honom inokulerad katt, som fått konstitutionell syphilis. 
—  Professor Sigmund i W ien skall äfven hafva sett kon
stitutionell syphilis uppkomma hos djur, som blifvit af 
honom inokulerade. —  E tt  faktum, som visserligen blif
vit omnämndt, mem vid hvilket man icke tyckes hafva 
fästat särdeles afse*ende, torde likväl, vid närm are påse
ende, finnas vara t<emligen bevisande i denna fråga. U n
der den tid, då P rofessor Gérdy  var anställd vid hospi
tal S a in t-L ou is, egde han en hund, »qui avait bien évi
dem m ent contracté la veröle avec les filles publiques, 
qui recevait eet établissement, et qui lui avait voué une 
affection toute particulière. Son libertinage l’avait mis 
dans u n  tel état, qu ê tan t sans doute d son tour de
venu dangereux, il fallut le sacrifier» *). D etta faktum 
bar blifvit bekräftadt af Professor Gérdg sjelf, och han 
säger derom : »Ce m alheureux chien avait en effet le 
ventre couvert de pustules muqueuses et de chancres» **).

D e tta  sist om näm nda faktum torde, som sagdt är, 
i denna fråga vara m er bevisande, än något annat. Om 
man också antager, a tt en del af de hos detta djur ob
serverade ulcerationer möjligen kunde hafva uppkommit 
af annan orsak än inverkan af det syphilitiska giftet och 
således ej vore af specifik natur, så kan likväl ej denna 
invändning göras emot uppkomsten a f de mukösa tu -  
berklcrna. Om man också ej vill räkna dessa sistnämnda 
till de sekundära syphilitiska åkommorna, så kan man 
likväl ej gerna antaga, att de uppkommit blott och bart 
genom en lokal irritation på stället, u tan  att det syphi
litiska g iftet der utöfvat sin specifika inverkan.

') Communication de M. Dépaxd à PAcadéra. de m ed. 10 Août 185 2.
“ ) Communicat, de M.  Gerdy à PAcadém.  de m cd. 21 Août 1852.



Af hvad ofvan blifvit anfördt, var det således be— 

visadt, a tt syphilis ej ä r någon för menniskan egen sjuk

dom, utan äfven kan öfverföras till djuren. H ärigenom  

öppnades ny väg för studiet af sjukdomen. M an kunde 

nu genom inokulationer fram kalla densamma hos djur., 

följa dess utveckling och verkningar hos dessa och p e r  

analogiam sluta till hvad som under samma förhållanden 

skulle försiggå uti m ennisko-organism en. Auzias g jorde 

så, och u tu r hans experim enter p å  djur framgick idéen 

om syphilisationen. D enna idé var likväl icke fullkom 

lig t ny. Kedan år 1778 använde Percy inokulation a f  

chancrevahr emot invetererad syphilis, hvilken ej ville 

vika för någon annan behandling. Han gjorde likväl p å  

de af honom behandlade individerna blott några få in

okulationer, hvarefter han underkastade dem en vanlig  

antisyphilitisk kur, hvilken nu visade sig fullkomligt verk

sam, ehuru den förut förgäfves blifvit använd. H an  hade 

kommit på denna idé, efter att hafva observerat 2:ne 

personer, hvilka länge och efter mångfaldiga m ethoder 

förgäfves blifvit behandlade för invetererad syphilis; men 

hvilka, efter att hafva ådrag it sig nv smitta, blifvit full

komligt återställda, ju st genom samma behandling, som 

förut visat sig overksam. Percy  sjelf y ttra r sig härom : 

»Ce n’est pas une découverte, c’est seulement un aperçu, 

c’est, si l’on veut, un delire de mon imagination.» D eraf 

kan man se, att han sjelf ej rä tt Tågade tro på sina i 

detta hänseende gjorda observationer.
Dessutom har på sednare tider (1 8 4 9 )  D :r Diday  

i Lyon föreslagit ett annat sätt a tt begagna inokulatior  

ner, för a tt förekomma konstitutionell syphilis. I la n  ut

gick ifrån den åsigten, a tt den konstitutionella syphilis 

hos cn och samma person ej kan förekomma m er än  en 

gång i hans lif, på samma sätt som kopporna m. fl. 

sjukdomar. Om man nu kunde fima e tt medel, hvilket, 

verkande analogt med vaccinen mot kopporna, kunde uti 

organismen fram bringa en sådan m<difikation, a tt den ej 

vidare var susceptibel för konstituticnell syphilis, så kunde 

i och med detsamma en gräns sättis för det syphilitiska 

giftets svåraste härjningar, liksom fillet varit med kop

porna. N u uppstod den frågan: hvar skulle man finua



e tt  sådant äm ne? D iday  antog per analogiam a tt  man 
had e  att söka detsamma uti syphilis sjelf. A tt in o k u - 
le ra  från sekundära åkommor, ansåg han i anledning af 
Ricords  försök, vara omöjligt; och för öfrigt, om man 
också  kunde det, fram kallade man just derigenom den 
sjukdom , som man ville förekomma. Han antog då, att 
de t endast var genom  blodet, som den konstitutionella 
syphilis fortplantade sig, och ansåg blodet af de med 
te r tiä r  syphilis behäftade vara  det tjenligaste att inoku- 
lera. D e experim enter, som Diday, enligt sin method 
anställde, voro likväl föga bevisande för saken, emedan, 
då  efter inokulationerna ej visade sig någon lokal effekt, 
m an ej kunde veta om det tertiära blodet varit verksamt 
eller ej ; och för öfrigt var den omständigheten, att de 
inokulerade individerna ej fingo konstitutionell syphilis, 
föga bevisande, em edan man vet, a tt chancren under så
dana förhållanden, som de, under hvilka dessa experi
m enter anställdes, i allm änhet ej ä r åtföljd af konstitu
tionell syphilis *). D iday  benäm nde denna method syphi-  
lit i  sk vaccination, och det ä r således egentligen han, som 
infört denna benäm ning i vetenskapen. H ans lära vann 
dock af lätt begripliga skäl föga framgång, och Ricord 
y ttra r sig också dei’om, a tt den var »un rêve d’un hon
nête homme.» V i å tervända nu till A uzias-Turcnne 
och bans experim enter.

U ti ett bref till Académie des Sciences i Paris af 
den 18 Nov. 1850 meddelade Auzias ett eget pheno- 
nien, som han iakttagit vid inokulationer med syphilitiskt 
virus på apor. H an  hade nem ligen observerat, att, vid 
successiva inokulatiouer på e tt och samma djur, de deraf 
uppkomna chancrarne oupphörligen minskades till omfång 
och duration, tilldegs slutligen några sådana ej vidare 
kunde frambringas. D å d juret kommit i detta tillstånd, 
kullar han »let vaccineradt emot syphilis eller syphiliseradt. 
Sjelfva det tillstånd hos djuret, som sålunda uppkommit, 
benämner han syphilisation eller syphililisk vaccination **)•

*) Ricord, L ettres sur la syphilis, pag. 233.
**) Med ordet Syphilism betecknar Auzias l’aptitude à être  sy- 

piilisé.



E huru  dessa nam n äro ganska betecknande, to rd e  

likväl den anm ärkning kunna göras, att ordet syphilisa

tion, liksom ordet vaccination, hvarm ed endast förstås 

sjelfva den operation, hvarigenom giftet inokuleras, ej til

lika bör användas för a tt dermed utm ärka det genom  

näm nde operation uppkom na egna tillstånd hos organis

men. Vi vilja derföre här använda dessa benäm ningar 

i deras ofvan anförda vanliga bemärkelse.
U ti en memoire med titel: »De la Syphilisation, o u  

Vaccination syphilitique», P aris 485 1, fram ställde A u zias  

58 satser rörande syphilisationen, och vidare 60 sådana 

uti en communication till l’Académie des Sciences a f d. 

4 7 Nov. 4 85 4.
U tan att här in låta oss i någon detaljerad redogö

relse för dessa, vilja vi blott hänvisa till ofvannäm nda 

källor. Den förut näm nde communicationen em ottogs 

med mycket misstroende såväl af F ransyska som u tlän d 

ska syphilidologer och underkastades en kritik  af D :r 

D id a y , (hvilken för öfrigt ej kan räknas till syph ilisa- 

tionens m otståndare) uti Gazette médicale d. 30 Nov. 4 8 5 0 . 

A uzias svarade derpå u ti samma Journal, men om näm 

ner ej der några försök gjorda på m enniskor, för a tt 

derigenom gifva stöd åt sina åsigter. D et var egentligen 

D :r S perino i T urin , som först i v idsträcktare skala 

anställde sådana; och i M aj 4854 inlemnade han  till 

M edico-Chirurgiska Akadem ien i T urin  en memoire, liv a r- 

uti han i korthet meddelade resultaterna af sina första 

försök i denna väg och inbjöd Akademien att taga 

kännedom om sina fortsatta studier af syphilisationen. 

D enna memoire bidrog mycket a tt uppväcka intresse för 

den nya läran : och de gynsam m a resu ltater, som S pe

rino hade erhållit, uppm untrade honom att i större skala 

än förut fortsätta sina försök. M edico-C hirurgiska A ka

demien i T urin  nedsatte, på S perinos begäran, en kom

mission, för a tt följa hans försök och deröfver ingifva 

sitt utlåtande. I  början af år 4 85 3  publicerade S pe

rino  uti ett större arbete ej m indre än 96  fall, uti 

hvilka han användt syphilisationen. D etta  arbete  öfver- 

ßattes på F ransyska af D :r T resal, med tite l:  »la S y-



philisation étudiée comme methode curative et comme moyen prophylactique des maladies vénériennes.»
Yi skola snart återkomma till detsamma. E m ellertid  hade man äfven i Frankrike börjat a tt använda sy p h i- lisationen på menniskor. Den 18 November 4 85 1 presenterade R icord för Académie de medicine en D :r L . . . ,  hvilken sedan någon tid underkastat sig repeterade inokulationer, och hos hvilken vahr ifrån sekundära syphilitiska åkommor syntes hafva gifvit positivt resultat. A kadem ien beslöt då att nedsätta en särskild kommission, bestående af V elpeau, R icord, L agneau , R o u x  och B egin, hvilken fick sig uppdraget att närmare exam inera D:r L  . . .  och ingifva redogörelse d e r-  för*). D å  D :r L . . . visade sig för Akadem ien hade han fiera prim itiva chancresår jemte en papulös syphilid. E j förr än den 20 Ju li  1852 ingaf B egin sin rapport till A cadém ie de medicine. Det var i följd af denna, som en genom  flera seancer fortsatt diskussion uppstod i Akademien, dels öfver syphilisationen, och dels öfver möjligheten af sekundära syphilitiska åkommors transm is- sibilitet. Öfver det förstnämnda af dessa ämnen yttrade sig flora a f  Akademiens ledamöter, (B egin, R icord, L arrey, G irert, D epaul , Malgaigne, G erdy och M ichel L évy); men af dessa var det blott tvenne, nemligen M algaigne och D epaul, som togo syphilisationen i försvar, eller rättare sagdt, yrkade att man ej skulle fälla något bestäm dt omdöme öfver densamma,förrän flere fakta, vare sig för eller emot, hunnit attsamlas. U ti sin rapport hade nemligen B egin, efter attförst hafva y ttra t någ ra  ord om D idays inokulations- method och utförligare talat om svårigheten och vådanaf den af A uzias begagnade, blott anfört ett enda fall a f syphilisation, nem ligen D:r L . . . ;  och blott på g rund  a f detta enda u ttalades hans och kommissionens fö rk a- stelsedom öfver syphilisationen. Det ä r visserligen sannt, a tt D:r L . . . s  historia ingalunda talade till förmån för den nya läran ; men å andra sidan var först och främ st

*) ltedan förut hade Polisprefekten i Paris äfven n ed satt en kommission, som skulle yttra sig öfver syphilisationen.



mycket a tt anm ärka mot det sätt, på hvilket inokulatio i- 

nerna på D :r L . . . blifvit ledda, och dessutom v ar dtet 

väl förhastadt, a tt på g rund  a f e tt enda fall kasta hella 

läran  öfver bord. D enna invändning gjordes äfven luti 

Akademien, men B egin förklarade att, fastän tem ligen  

lång tid förflutit, sedan kommissionen nedsattes, det ej 

varit honom möjligt a tt samla flera fakta. K om m issionen 

hade likväl sig ganska väl bekant, att D :r S perino  i 

T u rin  under samma tid  fortsatte sina experim enter i 

ganska stor skala, och den anm ärkningen torde ej v a ra  

ogrundad, att det hade varit för saken gagneligare, o»m 

kommissionen gifvit sig tålamod att vänta till dess denne 

offentliggjort resultaterna af sina försök. Kom m issionen 

tyckte sig likväl länge nog förgäfves väntat derpå o-ch 

iruktande, att den ännu länge skulle få göra det, an såg  

den sig ej vidare böra uppskjuta fullgörandet af de t 

uppdrag, den af Akadem ien einottagit. U nder d iskus

sionen uti Akadem ien framdrogos visserligen y tte rlig are  

några fall af syphilisation ; men de af dessa, hvilka blefvo 

något fullständigare relaterade och hvilka åberopades dels 

såsom talande för och dels emot syphilisationcn, voro 

likväl till antalet endast 6 à 7 stycken. B land dessa 

omnämnes en D :r L ava l , hvilken syphiliserat sig sje lf 

efter en af honom inventerad method, om hvilken han 

författat och utgifvit en särskild afliandling *). D enne, 

hvilken uppgafs hafva drifvit syphilisationen till fullkom 

lig  im m unitet försökte R icord sjelf inokulera, men miss

lyckades enligt fleres utsago sju gånger efter hvarandra, 

oaktadt han sjelf fick välja vahr till inokulationerna. R i

cord påstår likväl sig slutligen hafva inokulerat med 

fram gång. V idare omtalas 18 personer, behandlade efter 

L avals method på V al de G râce af Marchal de 

Ca l v i; inen de af honom gjorda observationer, ehuru 

de snarare synas tala för än emot syphilisationen, äro 

dock så ofullständiga, a tt man deraf ej kan draga några 

slutledningar. Marchal de Calvi fick nem ligen afbryta

*) Essai sur une nouvelle doctrine et une nouvelle méthode 

du traitem ent de la Syphilis par l’inoculation successive. Paris 

1852.



sina försök på en sin förmans (L a r r e y ) befallning. A u -  
z iA S  skall äfven hafva uppgifvit ett stort antal a f  ho
nom  syphiliserade, men om (lessa visste m an för öfrigt 
ingenting. B land de återstående fallen af syphilisation, 
hv ilka  anfördes och hvilka voro fullständigare beskrifna, 
relaterades några af olika personer på helt olika sätt, i 
följd hvaraf man ej kan sätta något förtroende till dem. 
D e få som sedan återstodo och hvilka talade så väl för 
som emot syphilisationen, voro ingalunda tillräckliga att 
derpå g runda  ett afgörande omdöme. Saken kunde så
ledes ingalunda anses utredd, men Akadem iens p luralitet 
antog likväl det af B egin  uti hans rapport föreslagna 
votum, att syphilisationen var förkastlig både såsom pro-  
phylaktisk ocli kurativ method.

Vi hafva här ej kunnat inlåta oss i någon närm are 
redogörelse för de inför Académie de medicine fram
dragna fall af syphilisation, å ena sidan, emedan rum 
met ej tillåtit det och å den andra, emedan vi ansett 
det vara aif föga nytta  för saken; utan vi få hänvisa 
dem som (önska taga närmare kännedom derom, dels 
till Akademiens egna diskussioner i ämnet, sammanfat
tade uti en särsknldt utkommen brochure*), dels till S p e-  
r in o s  redan förint citerade arbete, hvarest förefinnes en 
kritik öfver dem. P å  dessa ställen finner man också en 
i det närm aste fullständig  förteckning på utgifna skrifter 
rörande syphilisatÜonen.

Vi vilja n u  öfvergå till en kort redogörelse för 
S p erin os ofvannänmde verk, hvilket u tan  gensägelse är 
af den största betydelse för syphilisationen, dels i följd 
af den vidsträckta skala, i hvilken han anställt sina för
sök, dels ock derföre, att hans observationer, såsom det 
tyckes, synas vara gjorda med största noggrannhet. S p e -  
RINO, hvilken sjelf ä r förste läkare vid Syphilicomet i 
Turin, har der haft vidsträckt fält för sina iakttagelser. 
H an hade tyckt sig m ärka, att chancrar, som voro stora, 
phagedæniska och ymnigt suppurerande, äfvensom sådana, 
som blifvit kroniska och callösa, mer sällan voro åtföljda

*) »De la Syphilisation et de la contagion d is  accidents secon daires de la Syphilis» &c. &c. Paris 1 853.



a f virulenta buboner, än sådana chancrar, som voro småi,

mer inflammerade och fort öfvergingo till läkning, ----

detta allt oberoende af om de voro indurerade eller e j. 

H an  hade vidare anm ärkt, att sådana personer, som m y c

ket ofta ådrogo sig chancre, och derföre litet em ellan  

intogos på sjukhuset, ej så ofta fingo konstitutionell s y 

philis, som de, hvilka högst få eller till och med blo'tt 

en gång varit smittade, och då med ganska lindriga prii- 

mitiva åkommor. De chancrar, hvilka inokulerades e n 

dast i diagnostiskt ändamål, hade han funnit p åsk y n d a  

läkningen af de ursprungliga chancresåren. H an  d ro g  

nu  häraf den slutledning, att det syphilistiska giftet ä r  

m er skadligt för organismen, om det införes i densam m a 

i ringa qvantitet och med långa m ellanrum , än  då d e t 

utöfvar sin verkan genom stora chancresår. I  kraft af 

dessa observationer, och efter inhem tad kännedom  om d e t 

af A uzias- T urenne iakttagna phenomenet, nem ligen a t t  

vid successiva inokulationer på djur, de dervid uppkom na 

chancresåren i jem n progression minskades i om fång *), 

beslöt Sperino  att försöka syphilisationen på m enniskor. 

A ngående de subjekter, med hvilka han gjort sina fö r

sök, säger han, att de alltid varit sådana, hvilka, behäf

tade med prim itiv eller konstitutionell syphilis förr e lle r 

sednare hade måst undergå en vierlcurial-belianclling. 

F riska m enniskor har han visligen ej inokulerat. H an  

har ej användt syphilisationen på någon, som ej sjelf 

förut dertill gifvit sitt bifall.
U taf sina försök fann han, a tt den af ÅuziAS på 

d ju r gjorda observationen besannades, äfven då man 

inokulerade på menniskor. Chancresåren m inskades nem 

ligen oupphörigt i omfång, ända tilldess man ej kunde 

frambringa annat än abortivpustler **) och slu tligen ej

*) Ett dylikt faktum hade redan förut blifvit observeradt af 

F r ic k e  i Hamburg, men blifvit af R ic o r d  p å  det bestäm daste 

förnekadt.
**) Med abortivpustler mena syphilisatörerna sådana, som äro 

af obetydlig storlek och hastigt borttorka, utan att gifva upphof 

till något chancresår af längre varaktighet. —  S p e r i n o  anser 

dem dock vara chancrar en m iniature, som helt hastig t genom 

löpa sina stadier och läkas.



n åg ra  sådana. H an hade m ärkt, a tt om hos den sy -  
philiserade e tt , äfven lindrig t, inflam m ationstillstånd i 
någon y ttre  eller inre del under pågående syphili
sation utvecklade sig med åtföljande feb e r, de ino- 
kulerade chancrarne äfven inflammerades, utbredde sig 
och hotade a tt blifva phagedæniska eller gangrænôsa. 
H os qvinnor med amenorrhé eller dysm enorrhé visade sig 
äfven en lifligare inflammation uti chancrarne vid tiden 
för menses. Om inokulationerna, vid början af syphili- 
sationen, af någon orsak måste afbrytas, hände det ibland, 
att de första chancrar, som derefter inokulerades, blefvo 
betydlig t större än de näst föregående. —  O m  man gjorde 
ta lrika  inokulationer på en gång, blefvo de deraf upp
komna ulcerationerna små och af kort varaktighet. G jorde 
man derefter nya inokulationer, men få till antalet, gåfvo 
dessa upphof till chancresår, som blefvo större och af 
längre varaktighet än  de föregående. D enna olägenhet 
var dock lätt afhjelpt genom att på ett passande sätt 
reglera inokulationernas antal och frequens. De aftogo 
då i jemn progression. —  Någon olikhet uti verknin- 
garne af vahir ifrån olika slags chancrar kunde S p e r i n o  
ej märka. E n  enkel chancre kunde nem ligen gifva upp
hof så väl till dylika, som till indurerade, serpiginösa 
och gangrenosa. Om man inokulerade från en verita
bel indurerad chancre och dervid gjorde m ånga inoku
lationer på en gång, så indurerade sig de deraf upp
komna chancrarne sällan, hvilket deremot ofta egde rum, 
då man gjorde få inokulationer. V ahret a f alla de a r
tificiella chancresår, hvilka under pågående syphilisation 
hos en person fram bringades, visade alltid samma v iru - 
lens, då det användes på icke syphiliserade, förutsatt a tt 
det togs under chancrens progressions-stadium . D etta 
gäller älven om de s. k. abortiv-pustlerna, vid hvilka 
likvil den svårighet möter a tt kunna taga vahret innanO Oderas helt korta progressions-period ä r förbi. —  F ör att 
föreromma och bota phadegænism och gangrænescens hos 
chatcrarne, fann S perino det vara nödvändigt, att först 
upphäfva det sjukdom stillstånd i någon kroppsdel, hvil
ket, ofta blott tillfälligt, förorsakade den elakartade form, 
som chancrarne tagit. Sedan de tta  skett, sam t derjem te



yttre  missgynnande inflytanden blifvit undanröjda, an togo  

chancresåren åter en godartad karak tär. Phagedæ niska 

chancrar bidraga ej till syphilisationen, i följd af de:n 

starka inflammation och destruction af om gifvande väfnai- 

der, som åtfölja dem. L ikaså de gangrænôsa. D en h ö g 

sta grad af syphiliserande inverkan ega chancrarne uru- 

der sin progressions-period och troligtvis ingen sådain 

under läkningsstadiet.
Till att börja med brukade S perino  göra få in o -  

kulationer på en gång med långa m ellanrum  ; men denma 

method medförde den olägenheten, a tt kuren blef fö r 

långvarig och, såsom förut blifvit anm ärkt, chancrarne 

blefvo stora och stark t inflammerade. D å  han derefter 

öfvergick till ett m otsatt förfaringssätt, med m ånga in o -  

kulationer hvarje gång och med korta m ellanrum , blefvo 

visserligen chancrarne mycket små och af kort v arak tig 

het, men utöfvade då ej en tillräckligt syphiliserande in 

verkan. Den method, till hvilken Sfer inO slutligen kom 

mit, såsom varande den bästa, ä r i ko rthet denna:

Efter a tt hafva tillsett, a tt patientens helsotillstånd 

för öfrigt är godt och, om det så ej skulle vara, u n 

danröjt för handen varande sjukdom ar, göres med tje n -  

ligt chancrevahr C— 10 inokulationer på sidan af th o 

rax, på ett afstånd af 2 — 3 centim. från hvarandra. D e 

chancresår, som deraf uppkomma, äro vanligen af m ått

lig storlek och ej serdeles inflammerade. P å  3:dje till 

6:te dagen efter inokulationen m ärkes understundom  hos 

patienten en lindrig feber, hvilken lä tt häfves med tje n -  

liga medel. F örst då dessa chancrar äro färdiga a tt ö f- 

vergå i transformationsstadiet, inokulerar man ånyo lika 

många. M an fortfar sedan på samma sätt, dock alltid 

iakttagande, att, om de sist inokulerade chancrarne blifva 

allt för stora och inflammerade, man så snart som möj

ligt åter inokulerar för a tt h indra d e tta ; och, om de 

skulle blifva mycket små och af kort varaktighet, a tt 

man då vid nästa inokulation gör få (2 till 4) inokula

tioner, på det a tt de chancrar, som deraf uppkomma, 

m å kunna mera utveckla sig och utöfva sin syphilise

rande inverkan på organismen. Sedan alla syphilitiska 

symptomer, för hvilka man företagit behandlingen, efter



hand försvunnit, och det sålunda blott återstår att göra 
patienten immun för inverkan af chancregiftet, bör man 
göra många inokulationer på en gång och med små 
mellanrum, på det patienten så fort som möjligt må 
kunna bringas till denna punkt. Skulle under syphili— 
sationens gång phagedænism eller gangræn inställa sig i 
såren, så upphöres genast med inokulationerna, tilldess dessa komplikationer blifvit upphäfda.

Under det syphilisationen pågår, bör patienten hål
las under så gynnsamma yttre förhållanden som möjligt, 
och njuta helsosam och passande föda i tillräcklig qvan- 
titet. I I vad angår de syphiliserades allmänna helsotill- 
stånd, så har S p ERINO städse funnit det under syphili
sationen fullkomligt godt eller, om det förut varit då
ligt, att det genom densamma förbättrats. I  de tlesta 
rent syphilitiska sjukdomsformer har S p er in o  användt 
syphilisationen och, med få undantag, funnit den verksam.

Ofver de 96 fall, i hvilka Sperino användt syphi
lisationen, hair ham i sitt arbete infört fullständiga sjuk
domshistorien Demna omständighet är af högt värde, 
emedan livar och (en lätt af dessa kan se, huruvida han 
varit berättigad, aitt draga de slutledningar, som han 
gjort, förutsatt nemdigen, att sjukdomshistorierna äro tro
get ocli sannt återgrifna, hvilket man ej har anledning 
att betvifla, helst som flere läkare följt honom i hans 
försök, och såluntla varit i tillfälle att i motsatt fall 
kunna vederlägga cle uppgifna fakta.

Om man ifrån de 96 af honom syphiliserade af- 
drager 8, hvilka han måst behandla med merkurialia, 
dels emedan syphilisationen ej visat sig verksam mot 
sjukdomen, dels emedan han varit tvungen att öfvergifva 
den i följd af andra tillstötande orsaker, —  och dess
utom 2 behäftade med mycket gamla, icke vidare viru
lenta chancrar, och 1 med nekros, mot hvilka åkommor 
syphilisationen ej visade sig verksam, —  och vidare I, 
hos hvilken inokulationerna måste inställas, till följe af 
tillstötande svåra åkommor, samt slutligen 2 qvinnor, 
hvilka dogo på sjukhuset af tillfälliga icke veneriska 
sjukdomar; så återstå 82  syphiliserade individer. Från
dessa måste vidare afdragas -10, soin tillika tagit jodka-

«



Hum, 4, hvilkas behandling ej ännu var fullkom ligt s lu 

tad  och 2, hvilka kort tid  efter utskrifningen från S y -  

philicomet dogo af sjukdom ar, som icke stodo i gem en

skap med deras syphilitiska åkommor. Sålunda å te rs tå  

76 syphiliserade individer, hvilka blifvit botade utan me r -  

kur, och på hvilka m an sålunda kan studera sy p h ilisa - 

tionens therapeutiska förmåga. A f detta antal hafva b lo tt 

3 sederm era fått symptomer af konstitutionell syphilis. 

A f dessa hade 2:ne ej blifvit syphiliserade till full im 

munitet och hos den 3:dje hade man ej kunnat fram 

bringa annat än obetydliga artificiella chancresår, och 

flera inokulationer hade alldeles icke slagit an.

Vi hafva således 73  syphiliserade individer, hvilka, 

fastän de flesta redan för sex m ånader, ja  till och med 

öfver ett år varit u tskrifna från sjukhuset, ännu icke v i

sat tecken till konstitutionell syphilis. D etta resu lta t 

tyckes visa, att, om man också icke vill erkänna a tt  

syphilisationen i dessa fall bidragit till patienternas bo

tande, den likväl ej förökat möjligheten af konstitutionell 

syphilis. M an kan visserligen invända, att sekundära 

symptomer framdeles kunna visa sig, fastän de ännu ej 

gjort det. M en som man vet, ä r det en af de flesta 

syphilidologer gjord erfarenhet, a tt symptomer af konsti

tutionell syphilis i de allraflesta fall bruka visa sig inom 

sex m ånader efter den prim ära åkom m an; och följaktli

gen skulle man väl kunna antaga, a tt sådana redan skulle 

hafva iakttagits hos flera af dessa 7 3 , så vida de verk

ligen hade att vänta sig sekundär syphilis.

I  afseende på den nytta, som syphilisationen af de 

prostituerade skulle medföra, anför S p e r i n o , att, sedan 

nu ett större antal sådana i T urin  af honom blifvit sy

philiserade, de årliga underhållsdagarne på Syphilicomet 

i hög grad minskats, hvilket lyckliga resultat han till 

en del tillskrifver syphilisationen. H uruvida detta kan 

vara grundadt eller ej, ä r svårt a tt afgöra, men det kan 

man anm ärka, att en m ängd andra inverkande orsaker 

dervid tillika måste tagas i betraktande.

M an kan fråga: skola de syphiliserade individerna 

för alltid bibehålla sin im m unitet? —  D etta synes ej 

vara händelsen, efter livad som kan slutas af S peuinos



observationer. Några af de syphiliserade hafva nem ligen å te r  ådrag it sig prim är smitta, men i dessa fall voro  de uppkom na chancrarne små och botades snart genom någ ra  nya  inokulationer.
S p e e i n o  har funnit jod k a liu m  i flera fall, der han an v än d t det samtidigt med syphilisationen, understödja densam m a. M erkur har han äfven användt såsom efte r- behandling i de fall, der inokulationerna ej kommo de sypliilitiska symptonoerna att försvinna; och han fann detta  medel ej försttöra den grad af immunitet, hvartill de syphiliserade indiividerna voro komna.

D essa resu lta ter hade S p e r in o  genom sina försök erhållit, och m an kan  ej neka till, a tt de voro af den beskaffenhet, attt de borde uppmuntra till vidare studium af syphilisationen. S p e r i n o  lärer äfven hafva fortsatt med a tt inokulera, men endast för sekundär syphilis, hvilken inskränkning ock fullkomligt bör gillas; men vi känna ej med visshet resultaterna deraf. D et omtalas visserligen, a tt på sednare tider sådana fakta skulle af läkarne i T urin  hafva blifvit framdragna, som gifvit S p e -  r ix o s  lä ra  en svår stöt, men ej heller dessa känna vi med säkerhet.
Innan  vi sluta denna öfversigt å terstår att omnämna de för den nya läran högst vigtiga syphilisations- försök, som Professor B o e c k  i Christiania företagit. De äro visserligen ej anställda i så stor skala som de af S p e r i n o , men äro i följd af den noggrannhet och s a m -  vetsgrannhet, hvarm ed de blifvit utförda, mycket bevisande.Professor I îo e c k  har icke begagnat syphilisationen annat än emot långt avancerad konstitutionell syphilis. De af honom hittills publicerade fall äro fem. De resultater, till hvilka han kommit och hvilka äro nästan öfverensstämmancle med de af S p e r in o  erhållna, äro följande :

1:o Hos den syphiliserade uppkommer efter flera eller färre inokulationer immunitet för det sypliilitiska giftet.
2:o D enna uppstår sednare, och ett större an ta l inokulationer fordras, då man gör få inokulationer hvarje  gång med längre mellanrum.



3:o Im m uniteten in träder förr, d å  man använder 

friskt vahr, än om man använder ett svagare. —  N ä r 

Professor B o e CK här ta lar om starkare  och svagare sy p h i-  

litiskt vahr, så är det derföre a tt han, liksom A u z i a s -  

T u r e n n e , har m ärkt a tt vahret sm åningom  förlorar sin  

verksam het, då det i flera m ånader dagligen öfverföres 

från den ena till den andra af de syphiliserade.

4:o Syphilisationen utöfvar ej något skadligt infly

tande på organismen, u tan  patienternas helsa har u n d er 

densamma tvärtom  förbättrats.

5:o De förut existerande syphilitiska sym ptom erna 

försvunno under syphilisationen. D etta  försvinnande gick 

dock ej oafbrutet, utan under en läng re  tid fram bröto 

ibland enskildta sym ptom er under det andra försvunno.

E n lig t hvad vi erfarit, fortsätter Prof. B o e c k  sina 

försök. —  H an slu tar ock med det y ttrande, a tt syphi

lisationen, på grund a f de resultater, den redan gifvit, 

ej allenast bör anses tillåten, utan  a tt det äfven bör vara 

en pligt för dem, som förestå syphilitiska sjukhus, att 

anställa försök med densamma.

Utom  de experim enter med syphilisationen, som vi 

ofvanför omnämnt, hafva såväl flerestädes uti Ita lien  som 

på andra ställen sådana blifvit använda. R esultaterna af 

dessa hafva varit mer eller m indre gynnsam m a för sy

philisationen, dock ej så bevisande, a tt frågan derigenom 

kan anses afgjord.


