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Om Cholera Morbus.

L ^ e n  af ålder kända benämningen Cholera dériveras af 
soimliga från Grekiskan af yokê^a takränna, eller af Xolij 
gailla och £«u jag flyter, af andra från Hebräiskan af JH 
so)m betyder svår sjukdom.

Det finnes tvenne sjukdomar, som blifvit kallade 
Chiolera, nemligen Cholera nostras, Europeisk cholera, Sv. 
Puike och Cholera morbus, Asiatisk cholera, Sv. Cholera- 
fairsoten, hvilken sistnäm nde blir föremålet för denna af- 
haindling.

Med Cholera morbus förstår man den ännu blott så - 
soim farsot herrskande sjukdom, som ger sig tillkänna 
ge?nom abnorma och copiösa uttömningar ur svalg och 
ämdtarm, åtföljda af plågsam kramp och hastigt inträdan
de? ytterlig kraftlöshet, med thy åtföljande isande köld och 
imom några timmar förändrad röst och utseende —  ett 
tilllstånd, som, lemnadt åt sig sjelft, vanligen inom kort 
miedför döden — och som har sin grund i den egenar- 
taide blodets förgiftning, hvilkens egentliga orsak troligast 
air e tt af jordens och möjligen äfven atmosferens sjukliga 
föträndring alstradt miasm.

Utom Cholera m orbus har den ock blifvit benämnd



Cholera adynamica, spasmodica, maligna, pandemica, ep n -  
demica, asiatica, indica, i^ox^v Cholera.

Man har indelat Choleran, afseende dess intensitet,, i 
mitior och gravior, och afseende symptomerna i ChoUe- 
rin, en svag förebild af verklig cholera (prodrom stadiett), 
Ch. algida, då krampen Ur särdeles plågsam, Ch. cyanca- 
tica med åtföljande svartblå färg på extrem itetcr, ansigtte 
och huden, samt slutligen Ch. asphyctica, som y ttra r s*ig 
genom de vitala functioncrnas upphörande till den graid, 
som utm ärker asphyxi.

Stadier och Symptomer.

Lämpligast torde Choleran kunna indelas i följandde 
fyra stadier: 4) Stad. prodromorum, 2) Stad. to x icu m , 
3) Stad. reactionis, 4) Stad. convalescentiæ.

1) Stadium Prodromorum Latentstadiet, Cholerin, im - 
nefattar alla de symptomer, som visa sig intill den egentt- 
liga sjukdomens utbrott.

Enligt de flesta författare saknas detta ofta nog, ddå 
sjukdomen utbryter på en gång med stor häftighet * ’).

*) Loudons Sundhe tsnäm nd  y t t ra r  i dess an d ra  ra p p o r t  af 
den  19 Februari  -1848 följande: Kommitterade hafva genom  s i tn a  
undersökningar  blifvit ledda till be trak te lser  öfver en v id  C h to -  
le rafarsoten  väsendtl ig  punkt,  hvilken hitt ills icko synes  v a r r i t  
nog k la i t  u tredd  och ej t i l lräckligt  a fsedd ; den nemligen, aa t t  
Choleran i sje lfva verket  icke anfallit så plötsligt och oförmco- 
d ad t  som man anfört , u tan aft  de t ta  förhål lande b lo tt  ä r  s k e m -  
ba r t  och a t t  s jukdomen, innan den antager  sin dödliga k a rak te f r ,  
ti l lkänaagifver  s i t t  annalkande vanligen ti l lräekligt t id ig t  för å t t -  
gärders  v id tagande till förh indrande af dess vidare  framstepg. 
Detta  varningssymptom Ur "löst lif med eller utan smärta



Dœr detta ej är förhållandet föregå följande symptomer 
dc3n verkliga Choleran:

Anletsdragen uttrycka först e tt slags oro och all- 
mtänt illamående, som den sjuke ännu ej rä tt känner; 
ham blir olustig och nedslagen, besväras af sömnlöshetT 
sv/indelaktighet och tyngd i hufvudet, mattighet (med 
sv/agheten m est concentrerad i benen), är känslig för ljus 
oc3h buller, svettas copiöst och afdånar understundom; 
puilsen är än långsam, än hastig. Patienten förlorar m at- 
lussten, får qval och tryckning i maggropen, buller och 
sp)änningar i underlifvet, antingen med diarrhé eller ock 
imed gula lösa stinkande öppningar,, hvilka fortfara, för- 
sv/aga och lemna en känsla af tomhet i buken; han be- 
sw äras af äckel eller lindrig uppkräkning af e tt gallaktigt 
ärmne; tungan är hvit och bred och patienten känner e -  
mjellanåt en krampaktig dragning i  vadorna.

Alla dessa symptomer finnas sällan förhanden på en 
gåång, utan vanligen angripes en mängd menniskor —  vid 
cppidemiens u tbrott på en ort —  af blott vissa bland 
dcessa svm ptom er; den ena af kräkning, den andra af 
diiarrhé, mattighet, buller, spänningar i maggropen m. m. 
D)iarrheet anser jag såsom det vigtigaste symptomet.

Detta stadium fortvarar efter medelberäkning i två 
chygn, men kan äfven räcka 5, ja! ända till 8 dygn och 
ärr i Iherapeutiskt afseende af särdeles vigt, emedan deä- 
saamma annonserar verklig Cholera, och denna lättast bo- 
ta is  i sin uppkomst.

Då ej hjelp mellankommer under Cholerin-stadiet, 
ölfvcrgår sjukdomen till verklig Cholera, d. ä. till

II. Stadium taxicum , algidum, köldstadiet.



De symptomer, hvilka här äro karakteristiska, uppp- 
träda vanligen först under tiden från solens nedgång ttill 
dess uppgång.

Den sjuke anfalles mot midnatten eller morgonen likk— 
tidigt af kräkning och diarrhé, och klagar öfver en sarm- 
mansnörande, brännande, utomordentligt oroande känsla i 
epigastrium *). Uttömningarne utgöras i början af maa- 
gens och tarmkanalens vanliga contenta, men förvandlla 
sig sn art till en hvitaktig, grumlig, oftast luktlös v ä tsk a , 
som blifvit liknad än vid tunn hafresoppa, än vid riss— 
vatten, och som framdrifves med största våldsamhet, sså 
väl ur svalg som ändtarm, ur den sednare såsom ur een 
spruta, utan all annan plåga än att i stolgången känntes 
ett brännande, likt det af kokhett vatten. Sedes följja 
tä tt och hastigt på hvarandra, ofta endast vid en vändl- 
ning, och matta den sjuke ända till ytterlighet. Extree- 
m iteterna, särdeles de nedra, angripas af kramp, hviil- 
ken sederm era sträcker sig upp till underlifvet och bröö- 
ste t och för den sjuke alltid är särdeles plågsam. Ailla 
framstående yttre delar från cxtrem iteterna ända ttill 
näsa, öron, ja! sjelfva tungan, blifva marmorkalla occh 
blåaktiga (Choiera ajanotica). Huden blir klibbig, kaall, 
vissnad och degig; om den höjes i e tt veck qvair- 
blifver detta (syns tydligast på halsen och är enligt Coa- 
sper e tt constant symptom). Den utandade luften är kaill, 
törsten osläcklig med oaflåtligt begär efter kallt vattern. 
Urinsecretion är totalt upphäfd och detta är e tt af ode 
constantaste symptomerna. Pulsen är liten, hastig, yft— 
te rs t svag, otydlig och under sjukdomens högre gradter 
ej för känseln förnimbar; hjertslagen äro lika omärkbarra. 
Blodet, som i början med svårighet, och sedan alldeltes

•) Eoligt Annesley e t t  fullkomligt ka rak te r is t i sk t  symptom.



ic k e  flyter ur venerna, Ur tjäraktigt, svart och coagule- 
racdt. Anletsdragen, hopfallna och tillspetsade, hafva ett 
lidiande och ålderstiget utseende; öfverläppen är något 
upipdragen, så a tt tänderna synas. Ögonen äro djupt in- 
sjuinkna, vända uppåt, endast till hälften betäckta af ö- 
gomlocken, Conjunctiva och cornea torra. Den sednare platt 
ocïh intryckt som på ett lik. (Alla dessa till an sig te thc- 
rainde sym ptom er kallas gemensamt facies cholerica.) Här- 
tilll kan slutligen läggas orubbadt medvetande ända till 
sissta andetaget och en märkvärdig liknöjdhet för omgif- 
niingen, tvenne constanta symptomer.

För att vinna ett tydligt och klart begrepp om Cho- 
leirans varieteter är det nödigt a tt närmare granska de 
i föregående sjukdomsbild uppställde symptomer. De 
föllja här nedan i ordning efter de olika system erna:

1 )D iarrheet} det m est constants och ofta äfven för- 
stta hufvudsymptomet. Förut är anmärkt, att uttöm nin- 
grnrna afgå med sto r häftighet och slötvis, ofta till enorm 
qw antitet, a tt de i början utgöras af magens och larm - 
kaanalens vanliga innehåll *) som likvisst snart förvandlas 
tilll en tunn serös, risvatten liknande vätska, i hvilken 
hw ita flockor simma, men hvilka, såsom specifikt tyngre 
äm vätskan, snart sjunka till botten uti käriet. Detta är 
niu sjukdomens vanliga gång. Under högsta graden af 
cyyanos blifva uttömningarna sparsammare, afgå ofrivilligt 
occh bestå af en flytande grumlig rödgul eller tegelfärgad 
m iateria af cadaverös lukt. I sällsynta fall har man, och 
dcå alltid som e tt säkert dödstecken, observerat choklad- 
fäirgade excrem enter. Understundom saknas, enligt Indi—

*) Man träffar d em  derföre dä, än gula, än gröna, fradgiga 
occb s t inkande.



ske Läkare, i elakartad cholera, så väl diarrhé som krälk- 
ning (■cholera siccaj. Man har då funnit den för cholerran 
karakteristiska materien i tarmarna. Denna afart af choMe- 
ran skall vara hastigt dödande. Enligt D:r 0 'Shaughntes- 
seys analys är cholera-diarrheets beståndsdelar följandle: 
vätskan består af vatten, kolsyradt natron och andra saMt- 
artade ingredienser, hvilka saknas i blodet, men den Mal
ier hvarken albumin eller caseïn, hvilka båda utgöra hiuf- 
vudbeståndsdelarne af flockorna.

2) Kräkningen , det andra hufvudsymptomet. I ide 
flesta fall börjar kräkningen genast med uttömning af 
en vattenaktig vätska. Liksom i diarrheet finnes ockiså 
h är varieteter; så händer ofta att först magens vanlisga 
innehåll jem te en mängd galla afgå innan de risvattenliika 
uttömningarna följa. Det uppkräkta äm net afgår utan ä tc - 
kel eller qväljningar, men med sm ärta i regio umbilicahlis 
och lumbalis. Det uttömmes störtvis, ofta till en kannaas 
mängd i sender och består liksom det, som afföres gee- 
nom stolgång, af en hvitflockig, risvatten liknande, m err- 
endels lukt och smaklös vätska. Stundom infinner ssig 
samtidigt härmed en plågsam och envis hicka, (af C o p 
land ansedd för e tt gynnande prognostiskt tecken *). VHd 
stigande cyanos inträffar stundom att kräkningen i likhaet 
med diarrheet blir sparsammare. Äfven finnas cholerafaill, 
der ingen kräkning alls förekommer; detta är händelscen 
så väl i de lättare anfall som blifvit benämnda diarrhoeea 
cholerica, som i den nyssnämde cholera sicca. Kräknirn- 
gen fortvarar vanligen till rcactionens början. E tt hastiggt 
upphörande så väl af kräkning som diarrhé är alltid ;af 
elak betydelse.

*) De t re  cholerapatienter ,  som afledo vid Djurhamn sisbtl. 
Juli,  voro alla p lågade af hicka ända till s is ta andetaget.



Ilvad i öfrigt digestions-organerna angår, så är tun- 
gain kall och cyanotisk belagd med segt slem; dess p a- 
pilller insjunkna. I epigastrium  har den sjuke en känsla 
soim om der låge glödande kol, eller som blefve magen 
oalfbrutet komprimerad eller slutligen som vore veklifvet 
hoipdraget af ett band. Plågorna lindras ej af krätfningen. 
Umderlifvet i allmänhet ä r något insjunket, kännes degigt 
utæn ökad sm ärta vid tryck, ger vid percussion en m att 
tom i m otsats mot den tym panitiska man uppfattar i s ta - 
diuira reactionis till följe af utbildad meteorism.

Nutritionens allmänna tillstånd förtjenar ock uppm ärk- 
saimhet i detta stadium. Sa afmagra och förfalla patien- 
terrna hastigt till den grad, a tt unga personer inom nå- 
gr;a tim m ar få ett åldrigt och i högsta grad utmergladt 
ubseende.

3) Krampen ä r  e tt ganska plågsamt lidande hos en 
chtolerasjuk; den s tå r ej i något hittills kändt förhållande 
tilll uttömningarna. Den intiräder vanligen vid början af 
staid, algidum och angriper först tår, vader, fingrar och 
arrmar innan den går till buk och bröstmusklcr. Det 
tjo>cka af muskeln sam m andrages till en hård knut under 
st(or sm ärta; efter \ à 2 m inuter inträffar lindring, men 
blrott för en korrt stund; sam m a muskel angripes strax t 
åmyo eller ock någon annan, och patienten har ej ett ö - 
gomblicks ro. Stundom sträcker den sig till nästan alla 
krmppens muskler. Så observerade D:r Krombhoh  i Prag 
e ttt fall af Opisthotonus hos en cholerasjuk. I Ostindien 
skcola dylika ej vara så sällsynta. Man har anmärkt att 
krramp oftare anfaller qvinnor än män, oltare E uropeerän 
Imdianer; a tt den häftigare angriper starka än svaga in- 
diwidcr.



Af öfriga till N erv-system et hörande symptomer an- 
märkes, att sällan någon i detta stadium klagar öfver 
hufvudvärk; at't synen hos några är fördunklad, gomliga 
skola till ock med blifva blinda; hörseln är ej så skarp 
som under friska tillståndet; smak och lukt äro alldeles 
borta och sensibiliteten till den grad förslöad, a tt kokande 
vatten, glödande jern applicerade på huden ej smärta. 
Själsförmögenheterna rediga, men oförmögna till ansträng
ningar, minnet fullkomligt. Patienten är likgiltig för allt, 
är betydligt svag, ligger stilla på ryggen och kan knappt 
röra sig. Undantag härifrån är, när sm ärtan i epigastri
um blir till den grad svår, a tt den sjuke kastar sig hit 
och dit och endast med svårighet qvarhålles i sängen.

Förut är anm ärkt att ansigtsdragen hafva ett lidande 
och åldrigt utseende. Detta härrör, så väl al den hastiga 
afmagringen, hvarigenom ansigtets beniga delar blifva mera 
framstående, som äfven af de många fåror i huden, livil- 
ka bilda sig i panna och på kinder. Ögonen omgifna af 
en blå ring, ligga djupt i orbitae, ögonlocken blott till 
hälften slutna, näsan blir spetsig, öfverläppen något upp
dragen, så att en del af öfra tandraden blir synlig; an- 
sigtet öfverhufvud kallt och blåfärgadt med klibbig svett 
på läppar och nässpets. Patienten ligger såsom i djupt 
begrundande, på det föga rörliga ansigtet ligger e tt u t
tryck af apathie, mattighet eller modlöshet.

4) Blodomloppet. Pulsen är i början af stad. algi
dum frequentare än i normala tillståndet, från 90— <30 
slag, tilltager i samma mån som sjukdomen i hastighet, 
är liten, trådlik och blir allt mindre tills den efter I à 2 
timmar knappast kännes, ej ens på de större artererne, 
såsom carotiderna eller arteriæ  fémorales; samma för
hållande är med hjertverksamheten, hjertslagen blifva ju



9 .

längre sjukdomen avancerar, desto otydligare (första h jert- 
ljudtet kan ej uppfattas). Straxt före döden upphöra de 
alldteles. Circulation i venerna är vid begynnelsen af detta 
stadlium långsammare än i normala tillståndet och tilltager 
i låmgsamhet under sjukdomens tillväxt. Om man under 
sjukvdomens höjd åderlåter, så utsippra endast några drop
par svart, tjäraktigt blod. Denna blodets stasis år orsa
ken i till hudens blå färgning, den såkallade cyanosen; den 
är starkast i ansigtet, på händer, fötter och genitalia. 
E xem pel finnas att hela kroppen varit blå. Cyanosen är 
ingten mätare på sjukdomens intensitet. Den inställer sig 
hasUigt och företrädesvis enl. Boisseau hos sanguiniska 
personer och hos fruntimmer, hvilka, till följe af oordent
lig menstruation äro plethoriska. Enligt Budd  hos feta 
ochi plethoriska personer.

5) Blodet är i detta stadium svart, tjockt och segt, 
likt tjära, innehåller föga blodvatten (enligt Le Canu i nå- 
grai fall endast hälften mot normalen). Fibrinquantiteten 
är något minskad och en liten del kolsyradt natron borta. 
Likcsom Bussel fann urin i gallan, så har D:r 0'Shaugh- 
nesisey funnit urin i blodet (3,66 af 1000:del. blod) hos 
sådlana cholerapalienter, hos hvilka urinsecretion varit to- 
taltt undertryckt. I 1000:delar blod hafva enligt Clanny 
1 C2 delar vatten, 90 d. albumin, 12 d. fibrin och 10 d. 
saltter gått förlorade. 1 liken efter i cholera aflidne finnes 
i aillmänhet så litet blod att knappast 8 à 10 uns kunna 
sarm’.as. Blodets värm e i stad. algid, är o à G grader 
(Ceelsii) lägre än annars.

6) Andedrägten är i stad. algid, mödosam, stundom 
förbenad med suckar och pustningar, än hastigare än den 
noirmala, än långsammare (ända till blott 7 andetag i mi- 
nutten). Den utandudc luih u är kall, stundom af samma



fadda lnkt som excrementerna Enligt Davy abso 'bieras 
inindre syre och utandas mindre kolsyra, an under frisk a  
tillståndet. Enligt linger innehåller den utandade liuiftcn 
långt mera syre, än hvad fallet är hos friska. I mifånga 
fall lider den inandade luften i lungorna ingen förärdiiring.

Genom sin karakteristiska beskaffenhet i detti sta
dium har Rösten fått en egen benämning —  vox ckotlleri- 
ca ; den är svag, sträf och skarp, blir slutligen tonlts och 
hviskande, och patienten har, till följe af sin utmattiming,, 
stor ansträngning för att tala.

7 ) Värmeutvecklingen är i ingen sjukdom så mirosskad 
som under detta cholerans andra stadium, hvaraf <ock- 
så uppkommit benämningen: algidum. Fn intensif köld 
utbreder sig öfver extremiteter, näsa, öron och slcUligen 
hela kroppen, under det patienten klagar öfver inrebuetta. 
Man öfvertygas om denna köld, så väl genom therm cnm e- 
tern som genom känseln och, enligt Professor Czermuacks 
undersökningar, är temperaturen lägst i fotterna, emulast 
< 7 % ° C., ej fullt så låg i händerna och på tungan, der 
therm ometern visar nära 19°f i ingen annan ssjuk
dom sjunker värmen lägre än 27— 28ff G. Ju högre wär
men håller sig desto bättre är prognosen. Så snart T em 
peraturen faller lägre än 2 i°  G. anses det för e tt döiidligt 
tecken. Orsaken till denna låga tem peratur finnes i blo
dets bristande artérialisation till följe af ofullkomlig ciiircu- 
lation. Kroppen är vanligen beklädd med ojemn, kall, 
klibbig svett och stundom höjer sig tem peraturen påi en -  
skildta ställen af kroppen, hvilket alltid anse9 såsonit e tt 
dåligt tecken.

8) Secretionerna äro , med undantag af tarm anrnas 
och hudens, totalt hämmade. Urinsecretion upphör nä-



«tan alldeles, varafsöndrande vulnera förtorka, expectora
tion minskas, tungan häftar vid gommen, tårafsöndringen 
afstannnar, ögat är torrt, cornea förlorar sin gcnomskin- 
lighefct och skrynklas och sammanfaller som vore humor 
aqueeus borta; ja Magendie tror till ock med att den af- 
dunsbtar.

1III. Studium Beactionis. Om patienten ej dukar un
der i i stad. algidum, så inträder reactionsstadiet vanligen 
hastiagt nog. Faran är derföre icke öfverstånden, tvärtom  
kan eden här vara ganska stor, hvilket bäst inses af n e- 
dansfitående teckning.

1 Patienten blir vanligen lugnare och faller i sömn, 
underr hvilken andedrägten blir friare, pulsen återvinner 
sin kxraft och huden sin naturliga färg och värm a; en 
varm  i ångande svett utbreder sig öfver hela kroppen, 
kräknningen och diarrheet minskas, faeces börja finnas i 
excrecmenterna, hvilka å te r antaga deras normala färg och 
faecaM-lukt, galla visar sig å ter i tarmkanalen, urinsecre- 
tion ååtervänder, med ett ord, reaction börjar inställa sig i 
alla onrganer och sjukdomen antager under dess fortgång 
(enligkt D.r Budd , hvars ord vi här låna) en af dessa 3 
följandde former:

aa) Patienten blir under några dagar svag, men till— 
friskniiingen fortgår oafbrutet, utan att störas af tillkom
sten aaf någon inre inflammation. Detta förhållande ä rn a -  
turligaast i de fall der symptomerna under föregående sta
diet vaaFit lindrigare.

i ) )  Tillfrisknandet fördröjes någon tid, från några da
gar tilill åtskilliga månader, genom en i magen och ta rm - 
kanalcen fortfarande irritation, yttrande sig genom bristan



de matlust, ständigt itckel oeh tillfälliga kräkningair af 
ett gallnrtadt ämne, särdeles om morgnnrne, tcrr och 
tjock tunga, smärtsam känsla i epigastrium, med nå
gon ümhet vid tryckning; oregelbunden underlifsverks;am- 
het, åtföljd af kolik och ymniga uttömningar af en sw art, 
skämd galla. Dessa sym ptom er försvinna af sig sjellf för 
en ändamålsenlig behandling.

3) Collapsus efterföljes af ett tillstånd, som mani har 
benämt cholerans secundära feber (cholera typhoid 11. se-  
cundär narcotisation (Cannstatt), under hvilken pat’iem ten 
får utseende af en typhus-sjuk; kinderna rodna, hviltiögat 
injiceras, tungan blir torr och röd, stupor med hög igrad 
af sömnaktighet inställer sig; stundom subsultus tendiiinum 
och delirium mussitans. Någon gång visar sig en puapu- 
lös eruption i ansigtet och på kroppen, men utan mtagon 
särdeles hetta i huden eller ökad hastighet af pulsem.. De 
patienter, hos hvilka man iakttagit dessa symptonicr., till
friskna väl understundom, men vanligast är att de iimfalla 
i fullkomlig coma, och, utan a tt visa några synbara tec
ken till localt lidande, utslockna de i några fall eftieer få 
timmar, i andra efter förloppet af en vecka. Denna se
cundära feber inträffar i de fall då de tidigare sym npto- 
merna varit ovanligt våldsamma och kylans stadiumi nå
got länge fortfarit *).

Reactionen kan vara ofullkomlig i två afseendem,, an
tingen momentan, då den sjuke efter reactionsförsök ånyo 
infaller i stad. algidum; eller ock då recidiv inträffar- efter 
fullständig reaction; båda dessa arter äro förenade med 
stor fara och prognosen är dålig.

*) Man kan,  om man så vill, i likh' t m ed  C a n n s ta t t ,  anse 
första  formen för s jukdomens n o rm ala  gång  och de  tv å  löfriga 
for a fa r tc r  från reaction.



Af god betydelse iiro de under detta stad. ej så säl
lan förekommande olika formade exanthemer; äfvensom 
svubllster i parotiderna och näsblod. E tt eget gynnsamt 
teckken är ock en ofta förekommande, dag och natt fort
sa tt t dallring i muskelfibrerna i ansigte och på extrem i- 
teteerna.

Stadium Convalescenticc. Convalescensen drar 
m crr eller mindre länge ut allt efter sjukdomens intensi
tet, , ibland går den ovanligt hastigt, ibland åter långsamt ; 
flerra sjuka känna länge en plågsam kramp i nedre ex tre- 
mitdeterna, andra lida af oordningar i digestions-organer- 
n a ; ;  andra sofva oroligt och plågas af drömmar, andra 
å te rr  lida af svindel, sus i öronen och andra nervösa å- 
konmmor. Mången har svårt a tt hämta sig och blir för 
länggre tider mager.

Sjukdomens längd. I de heta klimaten kan Choleran 
dödda ögonblickligt ffchol. fu lm in a n sj ; hos oss Euro- 
peeer inträffar döden vanligen mellan 3— 24 timmar. S ta- 
diunm algidum räcker sällan öfver två dygn. Då patienten 
dö rr först under reactionen, kan sjukdomen draga ut 10 
à 442 dygn. Recidiver äro ej sällsynta; de äro i allmän
het t farligare än första anfallet.

Différentiel Diagnos.
Cholera morbus är ej svår att skilja från andra sjuk- 

donmar, om man undantager Cholera Nostras eller det hos 
oss* gängse kräkdiarrheet, allmänt kändt under namnet 
Pukke. Symptomerne hos dessa olika sjukdomar kunna 
vara-a y tte rs t lika, så a tt till ock med diagnosen kan vara 
dubbiös. Den skillnad man uppgifvit dem emellan är föl— 
janade: Ch. morbus uppträder alltid epidemiskt, utom i den 
hänndelse då några spridda fall föregå utbrottet af sjelfva
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farsoten; Ch. nostras uppträder nüstan altid sporadiskt*) 
och årligen. Uttömningarne äro i Ch. morbus risvatten- 
lika; i Ch. nostras lika tunna, men gallblandade, derföre 
gröna, svartaktiga. Den blåa färgen af huden ä r  karakte
ristisk i den förra, då den i den sednare sällan eller al
drig förefinnes. Collapsus är i allmänhet ringare i Ch. 
nostras, liksom urinsecretion sällan i densamma är Jiäm - 
mad. Slutligen kan anmärkas att Ch. nostras aldrig öf- 
vergår i secundär narcotisation.

Pathologiskt anatomiska undersökningen ger vid han
den olika resultater, antingen den anställes med sådane 
som aflidit i Stad. algidum eller reactionis. Vi börja med 
dem som afiidit under kylans Stadium  och förutskicka den 
anmärkningen, att Choleralik blifva ovanligt länge varma, 
ända tills dödsstelheten inträffar, hvilken i allmänhet är 
stark och långvarig**). En egen pathologisk företeelse 
äro de stundom på choleralik förekommande muskelryck
ningar, vanligast i extrem iteternas muskler, mera sällan 
i bröstets. D:r Krombholz observerade ett dylikt muskel
spel i två timmar,

Yttre besigtningen företer följande : Liken äro betydligt 
afmagrade. Färgen på huden å extrem iteter, genitalia, näsa, 
öron, kring ögonen, äfvensom på naglarne är blyfärgad, hvit
ögat förtorkadt, ögonlocken liksom under hela Stad. algi
dum blott till hälften slutna. Blyfärgen försvinner små
ningom efter döden och hastigare på nedra än på öfra ex-

*) Efter be tydlig t  varma som rar  kan  den  s tegra  sig till  Epi
demi, äfvensom den  i de he ta  länderna  b rukar  här ja  epidemiskt .

**) Så t. ex. kunde författaren taga en af do vid D jurham n 
aflidne i hufvudet  och resa  upp honom som en stock.


