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5a

häi leda att öfverläppen och de öfre ögonlocken äro li
kasom uppdragna, så att både munnen och ögonen äro 
blott halföppna. Till symptomerne af förminskad tur
gor hör äfven tungans slapphet och deraf härrörande 
platta och breda form, samt det ofta om icke insjunkna 
åtminstone hopfallna och flata underlifvet.

c). H ä m m a d e  s e c r e t i o n e r j  Såsom bekant skul
le ,  enligt den mening, som allmännast är rådande, steg
ringen af secretionerne ifrån magen och tarmkanalen 
jem te deras qvalitativa förändring vara cholerans huf- 
vudmoment, och såväl blodets sjukliga beskaffenhet 
som alla andra väsendlliga symptomer att anse såsom 
blott följder deraf. Men enligt v å r  åsigt utgöra de 
symptomatiska profluvierne ifrån magen och tarmkana
len reactionssymptomer, som utgå ifrån en väl ytterst 
försvagad men dock ännu fortfarande nervös eller re -  
ductiv kraft hos blodet och således vittnande derom ,1 
att sangvificationen väl befinner sig i ett paralytiskt till
stånd , men att den fullkomliga adynamie, hvilken o -  
medelbart uttalar cholerans väsendtliga betydelse, ännu 
icke uppkommit. Den såkallade cholera sicca, eller då 
ifrån början hvarken kräkning eller diarrhée visat sig,' 
h a r ,  såsom det säges, åtskilliga gånger blifvit iaktta
gen, men torde likväl böra anses såsom en sällsynt
het. Dessulom innehålla några af dessa iakttagelser^
alt  buken varit utspänd och efter döden tarmarne cch
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magen befunnits fyllda med secreta, m er eller mindre 

liknande det äm ne, som i cholerans vanliga former u t-  

lömmes genom kräkning och diarrhée, och i dessa fall 

var således excretionen och icke secretionen hämmad. 

Men deremot torde det med de flesta iakttagelser öf- 

verensstäm m a, atl da tillfriskning eller död icke afbryta 

cholerans förlopp, u tan den får uppnå sin höjd och 

adynamiens character således fullkomligen uttrycker 

sig, dess sista stadium är utm ärkt af ett upphörande 

af profluvierne ifrån magen och tarmkanalen. Urinse- 

cretionen är i de flesta fall alldeles afstannad och detta 

bör anses såsom ett väsendtligt sym ptom ; men dock 

förekommer det icke alltid. Ibland fo r tfa r  denna af- 

söndring och är ej en gång förminskad. Sådana fall 

äro dock sällsynta; enligt F r o r i e p  blott ett högst två 

af hundrade. Utdunstningen ifrån huden är i cho

lerans svårare fall, eller uti dem, der antingen ifrån 

början eller ock åtminstone i ett sednare stadium en 

ren  och fullständig expression af adynamien äger r u m ,  

hämmad och huden torr. Men uti de lindrigare fallen 

och uti det stadium af de svårare, som föregår den 

fullständiga adynamien, visar sig ofta, såsom reaclions- 

symplom, en symptomatisk svett, som väl ofta är 

partiell, kall och klibbig, men någon gång allmän, 

tunn till och med varm. Tungan ä r  väl oftast 

äfven i det sednaste stadiet blöt, men spottafsöndrin- 

gen ä r  förminskad. Äfvenså tyckes det förhålla sig



med slemsecretionen ifrån näsan. A l b e r s  berättar 

om en gosse, som öfver smärtan af en på magen ap

plicerad senapsdeg, föll i en bitter ocli ihållande g rä t  

med höga snyftningar, och likväl fuktade ingen tå r  

hans ögon. Om  rnan ifrån iakttagelserna på liken 

anser sig berättigad, att till förhållandet under sjukdo

men göra en direkt slutsats, äro äfven de inre secre- 

tionerne hämmade. N är  man med händerna u nder

söker det. inre af buken hos ett choleralik blifva de, 

enligt A l b e r s ,  icke våta, utan smörjiga såsom öfver- 

dragna med fett. Samma torrhet finner man i luft

strupen och dess hufvud och ofta träffar man de serösa 

m em branerne, i synnerhet pericardium och pleura, 

to rra  och halft genomskinliga, liknande blåsor, som 

hålla på alt torrka och sålunda ser man hjertat tyd

ligare än i andra lik skimra igenom den ännu icke ö p -  

nade hjertsäcken. —

d). U p p h ä f v e n  a l i m e n t a t i o n .  Flera iakttagel

ser intyga det näringsmedel, som näst före cholerans 

utbrott blifvit fö r tä rda, qvardrÖjt i magen eller ta rm 

kanalen flera dagar i oförändradt tillstånd. Några tec

ken till excrementbildning finnas icke och likaså litet 

till chylification eller till någon yttring af den process, 

hvarigenom i det friska tillståndet de utifrån af ma

gen upptagna ämnena förvandlas. Vid liköppningarne 

har man i magen ech tarmarne träffat dels oförändrade 

ingesta, dels det egua ämne, som vanligen blir under



sjukdomens förlopp genom kräkning och diarrhée ut- 
tömdt, och hvilket blifvit anaedt såsom u!märkande 
och characteristiskt för den choleran tillhörande sjuk
liga secretionen ifrån tarmkanalens slemmembran. Det 
utseende och de egenskaper, som tillkomma magens 
och tarmkanalens contenta, då döden inträffar under 
en ännu fortfarandé och sund digeslionsprocess, saknas 
alldeles hos choleraliken. Derjemte förtjenar det att 
anmärkas, att inga tecken till någon halt af galla träffas 
hvarken hos de sjukliga excretionerne eller vid liköpp- 
ningarne ibland magens och tarmkanalens innehål], 
och att, så vida ett sådant förhållande äger rum  ej 
mindre i de lindrigare än i de svårare formerna at cho
leran , man temligen allmänt ansett dennas bestämda 
skillnad, icke blott till grad utan till art,  ifrån cholera 
nostras s. biliosa, såsom gifven. Huruvida åter sjelfva 
gallafsöndringen är afstannad eller ej, är en icke lätt 
besvarad fråga. Håller man sig till liköppningarne, 
så finnes enligt dem alltid galla i nästan vanlig mängd, 
såväl i gallblåsan som i gallgångarne. Men alt der-  
ifrån  draga den slutsats, att vid en så betydlig förminsk
ning a f  respirationen som i choleran, vid sangvificaliom- 
processens nästan fullkomliga adynamie och under det 
ingen galla blir i tarraarne utgjuten, dock sjelfva a f -  
söndringen deraf skulle ostörd fortfara, torde likväl 
vara falskt. A tt den galla, som vid liköppningarne 
blifvit funnen i gallblåsan, afsöndrals före sjukdomens



uppkomst och qvarblifvit oförändrad, emedan absor- 

p tionen, i följd af lifsprocessens i allmänhet afstanna- 

de verksam het, äfven upphört ,  torde väl vara det san

nolikaste. Matlusten är  vanligen försvunnen ; men e- 

gentlig matleda hör icke till cholerans symptomer.

e). F ö r m i n s k a d  r e s p i r a t i o n .  Cholerärespira- 

tionen är mindre freqvent än i friska tillståndet ; dock 

visar sig detta sällan fö rr  än emot slutet. I början 

synes den i sådant afseende vara nästan normal. Men 

den är äfven då låg, så att brösthvalfvet vid inand

ningen höjer och utvidgar sig mindre än i friska till

ståndet. Denna låghet tilltager med intensiteten af 

sjukdomens hufvudmoment, så att näst före döden brö

stets rörelse vid andedrägten knappt är märklig. E n 

ligt A l b e r s ’s och några andras iakttagelser har den 

utandade luften förlorat ganska litet af sin syrehalt och 

ä r  nästan lik den, som inandas. Något hinder för an

dedrägten märkes icke; ej heller tyckes den vara kort 

eller afbruten. Den åtföljes ofta af ofrivilliga suckar,  

ibland af ångest och qväfningskänsla, hvilket sistnämn

da Sym ptom 1 dock så sällan förekommer, att det af nå

gra för öfrigt ganska noggranna observatörer helt 

och hållet förnekas.

f). H e s h e t  o ch  s t u m h e t .  Den egna beskaffen

heten af cholerarösten ä r  det väl svårt att beskrifva. 

Den är skenbart hes, säger F r o r i e p ;  den liknar lju

det af en frisk menniska, som härm ar en hes. Den är



afgjordt svagare än i friska tillståndet, klanglös och 
ihålig, men orden articuleras rigligt och beslämdt. Den 
tyckes ibland äfven vara något högre och stundom ut
göra en nuance imellan pipande och hväsande. Ibland 
stegrar sig hesheten ända till verklig stum het, men 
denna stegring synes icke stå i nödvändigt förhållande 
till sjukdomens ökade intensitet. Röstens svaghet sy
nes i allmänhet bero dels på respiralionens förminsk
ning, dels på den nedstämning af viljans kraft,  som 
inom den psychiska sidan utgör adynamiens egentliga 
uttryck.

g. U p p h ö r a n d e  a f  h j e r t a t s  oc h  a r t e r e r n a s  
p u l s a t i o n .  Detta märkvärdiga symptom tillhör, så
som temligen allmänt medgifves, den fullständiga for
men af blodets adynamie och an*es af många, såsom 

dess säkraste tecken. Pulsen vid handlofven eller den 
såkallade radialpulsen har, såsom vanligt, blifvit i detta 
afseende egentligen undersökt, men man har icke hel
ler underlåtit, att fästa uppmärksamheten på tempo
ra l-  och maxillarartererna samt carotiderna. Hjertats 
rörelser har blifvit undersökt både omedelbart med 
handen och med stethoscopen. Pulslösheten visa le 
sig i svårare fall mycket snart, men uppkom sednare 
och blott småningom uti de flesta. Då detta sym ptom  
ägde rum i sin högsta grad, kände salldeles ingen puls 
hos radial- temporal- och maxillarartererna, men med 
fingret en lindrig och otydlig darrning hos carotiderna



och med stelhoscopen i trakten af hjertat. I somliga 

händelser, isynnerhet da pulsen blott småningom och 

gradvis aflagit och försvagats, kändes då och då , ef

ter längre mellanstånd af fullkomlig pulslöshet bos ra- 

dialarleren, en otydlig darrning, som räckte ett par se

cunder eller ock ett enskildt svagt slag. E tt sådant 

tillstånd af fullkomligt upphörande af all verklig p u l 

sation, under det en blott otydlig darrning tillkännagif- 

ver någon liten ännu qvardröjande rörelse hos bjertat 

ocb de större arlerstammarne, räcker, ehuru det van

ligen är kort, dock understundom i flera dagar.

h. Inom den psychiska sidan visar sig adynamien 

genom v i l j a n s  k r a f t l ö s h e t  o c h  k ä n s l a n s  s l ö 

h e t  o c h  köl d .  Vid fullkomligt klart förstånd och 

redigt sjelfmedvetande har den sjuke vanligen en så 

nedstämd vilja alt, ehuru muskelkraften ännu är till

räcklig för verkställandet af vissa rörelser, han ligger 

såsom alldeles vanmägtig och endast med svårighet kan 

förmås både alt röra sig och att yttra sig genom ord. 

Det fordras för alt dertiil ägga honom ofta allvarsam

m a åtgärder nog. Den muskelsvaghet, hvilken vid 

den flygtiga betraktelsen synes tillhöra ch o le ran , är 

blott skenbar, endast en skepnad för viljans svaghet. 

Känslan har kallnat och den sjuke är liknöjd bade i 

afseende på sig sjelf ocli de sina samt allt annat, som 

hos honom borde väcka deltagande. Ehuru denna sjuk-



dom,  genom sitt hastiga förlopp, sin förfärande gestalt 

och den fara, hvarmed den hotar, just,  såsom det tyc

kes, borde framför andra genomgripa den lidandes kän

sla och reta den till en den mest qvalfulla sorg, har 

den dock alldeles icke en sådan verkan. M ödrar fråga 

icke elter sina barn, fäder äro liknöjda i afseende på 

den qvarlefvande familjens tillstånd efter deras bort

gång. Utan deltagande åskådar den sjuke de omkring- 

stående vännernas häpnad och sorg, och ser med viss

het och utan någon tanka på möjlig räddning sin egen 
annalkande död ulan rörelse. Detta tillstånd, som 

åt ansiglet gifver ett eget uttryck af apathie eller, så

som mildare och förskönande åskådare någon gång 

tyckt, af martyrlik resignation, t i l l hörden fullkomligt 
utbildade adynamiens form. Uti de lall, der de soma
tiska reaclionssymptomerna äro af större betydenhet, 

visar sig väl ett dermed analogt förhållande äfven inom 
det psychiska, men apnthiens grunddrag saknas dock 
nästan aldrig.

I stället att den ytterliga svaghet inom svangvi- 
vificalionen och den sphær af organismen, som dermed 

närmast sammanhänger, hvilken genom de nu uppräk

nade symptomerna lillkännagifves, skulle vara förenad 

med ett analogt tillstånd inom cerebralsystemet och de 

animala functionerna, visar sig hos dessa en fortfarande 

kraft, som med den förra synes vara alldeles ofören-



lig. Symptom erna af prostratio virium, delirium mus

sitans och s tupor ,  hvilka förr ansågos väsendtligen till

höra malignitetens nosographiska begrepp, saknas all
deles uti choleran, ehuru adynamien hos blodet, vät
skorna och reproductionen a r  vida större an uti de van
liga formerna af hæmatosepsis. Känseln i buden är 
nästan oförminskad. N är hetta verkar på densamma, 

såsom vid ett varmt bad , uppkom m er hvaiken ro d 
nad, uppsvällning eller svett, men sjelfva värmen för- 
nimmes af den sjuke lika lifligt som hos en frisk, och 
den ä r  vanligen mycket plågsam och besvärande. R el-  

medel, såsom vesicatorier och sinapismer åstadkomna 

icke inflammation, bläsor eller exulceration, men lika 
mycken sm ärta ,  som på en frisk hud. Då huden ge- 

nomskäres uppkom m er, såsom olvanföre är sagdt, icke 
någon blödning, men smärtan kännes lika starkt som 

hos en frisk och tyckes nästan göra ett ännu plåg
sammare intryck. Den sensoriella perceptiouen bos 
ögonen är  vanligen oförminskad; dock klaga, enligt 

några iakttagelser, de sjuka understundom öfver all en 

skymning föresväfvar deras syn eller se de gråa fläc
kar och någon gång svarta puncter. Men dessa fall 

höra till undantagen. Hörseln lider ibland ehuru obe

tydligt. öronsusning är icke ovanlig. Smaken plär 

vara oförändrad och tydlig. Muskelkraften är väl icke 
oförsvagad, dock mycket större än den vid första be
traktelsen synes, och af den krafternas så kallade pro

stration, hvilken annars är i maligna sjukdomar van-



lig, synes icke något tecken. Den sjuke talar obehin- 

dradt och den kalla tungans rörelsekraft är icke min

skad, ty ehuru rösten Kr svag och hågen alt tala liten, 

articuleras dock orden rigtigt och ullalas lika redigt, 

sorn af en frisk. Ehuru  den sjuke ser alldeles van- 
mägtig u t ,  förmår han dock, om hans vilja kan fram

kallas till en sådan ansträngning, sjell resa sig upp,  

taga sitt dryckeskärl och utan hjelp föra det till mun

nen. E huru  kall, pulslös och efter ulseendet utan alla 

krafter, kan han understundom stiga upp u r  sängen 

och gå flera steg. Man har flera exempel på att han ,  

med alla öfriga tecken till fullkomlig adynamie, utan 

biträde gått upp,  begagnat en på afstand varande natt

stol och sedermera äfvenledes ulan hjelp atervändt till 

sin säng. Förståndet ä r  hvarken förvirradt eller för— 
svagadt. Yrsel och 60por höra icke till cholerans sy m - 
p lo mer. Den sjuke ligger väl vanligast, såsom det 

tyckes, blott halfvaken, men då han tilltalas, kommer 

han straxt till klar besinning, besvarar alla frågor be- 
stämdt och bedömmer redigt och rigtigt sitt tillstånd.

N är man sammanfattar alla dessa symptomer, så
väl af positiv som af negativ betydelse, hvilka tillhöra 

och utmärka den adynamie, som utgör det väsendtliga 
hos choleran, uppkommer ett begrepp, hvilket inom 
hela nosographiens gebit icke har något likartadt. A  

ena sidan känue vi utom choleran icke något tillstand, 

der alla tecken till vitalitet inom reproduclionsproces-



sen till den grad kunna försvinna, ulan aft iifvets u p p 

hörande deraf blir en omedelbar följd. A  den andra 

är adynamiens utbredande öfver hela gangliisystemets 

sphær, under det att det animala lifvets functioner i 

en relativt högst ringa grad eller kanske rättare allde

les icke deraf angripas, ett på en gång så eget och så 

märkvärdigt factum,  alt det ej mindre i physiologiskt 

och psychologiskt än i pathologiskt afseende ä r  förtjent 

af den största uppmärksamhet. Men det hör icke 

nu till ämnet att deröfver anställa någon utförligare 

betraktelse.

2. Deuteropathiska symptomer.

H it  räkne vi
a. S m ä r t o r .  Såsom ofvanföre är sagdt, hänföras 

dessa icke till de omedelbara symptomerna af det v ä -  

sendtliga och protopathiska. T värtom  synes frånvaron 

af all verklig smärta höra till adynamiens rena och 

ostörda bild. Men det oaktadt förekomma uti chole- 

ran äfven smärtsamma lidanden, men de hafva d å ,  

såsom alltid, blott deuteropalhisk betydelse;utgöra kän

slans vanmägtiga reaction emot sjukdomen. Känslan 

i epigastrium af brännande hetta förenad med ångest 

anses af flera, i synnerhet af A n n e s l e y ,  vara  ett 

väsendtligt symptom af choleran 1 dess första början. 

Den är sjukdomens första symptom och föregår ome

delbart både? kräkningen och diarrhéen. H uruvida den 

åter bör anses såsom ett beständigt symptom eller ej,



torde vara Ivifvel underkasladt. Icke blolt A n n e s l e y  
utan många andra författare hafva yrkat det förra, men 
ehuru de flesta iakttagelser af cholerans lörlopp väl 
intyga att den ofta förekommer, torde det dock svår
ligen kunna sägas att den hos choleran i Europa varit 
beständig. I Königsberg var den, enligt S a c h s ,  till 
och med sällsynt. Under sjukdomens förlopp fortfar 
den sedermera, ibland på samma ställe eller stiger upp
åt oek fixerar sig mera i bröstet. D er kännes den så
som en beklärnning, hvilken öfver hela bröstet utspridd, 
tyckes stå i rakt förhållande till respirationens förminsk
ning och låghet. Stundom ä r  den förenad med brän
nande hetta, stundom icke. Med denna känsla af k läm 
ning förenar sig i vissa fall en stark till cholerans form  
annars icke hörande ångeslfull oro, i följd hvaraf den 
sjuke kastar sig af och an i sängen och rifver ifrån sig 
de klädespersedlar, som betäcka bröstet o. s. v. D en 
na oro, hvilken så tillsägande« undångömmer den apa
thie, soin annars vasendtligen tillhör choleran, u tgör 
ett hufvuddrag i den enskilda varietet deraf, som blifvit 
kallad erethica, erethistica, orgastica o. s. v. Stark sm är
ta åtföljer både sendraget i vadorna och de convulsiva 
ryckningarna i de små musklarne i händer och fot
ter. Ibland klagar den sjuke öfver stark värk  i trak
ten af urinblåsan, någon gång åtföljd af plågsamma 
och fruktlösa trängningar till urinkastning. Detta sym
ptom  förekommer dock mera sällan i beskrifningarne ; 
v ä rk  och ömhet i trakten af lefvern omtalas oftare.



b. T ö r s t .  Detta symptom synes omedelbart sam
manhänga med varken i epigastrium och hafva med 
denna en gemensam inre grund. Det är likväl troli
gen mera beständigt än värken. Ibland är törsten brän
nande och osläcklig, oaktadt dryck förtäres i det rik
ligaste mått; och den fortfar stundom ända till döden , 
så att den sjuke, för öfrigt alldeles känslolös, med den 
svaga stämman ända till sista ögonblicket oupphörligt 
ropar efter vatten. Ofta är den dock måttligare och 
någon gång har den icke alls blifvit förspord.

c. C o n v u l s i v a  s y m p t o r a e r .  Verkliga convul- 
sioner förekomma icke u licho leran ; åtminstone måste 
sådana fall räknas till undantagen. De symptomer af 
denna art, hvilka mer vanligt visa sig, äro högst smärt
samma sendrag och emellan sendrag cch convulsion 
sväfvande smärtsamma ryckningar. De vanligast före
kommande äro ryckningarne i fingrar, tår, händer 
och fötter samt sendragen i vadorna. Någon gång 
händer det, att sendrag inställa sig äfven i armarna 
och låren. Tonisk kramp i bålens musklar, i synner
hetofullkomlig opisthotonos, har någon gång blifvit iakt
tagen, i synnerhet i Ostindien. Den smärtfria och 
fortfarande förkortningen af åtskilliga enskilda musk
lar både i ansigtet och i extremitelerna torde val äfven 
kunna räknas hit. Uti sjukdomsberältelserna ifrån 
Ostindien talas enligt K e n n e d y  ofta om en k ram p
aktig sammandragning af bukmusklarna, så alt buken 
icke allenast blir flat och hopfallen utan verkligen ända



emot ryggraden indragen. Den vanligaste och besvär
ligaste formen af  dessa krampdrag är onekligen sen
draget i vadorna. Dess häftighet, plågsamhet och längd 
synas stå i rakt förhållande till intensiteten af sjuk
domens protopalhiska moment. Dock saknas detta 
symptom ofta och kan alldeles icke räknas såsom be
ständigt. F ö r  öfrigt förekomma, såsom symplomer 
af detta slag, understundom äfven hicka och snyft- 
ningar, m en mindre vanligt. Kräkningar äro deremot 
så mycket vanligare, men de förtjena en egen betrak
telse.

d. D i a r r h é e  o c h k r ä k n i n g .  Dessa symptomer blef- 
vo i början ansedda såsom de mest väsendtliga och 
gåfvo derföre anledning så väl till sjukdomens benäm
ning, som till den plats, hvilken den hittills i den sy

stematiska uppställningen af nosographien innehaft. 
Diarhéen ä r  vanligare och m era  constant än kräknin- 
gen och den saknas alldeles endast i de få fall, som 
blifvit iakttagna af den såkallade cholera sicca. OItare 
bänder de t ,  att den visar sig blott i början och u p p 
hör sedermera. I  de flesta händelser utgör den s juk 
domens första sy m p to m , men eflerträdes vanligen snart 
af kräkningen samt de convulsiva och adynarniska 

symptomerna. Stolgångarna ske oftast lätt, utan knip- 
ningar och tenesmer. L indriga , icke smärtsamma bo r-  

borygmi föregå likväl i början både dem och kräkningen.


