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en högst onaturlig glupskhet, hvilken, oaktadt secretio- 
nerne i allmänhet och stolgången i synnerhet äro tröga 
eller försloppade, dock åtföljes af en tilltagande afraag- 
ring hos alla kroppens delar, undantagande bukens inelf- 
vor, hvilka till vidden m er och m er  tilltaga. Sedan det
ta förhållande, i förening med en ovanlig och beständigt 
fortgående utveckling hos de intellectuella förmögenhe
terna, icke blott hos de sensoriella organernes verksam
het, u tan  afven hos reflectionsförmågan, någon tid fort
farit, in träder sjukdomen i dess

5 : d j e S t a d i u m .  Det vore af vigt, att af detta stadium 
kunna gifva en klar och fullständig teckning. Det för
håller sig med sjukdomarne som med andra naturpro- 
duoter, att man igenkänner deras betydelse och ratta be
skaffenhet mången gång icke förr an de upphunnit sin 
högsta mognad eller fulländning, och så vida Uti Rhachitis 
det 3 : d j e stadiet omfattar perioden af en sådan dess full
ständiga utbildning, måste naturligtvis en noggrann be
traktelse af de pheenomener, af hvilka det ulmärkes, i a i-  
seende på den pathologiska bestämningen af  denna sjuk
doms ännu oförklarade natur, vara nödvändig och kanske 
angelägnare än m an i allmänhet synes bafva föreställt 
sig. Vid jemnfÖrelsen af de hithörande observationer, 
hvilka uti skrifterna öfver Rhachitis aro upptecknade, 
träffas en mängd motsägelser, dem den vanliga eller t ra 
ditionella åsigten af den ifrågavarande sjukdomens vä
sende icke förmått upphafva. Man har uppställt en sam
manfattning af sympiomer, hvilka uppgifvas att till hvar
andra aga ett förhållande af antingen coëxistens eller 
succession, men hvilka det oaktadt icke u r  ett och sam
ma inre sjukdomslörhållande kunna blifva pathologiskt 
deducerade. Med bibehållande af denna confusion i det 
5:dje stadiets beskrilning, måste hvarje försök att m ed 
den pathologiska undersökningen intränga i det inre a f  
sjukdomen misslyckas. Orsaken till denna confusion a r  
lätt alt inse. Man har af olika händelser abstraherat det 
mest i ögonen fallande, och tagit ifrån den ena hvad 
som fattades hos den andra, och i följe af denna method
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sammanfört phænom ener, hvilka val alla kunna tillhora. 
Rhachitis, men lik val icke någonsin kunna på  en gång 
förekomma. F ö r  alt kunna vinna en redigare föreställ
ning af sju^doftiens form våge vi således antaga, att det 
tvåfaldiga förhållande, hvilket u tm ärker de bägge före
gående stadierne uti detta 5 dje upphäfves genom d e tö f -  
vervälde, den ena eller andra af sjukdomsprocessens bag
ge sidor tager öfver den motsvarande, och i följe häraf 
m åste,  såvida sanning skall finnas i framställningen, 
tvenne former, aom äro hvarannan motsatta, och hvilkas 
phaenomener man således med hvarannan icke får för- 
vexla, antagas, under hvilka den förstöring a f  organis
m en , som uppkommer i det 3:dje stadiet, äger rum. 
Dessa tvenne former, i hvilka Rhachitis , om icke förr 
åtminstone i dess 5:dje stadium skiljer sig, äro a) den, då 
lifvet upphör genom Hectik och colliquation; b) den, då 
hydropiska sjukdomar bildas i flera eller i alla kroppens 
delar, och då genom uppkomsten af Hydrocephalus], 
hjernans förut stegrade lif undertryckes och deraf den 
allmänna döden blir en nödvändig följd.

a) Under fortfarande af den egna stegringen hos de 
intellectuella och sensoriella förmögenheterna, blifva de 
fö ru t förminskade secpetionerne ökade och slulligen colli— 
quativa. D iarrhéer och svettningar inställa sig. Blod
hosta och Näsblod äro icke heller ovanliga. Exulcera- 
tioner uppkomma, de degenererade benen blitva carie- 
rade, Pædarthrocace, Spina ventosa och Stomacace sälla 
sig till de öfriga symptomerne, afmagringen stiger till 
den yttersta grad. Matt och oförmögen af hvarje kropps
rörelse, af hvarje muskelansträngning, äfven af den, som 
taloi’ganernes bruk fordrar, bibehåller den sjuke likväl 
sansningen åtminstone intill désista stunderna, då någon
gång ett paraiytiskt tillstånd uti det sensitiva lifvets o r
ganer föregår den verkliga döden. Den i vätskor sig 
småningom upplösande lilla kroppen bl-ir, såsom förut 
ä r  nämndt, odrägligt stinkande och de ångor, som ifrån 
densamma utsprida sig, hafva, såsom exempel visat, en r 
stark, mephitisk, skadlig verkan på lefvande djur. Slut
ligen inträffar döden antingen stilla eller med convulsio- 
ner och andra nervsymptoraeiy.



b) Den sjuke faller i e tt  soporÖst tillstUnd och be
svaras af häftiga kräkningar, i synnerhet om man för
söker att uppresa honom : hufvudet uppsväller mera än 
fö ru t ,  sinnes-organerne förlora retligheten för alla in 
try ck ,  spasmer och convulsiva ryckningar inställa sig i 
åtskilliga delar af kroppen; med ett ord, det uppkommer 
en sammanfattning af alla de sym ptom er, hvilka tillhö
ra  den fullkomligt utvecklade Hydrocephalus internus. 
S ym ptom er al hydropiska svullnader och samlingar äl
ven i andra delar al kroppen visa sig också, men dessa 
äro  alltid af lindrigare art och förtjena blott derföre 
uppm ärksam het,  att de tillkannagifva det vegetationen 
allm änt öfvergått till vattubildning. Den Hydrocephalus, 
sona uppkommer hos Rhachitici har alltid ett mera ha
stigt förlopp, än den som icke uti Rhachitis har sin grund, 
och döden inträffar således i den förra ganska snart och 
detta modo apoplectico.

Rhachitis har likväl icke alltid utan tvärtom sällan 
en dödlig utgång. 1 de flesta händelser blir den abnor
ma evolutionen, m ed eller utan Läkare-åtgärd , redan i 
det första stadiet hämmad eller till normen återförd, 
Äfven sedan missbildningen af skelettet hunnit i temli- 
geri hög grad utvecklas, och sjukdomen således fått öf- 
vergå  i det 2:dra stadiet, kan ännu densamma upphöra, 
genom  öfvergång till helsa, men ifrån det, den ena el
ler andra rigtningen, med afgjord öfvervigt fram trädt 
och det 5:dje stadiet således tagit sin början, torde väl 
den dödliga utgången vara säker, och alla Läkarekon
stens åtgärder till dess undvikande fruktlösa.

O m  icke den abnormitet i organismens bildning, hvil- 
ken ligger till grund för Rhachitis, tidigt blir förändrad, 
kam en fullkomlig restitution till helsa, utan att denna 
af gestaltens missbildningar blir i ett eller annat afseen- 
de störd, icke gerna vara möjlig. Man hat likväl exem
pel på att betydliga af Rhachitis föranledda afvikelser i 
skelettets form, vid Puberteten, i synnerhet om gynnan
de y ttre  förhållanden dertill bidragit, blifvit upphäfna. 
Dessa lyckligare händelser undantagne, qvarlemnar såle-



des Rhachitis, d å  den öfvergår till lielsa större eller min
dre afvikelser i gestalten, hvilka dels äro för utseendets 
behag och kroppens fullkomligt lediga rörelser hinderli
ga, dels aro att anse såsom causalmomenter till verkli
ga sjukdomar. E t t  oproportionalt stort hufvud, puckel- 
ryggighet, krokiga ben och armar torde böra räknas till 
den förra classen ,• och till den sednarej hufvudsakligen 
den trånga beskaffenheten hos thorax och hos häckenet. 
Hinderliga för de uti dera liggande organers fullkomliga 
utveckling, begrundar den förra en disposition för P h th i
sis och den sednare hos qvinnor ett anlag för flerfaldiga 
lidanden hos sexualfuuetionerne, Men utom missbild- 
ningarne i benbyggnaden qvarlemnar Rhachitis äfven an
dra sjukliga eller abnorma förhållanden, hvÜka förljena 
uppmärksamhet. Hit höra

a) Muskelsvaghet oeh i allm änhet fö rm in ska d  pro
duction a f  muskel substans, ä r  åtminstone före puberteten 
eu vanlig och tillatvenlyrs beständig följd af Rhachitis. 
Derföre ä r  hos dem, som haft denna sjukdom, muskler
na i allmänhet märkbarligt tunnare än hos andra. Den 
af musklernas turgor hufvudsakligen beroende uttrycks
fulla formen hos lemmarne saknas, emedan hos detta slags 
menniskor den yttre formen hos de muskulösa partier
na bestämmes mera af benen än af musklerna; d, v. s, 
motsatsen al hvad vi kalla skönhet i formen, uppkommer.

b) F o r stark utveckling a j  abdominalorganerne, i syn
nerhet a f  lefvern ochmjalten. Utom den härifrån härrö ran
de oregelbundenheten i formen, den vi kalla bukighet, upp
komma, såsom följder af detta förhållande, omåltlighet i mat 
och drick, och således; en stor begärelse efter bordets nö
jen , hvarföre Rhachitici ofta äro gourmander och hafva 
en synnerlig fallenhet för gastronomiens studium, benä
genhet för intestinalmaskarsj alstring och ifrån dietfel 
härrörande gastriska sjukdomar,

c) Fånighet. Att denna uppräknas bland följder
na af Rhachitis, torde val förekomma besynnerligt, då 
det vanliga lörhållandet är, att barn, som hatt denna sjuk
dom, framför andra utmärka sig genom qvickbet och lätt 
fattningsgåfva; men oaktadt detta sednare förhållande 
medgifves såsom det vanligaste, kan dock å andra sidan



icke nekas, a l t  man mången gång traffsr en obotlig få- 
nighet, hvilken leder sin upprinnelse Irån en i barndo
men genomgången Rhachilis. Den skenbara motsägel
sen mellan dessa sällsyntare händelser och de vanliga 
af en u tm ärk t  qvickhet, torde genom en fullständig och 
m indre  ensidig betraktelse af sjukdoms-phaenomenerne 
utan särdeles svårighet kunna häfvas. Samma motsats 
eller tvåfaldighet, som vid sammanställningen af flera 
concreta händelser, blir i det 5:dje stadiet eller sjukdo
m ens högsta utvecklingsgrad fullkomligt tydlig, rojer sig 
äfven i det motsatta förhållande hos det psychiska iifvets 
funclioner, hvilket hos olika individer äger ru m ,  såsom 
följd a f  Rhachitis. Att på åtskilliga o r te r fån ig h e t ,  så
so m  eftersjukdom efter Rhachitis icke är så alldeles säll
syn t,  synes Ackermanns, ehuru origtiga dock länge med 
bifall ansedda, hypolhes om Cretinismens och Engelska 
sjukans identitet tillkännagifva.

D e , som tillfrisknat efter Rhachitis, hafva vanligen 
i  psychiskt afseende en egen character, som förtjenar 
m ycken  uppmärksamhet. De utm ärka sig väl genom 
qvickhet och förstånd, men endast såvida man å t dessa 
o rd  icke gifver någon djupare betydelse. D e hafva myc
ken receptivitet för y ttre intryck, uppfatta ovanligt lätt 
f r ä m j a n d e  å t  dem meddelade föreställningar och be
g re p p ,  samt hafva, i öfverensstäramelse hä rm ed ,  äfven 
s to r  benägenhet att vara anhängare af andras meningar. 
Så länge raan således icke betraktar något meta, än blott 
den  yttre sidan af det intellectuella lifvet eller dettas verk
sam het uti rigtningen utifrån inåt, träffar man själsför- 
m ogenbeterne i en hög, någon gång förvånande grad af 
utveckling, och såvida de vanligen äro af ett särdeles 
godt minne understödda, visa de sig under skepnaden af 
en ovanlig förmåga af erudition. Men betraktar man 
derem ol det intellectuella lifvet i dess rigtning inifrån 
u tå t ,  uti hvilken det utgående ifrån menniskovarelsens 
innersta  djup för tanken och reflexionen uppenbarar det 
högsta både i dess relativitet och i dess bestämmelse 
och således framträder såsom originell alstringsförmåga 
af idéer, så träffar mau hos Rhachilici dera f en full kom -



lig, och afven för menniskor, hvilka derpå ej göra sär
deles stora anspråk, tydligt framträdande negation. Med 
uppmärksamheten utåt vänd och i följe af en in re  nöd
vändighet q vardröjande på begreppsbildningens ståndpunkt; 
hafva de icke något sinne för vetenskapens högsta p ro 
blemer, och i alla sina vetenskapliga åsigter och m enin
gar upplyfta de det y ttre öfver det in re ,  det tillfälliga 
öfver det fundamentala och hafva derföre en nästan slaf- 
visk vördnad för det traditionella. Inom känslans sphær 
är förhållandet ungefär detsamma. Uti egentlig mening 
saknas alldeles den raenniskovarelsens helhet genomträn
gande, sig i medvetandet såsom religion och i viljan så-* 
som kärlek uppenbarande känslan af det enskildta m en- 
niskolifvets grundförhållande, hvilken vi med orde t kän
sla taget i dess högsta mening, vanligen benämna, utan 
i stället träffar man endast ett aggregat af passioner, hvil
ka, då de så motväga hvarannan, att ingen af dem får 
uppstiga till öfvervälde öfver de öfriga, gifva åt sin sam
manfattning en skepnad af yttre Öfverensstämmeise, hvil
ken den oerfarne ofta anser såsom uttryck af en inre en
het, hvilken likväl ej exsisterar, eller rättare sagdt ä r  all
deles upplöst. De enskilda passioner, som hufvudsak- 
ligen utmärka Rhachitici äro arghet och vällust. Den 
förra har till en stor del sin grund uti lefverns öfvervä- 
gande utbilding, och den sednare uti bäckenets coarcta
tion, hvarigenom sexualorganerne/hindrade i sin utveck
ling, icke förmå till sig öfverflytta productivitetens cen
tralkraft, utan fortfara att beherrskas af individualitetens 
assimilativa rigtning; ett förhållande, som uti det psy- 
chiska lifvet reflecterar sig såsom ett lågt vällustbegär, 
genom hvilket sjelfva kärlekens njutningar erhålla stäm 
peln af grymhet och hat. Den allmänna muskelsvag
het, som, i förening med en ofullkomlig utveckling af ar-i 
terielliteten, utm ärker dera, som haft Rhachitis, reflecte
rar sig inom det psychiska genom brist på det lugna 
mod, Ii vilket är den kraftfulle mannens utmärkande kän
netecken. Både i sina religiösa åsigter och i sina m ed
borgerliga relationer visa detta slags menniskor en egen 
besynnerlig rädsla och klenmodighet, hvilken skarpt b ry 
ter sig emot den egensinnighet, som för öfrigt utmärker



deras lynne och de snart öfvergående skofVen a fen  upp
brusande vrede. Dessa i psychologiskt afseende, såsom 
det synes, vigtiga data, intéressera oss för det närvaran
de hufvudsakligen i afseende på den af en och annan 
bysta falska meningen, att den skenbara förhöjningen af 
de intellectuella förmögenheterne, hvilken hos dem, som 
haft Rhachitis, vanligen äger ru m , skulle vara att anse 
såsom, tecken till en verklig förädling eller fullkomning 
at menniskolifvet, den man hos dem, som lyckligen un d 
vikit den Rhachitiska metamorphosen, genom användan
de af falska pædagogiska grundsatser, synes hafva ve
lat ersätta.

Vid uppställningen af den Rhachitiska sjukdomens 
ætiologiska momenter har man, likasom vid många andra 
sjukdom ar, hufvudsakligen fästat uppmärksamheten på 
de tillfälliga inflytelserne. Man har nemligen uti brist 
på tillräcklig och god föda, eller uti förmycken mat och 
derifrån härrörande öfvervigt hos alimentationen; uti då
liga boningsrum, uti orenlighet och försumlighet vid bar
nens vård och skötsel m. m. dylikt sökt de hufvudsak- 
liga causalmomenterne till Rhachitis. Ehuru vi för ingen 
del påstå a tt  dessa y ttre förhållanden i afseende på upp
komsten a t  Rhachitis u r  ett redan förhandenvarande 
anlag äro likgiltiga, anse vi oss dock böra yrka, det 
den första grunden till denna sjukdom måste sökas uti 
individualitetens fundamentala förhållanden, och att ve-= 
derbörandes idkeliga bemödanden, alt förklara dess upp
komst u r  beskaffenheten at delaterala relationerne, bort- 
vändt uppmärksamheten ifrån dess djupa inre betydelse. 
Erfarenheten iutygar att Rhachitis uppkommit och ut
vecklat sig likaså väl hos den rike som hos den fattige, 
under  de mest olikartade yttre  förhållanden.

Förbigående således alla hithörande accidentella om
ständigheter, hvilka denna sjukdoms ætiologiska exposi
tion vanligen upptager,  anse vi oss i enlighet med den 
öfvertygelse vi om Sjukdomens högre ursprung fattat och 
nu yttrat,  egentligen böra undersöka tvenne hufvudm o- 
menter, hvilka i alseende på dess genesis, enligt alla ob-



servatörers sammanstämmande intyganden, spela en  vig
tig och kanske den vigtigaste role. Dessa hufvudm o- 
inenter ä ro :  1.0 Det ärftliga anlaget. 2:0 Luftconsti tu -  
tiouens inflytelse.

1) A lt  det Rhachitiska anlaget ifrån fö rä ld ra r -  
n e  öfvergått på barnet, synes af flera obestridliga 
facta vara in tygaJ t ,  och man har 1 detta afseende t ro t t  
sig hafva anmärkt, att faderns sjukliga constitution arfts 
a t barnet oftare, an moderns. Inom vissa familjer ä r  
Rhachitis vanligare, än inom andra, ehuru bägge lefva un
der likartade yttre omständigheter. A tt således R h ach i
tis ofta leder sitt ursprung ifrån ett ärftligt anlag, torde 
väl icke kunna nekas; så vidp mpn newligen vid delta 
antagande inskränker sig dertifl, att en verkligep Rhachi- 
tisk constitution hos nàgopdçra af förälcjrarne, begrun
dar bos barnet anlag för s a m m a  sjukdorp. Men en an
nan fråga är den: om andra genomgångna plier ännp fo r t
farande sjukdomar hos föräldrarne kunna anses stå i nå
got casualförhallande till det Rhachitiska anlaget hos b a r
ne t?  I allmänhet kap man besvara äfyen denna fråga 
med ja; d. v. s. map medgifver möjligheten af ett sa -  
dant causalfqi hållande, men man kan ännu icke bestämdt 
erkänna dess af många redan påstådda verklighet såsom 
faktiskt beyisad, Den af Astruc yrkade slägtskapen emel
lan Syphilis och Rhachitis, i följe hvaraf han antog den
n a  sednare såsom en lindrigare form af den fö rra ,  eller 
att denna genom öfvergången från föräldrarne på barnen 
blef mildrad, och i följe af denna mitigation förvandlad 
till Rhachitis, 41* redan längesedan vederlagd; men det 
oaktadt har, såsom det synes, i synnerhet af Portal och 
hans anhängare en förvexling af Rhachitis och en viss 
form af den ärftliga Syphilis, den neinligep, som huf- 
vudsakligep angriper bensubstansen, blifvit gjord, i följe 
hvaraf Astrucs gamla mening i mångas ögon synts er
hålla stöd af erfarenheten, hvilka likväl, då den nosolo- 
giska framställningen af Rhachitis göres mindre ensidig, 
och derigenom den nyss anförda förvexlingen upphäfves 
eller undvikes, af sig sjelfva förfalla. Scroflernes causal- 
lörhållande till Rhachitis torde, kanhända vara mera tro*



ligt, ehuru  äfven detta icke kan genom tillförlitliga facta 
blifva bevisad t. I  öfrigt kan i afseende på den Rhachi- 
tiska sjukdomens uppkomst ur elt ärftligt anlag icke nå
got vidare ifrån den enskilda erfarenheten antöras. Men 
om m an vid discussionen af den frågan om en sjukdom 
ä r  ärftlig eller icke, vill fatta densamma i dess djupaste 
betydelse, får man icke inskränka betraktelsen inom den 
t rängre  relationen emellan föräldrar och barn, utan man 
må>te upphöja eller utvidga den till det, som för denna 
re la tion ar  det ursprungligen bestämmande. Det är en 
låg åsigt af lifvet, i öfverensstämmelse med fivilken man 
b ru k a r  säga, att föräldrarne vid propagationen alstra bar
net, t y  det är slägdifvet, detta den individuella varelsen 
beherrskande, som uti propagationen uppenbarar sin högre, 
sjellständiga alstringskraft, och då så är, måste man, oin 
en individuell sjukdom, som ur en ärftlig disposition sy
nes leda sin upprinnelse, kunna bestämma, huruvida den
na ärftlighet beror af förhållanden, som ligga inom sphæ- 
ren a f  slägtlifvets partiellare uppenbarelser, eller om den 
ro ta r  isig uti de högre och universellare, Det kan nera* 
ligen ivke vara likgil'igt om en sjukdom, hvilken man i 
följe af empiriska bevis tillägger prædicatet ärftlig, äger 
sin yttersta grund i familjlifvets, nalionallifvets eller slägt
lifvets förhållande till det bestämda individuum, som 
deraf angjipes. Rhachitis synes, hetraktad ifrån denna 
synpunkt,  erbjuda många interessanla ämnen åt den pa- 
thologiske forskaren, ehuru om densamma ännu likaså- 
litet som om någon annan sjukdom några säkra bestäm
ningar i detta afseende kunna göras, För att likväl gifva 
någon anledning till ett närmare betraktande af den ifrå
gavarande sjukdomens högsta aetiologiska förhållanden, 
dem vi således anse böra eftersökas uti slägtlifvets högre 
och universellare uppenbarelser, anse vi oss böra ifrån 
dess histoiia anföra följande,

Oaktadt allt, hvad Zeviani och efter honom, flera an
dra författare samt ibland dem äfven Ficker den yngre 
anfört till slöd för en motsatt mening, leder likväl en 
oväldig piöfning af alla hithörande data till det resultat, 
att Rhachitis är eu sjukdom, som af de gamle icke var



känd , och att hvarken Grekiske eller Arabiske Läkare 
qvarlemnat någon emot densamma svarande beskrifning. 
Ä tt  vissa Rhachitis tillhörande enskilda symptomer hos 
dem finnas upptecknade, betyder ingenting, dä icke nå
got enda exempel af en fulländad, alla de väsendtliga 
sym ptom erne sammanfattande bild a f  sjukdomen kan i 
deras skrifter uppletas, oaktadt både lärde, skarpsynte 
och oväldige Forskare derpå användt ganska mycken m ö
da. Om man ock skullle medgifva möjligheten af en 
och annan sporadisk Rhachitis, hvilken undsluppit forn
tidens noggranne observatörers uppmärksamhet, vore det 
likväl en emot all sannolikhet stridande mening att an
taga det i forntiden Rhachitis varit lika allm än, som i 
våra  dagar, och den, genom antagandet af sjukdomens möj-» 
lighet äfven hos forntidens folk, således uppkommande 
frågan hvarföre den nu  är allmännare, än då, skulle tro
ligen icke blifva mycket lättare att besvara änden, hvar
före den nu förekommer och då alldeles icke. Den för
ste Skriftställare, som omtalat Rhachitis, ä r ,  enligt våra 
trovärdigaste häfdatecknares uppgifter en Tysk  vid namn 
Reusner, hvilken under namn a f  Tabes infantum beskref 
den, såsom nog allmänt förekommande i Schweiz och i 
Holland redan i 58o. Sedermera beskrefs den, under 
nam n af Tabes Pictava, af en Irländsk L äkare  vid namn 
de Boot, hvilkens bok derom utkom år i 648. V id  den
na tid började Sjukdomen, såsom det synes, att blifva 
mycket allmän, i synnerhet i Storbritannien och hufvud- 
sakligen uti de vestliga delarne af detta rike. Dess all— 
männelighet och den stora fara, den oftast medförde, i 
förening med det besynnerliga och oförklarliga i dess de
cursus och i dess phænomener, föranledde en förening 
emellan 7 Läkare i London, hvilka förbundo sig, för att 
genom gemensamt anställda forskningar, närmare utreda 
denna nya sjukdoms natur. Deia förnämste af dessa var 
Glisson, hvilken sedermera under begagnande af sina och 
sina medbröders observationer och undersökningar, u tar
betade den förträffliga alhandling om Rhachitis, som u t
kom 1660, och troligen ännu icke blifvit af någon sed- 
nare afhandling öfverträffad. Den hörer till de få me
dicinska skrifter, åt hvilka man kan med skäl tillerkän



na ett så kalladt classiskt värde. Sedermera blef R ha-  
chitis i slutet af ij7:de och i början a f  det i8:de *eklet 
såsom mycket allmän observerad i nästan alla delar af 
Europa, af Zeviani, Buchner, Rosenstein m. fl. Jemofö- 
re r  inan dessa författares och deras samlidas berättelser 
och uppgifter med förhållandet nu för tiden, kan man 
icke undgå, alt göra den anmärkningen, att Rhachitis nu 
a r  mycket mindre allmän än den var då, och att, då 
den förekommer, den mycket mera sällan äu då uppnår 
sin fulländade och dödliga gestalt, hvilket, såsom in 
nan korrt torde blifva tydligt, icke ifrån en nu för ti
den använd förnuftigare och verksammare behandling 
kan härledas. Hos de författare, vi halt tillfälle att lä
ra  känna, liafva vi eftersökt men icke träffat någon en
da uppg ift ,  att Rhachitis blifvit observerad hos andra 
äu Europeiska och ifrån dem härstammande folkslag. 
D et synes oss således vara factiskt bevisligt, att den sjuk
dom vi kalla Rhachitis och hvilken, enligt hvad som 
längre fram skall anföras, utgår ifrån individualitetens 
innersta d jup , hos den Europeiska folkstammen eusamt 
visat sig, och att den hos denna icke utvecklat sig förr 
än emot medlet af det så kallade protestantiska lide- 
hvarfvet. Men att den ifrån medlet af det i8:de seclet 
småningom åter börjat aftaga. Hvad är nu orsaken 
till detta märkvärdiga factum? och hvar skall man söka 
den? J y t t re  tillfälligheter finnes den säkert icke. Mån
ne icke älven här slägtlifvets herravälde öfver indivi
derna med tydlighet gifver sig tillkänna? och att man så
ledes i dess evolutionshistoria bör uppsöka de data. som 
möjligen skulle kunna bereda svar på de frågor, hvilka 
man inom det individuela lifvet och dess tillfälliga för
hållanden förgäfves sökt att få utredda? Leprans för
svinnande ifrån Europa vid slutet af medeltiden, vene
riska sjukdomens uppkomst i dess stalle, de exanlhema- 
tiska febrarnes mera utbredda härjningar m. m. Månne 
från dessa omständigheters inflytelse på slägtlifvets evo
lu tion , man möjligen skulle kunna härleda en förän
dring i dettas förhållande till det individuella lifvels cha
racter,; af hvilken uppkomsten och utvecklingen af Rha
chitis skulle vara beroende? eller är den menniskoför-



ståndets befrielse-act ifrån den inre nödvändighetens öf- 
vervälde, hvilken utgör hufvudsumman af det protestan
tiska tidehvarfvets historia och hvilken u ttrycker sig så
som en ensidig och præcipiterad utveckling af d e t  in -  
tellectuella lifvet, att anse blott såsom individuelB eller 
har den, djupt ingripande i den Europeiska mensklighe- 
tens helhet» gifvit åt slagtlifvets alstringslörtnåga d en ab
norma rigtning, af hvilketl Rhachitis ä r  det tydligaste, 
första och mest i ögonen fallande somatiska phaemome- 
net? Den enodighet man med rätta ansett cbaracteri- 
sera den såkallade Upplysningen Uti det piotestaintiska 
tidehvarfvets sednare hälft» månne den ,  såsom traånge 
nog ytlige predikanter i vår tid synas vilja y rk a ,  icke 
var  djupare rotad än i någre emkildes godtyckligt fram 
kastade meningar? och månne icke, ora man skulle igen
finna denna ensidighets djupare gründ, m an äfven p å  sam
ma gång skulle upptäcka orsaken, hvårföre Under sam
ma period i mensklighetens historia» hvilken al denna 
ensidighet utmärkes, tillika visat sig en större frequens 
af en sjukdom, som, oberoende af det individuella lif- 
vets frihet, på dess character trycker den stämpel al en
sidig förslånds-utveckling, hvilken characteriserad e hela 
tidebvarfvet? D å vi icke äro i stånd a 't  lemna något 
tillfredsställande svar på dessa! frågor, vilja vi äfven upp
höra att ytterligare fråga. Hvad vi anfört, har endast 
haft för afsigt att på den djnpa betydelsen af Rhachitis, 
såsom phaenomen af slägllilvets evolution fästa uppm ärk 
samheten, och att således antyda, det alla hittills gjorda 
försök, att bestämma de förhållanden, hvilka framkalla 
den ifrågavarande sjukdomen, hvarken kommit eller kun
nat komma till något tillfredsställande resultat.

2) Det andra hufvudmomentet, som vid expositio
nen af den Rbachitiska sjukdomens jetiologiska föi hål
landen kan( komma i fråga, är luftconstituiionen. Man 
har nemligen, dels i följe af theorie, dels i följe a f  vissa 
facla antagit, alt en fuktig oeh kall luftconstitution skul
le lör uppkomsten af Rhachitis vara gynnande och att 
denna sjukdom såledeö på de orter , der en sådan Inft- 
constitulion uti telluriska förhållanden är grundåd, skulle



vara allmännare än annorstädes. Men detta antagande 
ä r  a f  erfarenheten i många afseenden motsagdt, och den 
vigt, som enligt detsamma lägges på  luftens köld och fuk
tighet, kan med våra nu rådande åsigler al luftens för
hållande till organismen icke vara förenligt. Det a r  nem - 
ligen icke fuktighet och köld hosluften, hvilkagifva densam
m a en den mens&liga utvecklingen retarderande verksamhet. 
Dessa egenskaper aro tillfälliga. Men då enskilta p a r
tier a f  atmosphæren blifva ifrån det hela afskiljda, för
lora de till någon del den ifrån solarprincipen utgående 
lifgifvande k ra f t ,  hvilken ifrån luften iugjuter sig i alla 
jordens organiska producter, och blifva således missgyn
nande för dessas utveckling, hvarigenom de antaga skep
naden af att innehålla positi ft skadliga amnen. Denna 
genom isolation eller intfestängning uppkommande för
skäm ning af  luften äger tu m  på många orter ,  i trånga, 
emellan höga bergsryggar sammanträngda dalar, i störa tätt 
byggda städer m. m .; och det ä r  från denna art af luft-  
förskämning, som man med någon sannolikhet velat hä r
leda uppkomsten af  Rhachitis. Likväl finnei.* man vid 
ett närm are  skärskådande af de hithörande facta> ätt om 
denna förskämning af luften i hög grad äger rum , upp
kom m er af dess inflytelse alldeles icke Rhachitis> utan 
en annan , med Rhachitis af somlige nosologer förblan
dad och densamma i vissa y ttre  symptomer liknande, 
men dock till sitt väsende motsatt sjukdom, nemligen 
Cretinismen. I  följe häraf kan man icke anse denna 
skadliga luftcotastitution såsom det principala causalmo- 
roetttet till Rhachitis, ty vore den det, skulle den natur
ligtvis der dess inflytelse ager den största intensitet v i
sa sig såsom sådan. A tt  den deremot då den uti en lin
drigare grad influerar på den menëkliga evolutionen v i
sar sig såsom en uppkomsten af Rhachitis gynnande om
ständighet, kan icke nekas; och detta så mycket min
dre, som den obehindrade inflytelsen af euren ,  fiisk och 
lifvande landtluft är att anse såsom ett af de hufvudsak- 
ligaste läkemedel, hvilka emot Rhachitis kunna använ
das. Men deraf följer icke, att det yltre förhållande, hv il-  
ket genom atmospluerens dåliga beskaffenhet sålunda be> 
grundas, utgör det hufvudsakliga causalmomentet för den



ifrågavarande sjukdomen, emedan, såsom nyss ä r  an förd t, 
en så beskaffad Juftconstitution, då den i högre gracl får 
på det individuella menniskolifvet inverka, ham m ar eller 
re ta rderar  dess utveckling, och emot begreppet af en re 
tarderad utveckling är Rhachilis, oaktadt allt hvad den 
skarpsinnige Malfatti för en sådan mening anfört, a l lde
les icke svarande. Hvarföre en minskad inverkan af 
atraospfnerens lifgifvande kraft, understödjer och en ökad 
deremot motverkar utvecklingen af Rhachitis, oaktadt 
denna sjukdom mera beror på en præcipilerad än p å  en 
retardeiad evolution och i följ© deraf under villkoret af 
en ännu betydligare förlust af den för djurlifvet nöd- 
väudiga atmosphaeriska inflytelsen, alldeles icke kan u p p 
komma, måste genom en i sjukdomens väsende in t r ä n 
gande betraktelse, hvilken tilläfvenlyrs i framtiden kan 
blifva möjlig, kunna förklaras.

Rhachilis är en abnorm evolution af det enskilla metnm- 
skolifvet vid dess öfvergångifrån fetus-perioden tillbarnaål- 
dern. Hvad man talat om en Rhachitis congenita och e n R h a -  
chitisadultorum måslesåledes antingen renlaf förkastas eller 
också anses såsom bevisande endast existensen af med R h a
chilis i vissa enskilda symptomer Öfverensstammande sjuk- 
domsformer äfven i andra perioder af lifvet än i ba rua-  
åldern. Men den verkliga och egentliga Rhachitis k an ,  
enligt vårt begrepp, icke uppkomma under någon annan 
period än under den, som betecknas af förvandlingspro
cessen ifrån dibarn till harn, d. v. s den, som börjar  
vid den 5 :le månaden af barnets ålder och slutar ined 
det andra året. Några undantag ifrån denna regel, be
roende på en mindre betydlig förlängning af denna,period, 
kunna väl medgifvas, men torde likväl vara högst sällsynta. 
Det, som tydligast uttrycker den ifrågavarande m elam or- 
phosenlär ossificationen,lhvilken åter uppenbarar sin första 
fulländade act genom tändernas frambrytande, hvarlöre äf
ven denna period deraf benämnes och kallas dentilionsperio- 
den. Man brukade i allmänhet, i synnerhet för någon längre 
tid sedan, nog ensidigt uppfatta dentitionen, såsom en lö r  sig 
sjelf bestående process och i pathogeniskt afseende be
trakta den inflytelse, som ifrån densamma utgick, såsom


