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STill Professor D:r A. Andersson i Stockholm och Pro
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den välvilja, hvarmed De tillätit mig begagna mig af jour
nalerna frän de under Deras ledning stäende obstetriska kli

nikerna.
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ECLAMPSIA GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM 
ET PUERPERARUM.

Inledning och historik.
Med benämningen Eclampsia gravidarum, parturien- 

lium och puerperarum betecknar man en sjukdom, hvil- 
ken i sin utbildade form karakteriseras af en oftast i 
repeterade anfall uppträdande, med fullständig medvets
löshet förenad och af koma åtföljd klonisk och tonisk 
kramp i alla eller de flesta af kroppens viljan under
kastade muskler, en sjukdom förekommande hos haf- 
vande, födande och i barnsäng stadda qvinnor och yt- 
tefst egande sin orsak i företeelser hos det för dessa 
egna tillståndet. I enlighet med denna begränsning räk
nas sålunda till ifrågavarande sjukdom hvarken de epi- 
leptiska, de hysteriska eller de konvulsioner, hvilka 
kunna uppstå vid en af häftig och stark blodförlust al
strad hjernanemi och vid Haamorrhagia cerebri, äfven 
om de utbryta under nämda tillstånd.

I enlighet med ett allmänt antaget språkbruk och 
för korthetens skull vill jag i det följande kalla denna 
kramp, vare sig att den uppträder hos hafvande, födande 
eller i barnsäng stadda qvinnor, Eclampsia puerperalis 
eller puerperal-eklampsi.
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Den förste, som använde ordet eclampsia var Fr. 
Boissikr de Sauvac.es ')• I sin Nosologia methodica, 
tryckt år 1763, gifver han på detta generella namn föl
jande definition: „Eclampsia est artuum, vel musculorum 
plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscu- 
ratione". Och vid skildringen af eclampsia parturientium 
säger han: „motus----------- convulsivi per intervalla re-
deuntes superveniunt. —------- Parturiens vero vel in
intervallis convulsionum mentis suse compos est, vel 
somno sepulta, spumans ore jacet“. Det är ju således 
icke tvifvelaktigt, hvilken sjukdom Sauvages betecknar 
med benämningen eclampsia parturientium.

I fråga om härledningen af ordet eclampsia äro åsig- 
terna delade; den gamla tidens skriftställare synas nem- 
ligen icke hafva användt detsamma. Kueiin -) härleder 
det från sxXajMteiv. Häri instämmer äfven Loose, och en
ligt honom användes sxkajxzsw af de grekiske läkarene 
„inprimis de morbis acutis, veluti de febri, quie flammse 
instar enitescit et subito vehementique impetu pro- 
rumpit“. Ludvig August Kraus3) deremot godkänner 
icke denna härledning utan anser ordet eclampsia deri- 
veradt från „das Jonische Futurum medii Xajxiojxat, von 
).au.flava>; Xajipavopat, sich zusammenraffen, sich schutteln, 
so dass Eclampsia steht statt Eclepsia und sehr nahe 
vervandt ist mit Epilepsia“.

Före Sauvages beskrefs puerperal-eklampsin jemte 
andra konvulsiva anfall under den gemensamma och all
männa benämningen konvulsioner. Under detta namn 
förekommer den sålunda bland andra hos Franqois

1) Nosologia methodica sistens morborum classes, genera et spe- 
cies. I—III. Amstelodami MDCCLXIII.

2) Censura lexicorum medicorum reccntium. 1825. Pars IV, pag. 
3. Jmfr Andreas Loose, Dissertatio inauguralis medica Eclampsiam 
gravidarum, parturientium et puerperarum sistens. Lipsia; MDCCCXXXI. 
pag. 5.

3) Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon. Göttingen 1841. 
Eclampsia. pag. 334.

Sauvac.es
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Corrigé <t publié par Morisot Des-

Got-

Sixiéme édi-

Zwotc Aus-
Philipp Frie-

MaURICEAU '); DE ea Motte 2), Puzos3) och Roederer 4), 
hvilken äfven använder benämningen agitationes spa- 
sticfe. Men äfven efter utkommandet af Sauvages’ 
Nosologia methodica dröjde det en längre tid, innan 
benämningen eclampsia blef allmännare använd. Så be
gagnade sig t. ex. Wieeiam Smeleie 5), André Levret g) 
Baudeeocque •) allt fortfarande af den generella be
nämningen konvulsioner. Och ännu år 1776 måsto 
Geheer (Dissertatio de eclampsia parturientium. Lip- 
siae 1776) för sina läsare förklara betydelsen af det 
ovanliga ordet eclampsia, hvilket han betecknar såsom 
„a recentissimis demum civitate donatum“s). Detta in
nebär likväl intet förvånansvärd!. Ty vid denna tid 
var, såsom jag strax skall framhålla, den egentliga puer- 
peral-eklampsin långt ifrån allmänt uppfattad såsom till 
sin natur skild från öfriga konvulsioner, hvilka tillfäl
ligtvis äfven kunde uppträda under graviditeten, förloss- 
ningsarbetet och puerperiet.

Till skilnad från epilepsia använder Hamilton !l)

>) Traité des maladies des femmes grosses et de cellos qui sont 
accouchées. Sixiéme edition. Paris MDCCXXI.

2) Traité complct des accouchemens naturels, non naturels et con- 
tre naturc. Paris MDCCXXI.

’) Traité des accouchemens.
ländes. Paris MDCCLIX.

■•) loannis Georgii Roederer. Elementa artis obstetriciie. 
tinga; MDCCLIX.

5) Midwifery. London MDCCLXIV.
c) L’art des accouchemens. Paris MDCCLXVI.
’) Baudelocque’s Anleitung zur Entbindungskunst. 

gabe nach der französischen zwoten Ausgabe iibersetzt von 
drich Mcckcl. Leipzig 1771, och

L’art des accouchemens par feu J. L. Baudelocque. 
tion par Chaussier. Paris MDCCCXXII.

8) Jmfr Dohrn. Zur Kentniss des heutigen Standes der Lehre von 
der Puerpcral-Eclampsie. Marburg 1867. pag. 3.

») Jmfr James Hamilton. Practical observations on various sub- 
jeets relating to midwifery. Second edition. Edinburgh MDCCCXL. pagg. 
349—375.
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Fourth edition.

år 1800 i Duncans Annals of Medicine, Vol. V, för att 
beteckna ifrågavarande sjukdom, benämningen eclampsia. 
Sedan denna tid synes denna benämning vunnit allt 
mera insteg i literaturen. Enskilda författare, hvilka 
såsom Thomas Denman ') och Robert Johns 2) ännu 
icke upptagit densamma, kalla sjukdomen puerperal- 
konvulsioner. Men oftare begagnas likväl detta namn 
omvexlande och såsom lika betydande med eclampsia, 
såsom fallet är i arbeten af Lachapelle 3), Velpeau 4), 
Lever 5), Devilliers och Regnauld®). Endast en och 
annan författare, t. ex. Carl Gustav Carus ') och Wil
liam P. Dewees &), använder ännu inne i detta århun
drade icke benämningen eklampsi.

De eklamptiska konvulsionernas likhet med de epi- 
leptiska måste anses hafva varit anledningen till att de 

x äfven blifvit benämda epilepsia acuta. Så finner man 
hos John Burns9) i andra upplagan af hans arbete Prin- 
ciples of midwifery (1811) benämningen epilepsy använd

') Introduction to thc practisc of midwifery. 
London 1805.

2) Bcobachtungen ilber Puerperal-Convulsioncn. Dublin Journal of 
med. Science. Sept. 1843 pag. 101. Öfvers. af D:r. v. d. Busch i Neue 
Zeitschrift fur Gcburtskunde. Bd. XVI. Hft. 2. pag. 238.

9) Pratique des accouchemens par Mnie Lachapelle, publ. par Ant. 
Dugös. Paris 1825.

•*) Traité complet de Part des accouchemens. Troisiéme edition. 
Bruxcllcs 183G.

s) Guy’s hospital reports, Oct. 1843- pag. 495. Jmfr Neue Zeit
schrift fur Gcburtskunde. Bd. XVI. Hft. 2. pag. 252.

o) Recherchcs sur les hydropisies chcz les femmes cnccintes. Ar- 
chives généralcs do inédecine. 4:c Serie (1848). Torne XVI. pagg. 
145 * 318. Torne XVII. pagg. 48 & 287.

’) Lehrbuch des Gynäkologie. Leipzig 1820.
e) Die Krankheiten des Weibes. Uebcrs. von A. Moser; mit Zu- 

sätzcn u. Anm. von Dictr. Willi. Heinr. Busch. Berlin 1837.
9) The Principlcs of midwifery; ineluding the diseases of women 

and children. Second edition. London 1811. — Tcnth edition. Lon
don MDCCCXLI1I.
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omvexlaude med och betecknande detsamma som puerpe- 
ral convulsions. Senare, i tionde upplagan, tryckt år 1843, 
har han dock utbytt benämningen epilepsy mot eclam- 
sia. Men dessutom förekommer benämningen epilepsi 
bland andra äfven hos Samuel Merbiman ’), hvilken an
vänder uttrycken Dystocia epileptica och Labour accom- 
panied with epileptic fits för förlossningar, komplicerade 
af eklampsi.

Hos enskilda skriftställare finner man ytterligare 
ännu andra synonymer. Så beskrifver Lucas Joiiann 
Boer -) denna sjukdom under det allmänna namnet 
Fraisen lika betydande med konvulsioner. Karl Gu
stav Schalvlz 3) anför äfven benämningen Gichter. Franz 
Karl Nägele 4) åter skildrar denna sjukdom under 
namn af „schwere oder eigenthumliche konvulsionen 
der Gebärenden42. Och Justus Heinrich Wiegand s) an
för puerperal-eklampsin såsom „die zweite Art von 
Convulsionen, die schweren“. — Men ännu andra benäm
ningar hafva blifvit använda, för att beteckna ifrågava
rande sjukdom; de anförda torde dock redan gifva ett 
begrepp om det vexlande härutinnan.

Orsaken till de konvulsioner, hvilka kunna öfver- 
falla födande qvinnor, söker Mauriceau dels i en allt för 
stor blodmängd, bragt i häftig svallning genom förloss- 
ningsarbetet, dels i en riklig blodförlust, dels i det in
flytande de starka smärtorna från uterus utöfva på den 
blodfyllda hjernan. Emedan hans uppfattning vidhölls

') Die regelwidrigen Geburten und ihre Behandlung. Uebers. 
von Herm. Friedr. Kilian. Mannbeim 1826-

2) Abhandlungen und Versucbe geburtshilfliclien Inhalts. Wien 
1807.

3) Vcrsuch eincr medizinisch-chirurgischen Diagnostik in Tabellen. 
Dresden 181G.

■*) Lehrbuch der Geburtshulfe fiir Hebammen. Zweite Aufl. Hei
delberg 1833.

5) Die Geburt des Menscben. Zweite Aufi. herausgegeb. von Ro
bert Froriep. Berlin 1839.
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i) 1. c. Torne premier, p. 336.

ett helt århundrade, från slutet af det sjuttonde, då första 
upplagan af hans arbete utkom, till slutet af det ader- 
tonde, vill jag anföra hans egna ord. Han säger nem- 
ligen: „Ces — — — convulsions arrivent —-------par
quelqu:une de ces trois causes; SQavoir, ou par la trop 
grande abondance du sang extrémement échauffé par 
l’agitation du travail, ou å raison de la grande quantité 
qui s’en est évacué par une perte de sang, ou bien comme 
il arrive souvent dans les premiers accouchemens, ä 
cause de la grande douleur que la Matrice qui est toute 
nerveuse ressent, qui est excité par 1’extréme distention 
qu’en fait 1’enfant, laquelle douleur se communiquant 
au cerveau avec le sang échauffé, qui s’y porte aussi en 
abondance, cause par compassion ces convulsions".') Af 
de anförda orden finner man sålunda att denne förfat
tare icke afskilde den kramp, som förorsakas af stark 
blodförlust, från öfriga konvulsioner, hvilka kunna upp
komma under partus. Men ej heller de hysteriska an
fallen, „la passion hysterique appellée vulgairement 
suffocation de Matrice", blefvo strängt afsöndrade från 
andra liknande krampparoxysmer. Och någon bestämd, 
klar uppfattning af det för de egentligen puerperala 
konvulsionerna väsendtliga och karakteristiska synes 
Mauriceau‘icke hafva haft.

Lika litet var detta händelsen med andra förfat
tare från denna och närmast följande tid. En klarare 
insigt i dessa konvulsioners natur utbildade sig endast 
småningom. Sauvages framhåller visserligen skiluaden 
mellan eklampsi å ena samt hysteri och isynnerhet epi
lepsi å andra sidan, men egentligen är det Denman och 
Hamllton, hvilka till först klart betonat det hos först- 
nämda sjukdom väsendtliga. Men ännu inne i detta år
hundrade finnas författare, Cauus, Dewees o. a., hvilkas 
skildring tyder på en ganska stor osäkerhet i uppfatt-
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’) Jmfr Archives générales de médecinc. V Serie, tomc VI (1855). 
pag. 464 samt Monatschr. f. Geburtskundc u. Frauenkrankh. Bd. VII 
(1855). Hft. 2. pag. 145-

sur une causc particu-

ningen af ifrågavarande sjukdom. Först genom Madame 
Lachapelles och A. Velpeaus arbeten torde en klarare 
insigt häri blifvit vunnen.

Om äldre tiders uppfattning af de puerperala kon- 
vulsionernas etiologi är icke mycket att säga. Ännu 
under hela det adertonde århundradet synes Mauriceaus 
framställning af densamma i hufvudsak varit antagen, 
ja ofta nästan ordagrant upprepad af alla dem, som 
skrifvit öfver detta ämne. Sedan början af detta sekel 
har det ej heller saknats mer eller mindre godtyckliga 
försök till förklaring af puerperal-eklampsins väsen och 
uppkomst. Men derjemte har man egnat stor uppmärk
samhet åt de förhållanden, under hvilka denna sjukdom 
förekommer och härigenom har väg banats till en kla
rare uppfattning af densammas väsen.

Redan tidigt, hos Mauriceau, Levret o. a., finner 
man hydropiska utgjutningar omtalade hos barnaföder
skor, hvilka öfverfallits af konvulsioner. Men först i 

en belgisk läkare,slutet af förra århundradet påpekade 
Gulllaume Demanet1) det allmänna häruti. Detta gjorde 
han i en år 1796 till medicinska societeten i Bruxelles 
inlemnad af handling: Observations
liire de convulsions, qui arrivent aux femmes durant la gros- 
sessc ou pendant Vaccouchement. I denna framhåller han 
såsom sin erfarenhet att konvulsioner ofta inträffa, om 
qvinnan under hafvandeskapet varit hydropisk, samt dra
ger deraf med afseende å dessa den slutsatsen, „que ce 
ne serait pas une conjecture hasardée, que de regarder 
l’anasarque comme une de leurs causes essentielles“.

De.manets iaktagelse och derpå grundade åsigt till
vann sig emellertid ingen uppmärksamhet. Redan i nyss- 
nämda societet ansåg sig Fournier föranlåten att upp
träda häremot, dervid stödjande sig på ett antal medi-
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') Jmfr Francis H. Rainsbothain. The principles and practice of 
obstetric medicine & surgery, in reference to the process of parturition. 
Fourth ed. London MDCCCLVI. pag. 484.

3) Albuminuria in puerperal and infantila couvulsions, and in pu- 
erperal amaurosis, etc. Alonthly Journal of niedical Science. 1852, Octo- 
ber. pag. 369.

cinska och obstetriska auktoriteter, hvilka icke funnit 
något sammanhang mellan oedem och konvulsioner. De- 
aianets åsigt föll derför i glömska. Men ganska snart 
derefter synas andra hafva gjort samma observation som 
han. Så säger Denman åtminstone redan 1805, i fjerde 
upplagan af sitt arbete, Introduction to the practice of 
midwifery, att parturientes svullna på halsen och i an- 
sigtet ofta angripas af puerperal-konvulsioner. Redan 
tidigare, år 1800, skall dock Hamilton ') (i Duncaris An- 
nals of med., vol. V. p. 313) hafva framhållit närvaron af 
anasarca vid eklampsi. Och sedan början af detta år
hundrade har samma iakttagelse blifvit gjord och om
talad af de flesta författare. Särskildt framhåller Ro
bert Johns såsom sin erfarenhet, att en hydropisk an
svällning af de nedre extremiteterna under de senare 
månaderna af hafvandeskapet är af ingen betydelse, men 
att man deremot har att befara uppkomsten af puerpe
ral-konvulsioner, om en dylik ansvällning af kroppens 
öire delar, såsom händer, armar, nacke och ansigte, före
finnes.

Richard Brights ryktbara arbeten, i hvilka han 
uppvisade det nära sammanhang, som förefinnes mellan 
hydrops, albuminuri och pathologiska förändringar i nju
rarna, synas hafva utöfvat ett stort inflytande äfven på 
läran om puerperal-eklampsins etiologi. Ännu hade nem- 
ligen ingen författare iakttagit förekomsten af ägghvite- 
haltig urin vid denna sjukdom. Den förste, hvilken 
gjorde detta, var J. Y. Simpson. 2) Redan före sin första 
föreläsningskurs i obstetrik vid universitetet i Edinburgh 
1840—41 säger han sig nemligen hafva i mer än ett 
fall öfvertygat sig om att „the oedema or anasarca seen
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in patients affected with puerperal convulsions to be oue 
of the numerous and important forms of dropsical dis- 
ease wich Dr Bright had shown to be connected with 
the existence of albumen in the urine“. Senare fann 
han upprepade gånger detta sammanhang mellan albu
minuri och puerperal-konvulsioner. Men först på våren 
1843 var han i tillfälle att iakttaga ett dödligt förlö
pande fall af sådana, der han jemte albuminuri under 
lifvet post mortem fann granular atrofi af njurarna. 
Dock anser han den albuminuri, som leder till puerpe
ral-konvulsioner, i allmänt vara ett öfvergående sjukligt 
tillstånd, hvilket näppeligen berodde på eller skulle öf- 
vergå i några verkliga strukturförändringar i njurarna. 
Vidare synes han icke vilja anse oedemet och konvul- 
sionerna vara förorsakade af en renal affektion, utan 
snarare att alla dessa, oedemet, konvulsionerna och albu- 
minurin vore beroende af en gemensam central orsak, 
möjligen en pathologisk blodbeskaffenhet, hvarför gravi
diteten skulle innebära en disposition.

Något senare än denne författare, men alldeles obe
roende af honom, iakttog äfven Lever förekomsten af 
albuminuri hos eclampticte. I Guy’s hospital reports 
för Oktober 1843 redogör nemligen denne för 14 fall af 
eklampsi. I 10 af dessa blef urinen undersökt och be
fanns i alla utom ett innehålla ägghvita. Men utom 
dessa undersökte Lever urinen under förlossningsarbetet 
hos omkring 50 qvinnor, och resultatet häraf var, att 
albumin icke kunde uppvisas utom i de fall, der kon- 
vulsioner redan voro för handen, eller der symptomer 
visade sig, hvilka lätt kunde betraktas såsom förebud 
till sådana. Den stora likheten i symptomer hos puer- 
peral-eklampsiu och den „Eclampsia, welche bei Perso
nen, die an Albuminurie leiden, vorkommt“, hade der- 
jemte tilldragit sig hans uppmärksamhet. Och det sy
nes som om Lever velat antaga en förgiftning af blodet 
med urinämne såsom orsak till de eklamptiska konvulsio
nerna. Ty om ett fall, der han undersökt blodet utan
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’) L’Onion médicale. 1850. N:o 122- Jmfr E. Ingerslev. Bidrag 
til Eklampsiens Actiologi, Prognose og Behandling. Kjobenhavn. 1879. 
pag. 5.

att dock deri kunna uppvisa urinämne, säger han, att 
kongestionen till njurarna under förlossningsarbetet icke 
var så långvarig, „dass das Blut so mit Urea durchdrun- 
gen werden konnte, dass selbige sich durch cliemische 
Priifungsmittel in demselben hätte auffinden lassen kön- 
nen“.

Devilllers och Regnauld, hvilka idkat noggranna 
studier öfver vattensvullnad hos hafvande qvinnor, säga: 
„Ghez' toutes les femmes éclamptiques on trouve de l’al- 
burnine dans les urines“. De anse att „la présence con- 
stante de 1’albumine dans 1’urine des femmes atteintes 
de convulsions puerpérales suffit pour établir non pas 
une simple coincidence, mais une véritable affinité entre 
ces divers accidents“. Men „quant au mode“, tillägga 
de, „d’influence que 1’albuminurie exerce sur ]e systéme 
nerveux dans le développement des convulsions, nul ne 
saurait encore l’expliquer“. Devilleers och Regnauld 
hade aldrig funnit albuminuri hos qvinnor, angripna af 
hysteriska konvulsioner, hvarför de ansågo närvaron af 
ägghvita i urinen såsom „le seul signe propre å établir 
un diagnostic certain“ der krampanfallens natur annars 
icke kunde afgöras. Liksom Lever sökte desse författare 
genom kemisk analys uppvisa urinämne i blodet i fall, 
der hydrops var förenad med albuminuri. De tre försök 
de gjorde gåfvo dock negativt resultat.

Då emellertid hvarken urinämne eller andra exkre- 
mentitiella ämnen hade kunnat kemiskt uppvisas i blo
det, så voro andra författare böjda för att betrakta al
buminuri och eklampsi såsom hvardera beroende af en 
gemensam orsak. Så anser Blot ') att, oaktadt den sam
tidiga förekomsten af ägghvitehaltig urin och eklampsi, 
det icke vore bevisadt att dessa stode i ett kausalt för
hållande till hvarandra, utan söker han förklara hvardera
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såsom uppkomna genom en „congestion sanguine por
tant å la fois sur l’axe cérébrospinal et sur les reins'-.

Ej heller Depaul ’) förnekar förekomsten at albu
minuri i de öfvervägande flesta fall af eklampsi, men 
han framhåller äfven tillfällen, i hvilka ägghvitehaltig 
urin alldeles icke blifvit iakttagen eller först visat sig 
efter det några krampanfall egt rum. Och lör honom 
äro albuminuri, oedemer och konvulsioner endast symp
tomer af en af graviditeten betingad blodförändring af 
okänd natur.

Cazeaux 2) åter anser sig med stöd deraf, att albu
minuri förekommer hos nästan alla eclampticse, kunna 
betrakta den affektion, hvilken ligger till grund för 
nämda sekretionsstöring såsom „la seule cause prédis- 
posante des convulsions éclamptiques". En långvarig 
albuminuri åter måste enligt denne författares åsigt med 
nödvändighet åstadkomma en stark förminskning af blo
dets ägghvitehalt. Derigenom alstras slutligen en synner
lig irritabilitet i centralnervsystemet, och konvulsioner 
uppväckas sedan med lätthet genom retning från uterus, 
vagina, intestinalkanalen och urinblåsan.

Krwiscn :1) hade äfven konstaterat förekomsten af 
albuminuri vid eklampsi, men han framhåller derjemte, 
att iakttagelser blifvit gjorda, der vid denna sjukdom 
ägghvita icke fanns i urinen, samt att å andra sidan, oak- 
tadt stark albuminuri hos gravidas, inga konvulsioner in
ställt sig. Han anser derför en nIdentificirung der Eclam- 
psie und der Brighfschen Krankheit“ för icke tillåtlig. 
Emot en sådan talar enligt hans förmenande äfven den 
omständigheten, att från svåra eklampsier tillfrisknade 
icke sedeianera duka under för Morbus Brighti. Det för-

>) L’Union méd. 1854. N:ris 2 & 3. Jmfr Ingerslcv ). c. pag. G.
2) P. Cazeaux. Traité théorique et pratique de Vart des accouche- 

ments. Septiéme edition par S. Tarnier. Paris. 18G7. pagg. 802 — 805.
3) Franz A. Kiwiscb, Ritter von Rotterau. Geburtskundc. Erlan- 

gen. 1851.
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•) Francis H. Ramsbotham. The principles and praetise of obstc- 
tric medicine & surgery, in referencc to the process of parturition. Fourth 
ed. London MDCCCLVI.

Zeitsclirift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. VII 
Jahrg. Wien 1851. pagg. LVIII & LIX.

hållande, hvari oedemer och albuminuri stå till eklampsi, 
betraktar han såsom fullkomligt obekant; likaså den 
närmaste orsaken till den sistnämda. Otvifvelaktigt vore 
endast att förlossningsarbetet och i enskilda fall äf- 
ven sinnesrörelser utgöra det irritament, hvarigenom de 
eklamptiska anfallen uppväckas.

Äfven Francis Ramsbothaji ') opponerar sig emot 
att antaga en njursjukdom såsom ständig orsak till puer- 
peral-konvulsioner. I de flesta fall af sådana innehåller 
visserligen urinen ägghvita, men denna försvinner i 
hvarje lyckligt förlöpande fall inom få dagar efter par
tus; något som icke hade inträffat om en „granular di- 
sease of the kidneys“ förefunnits. Derjemte framhåller 
han att eclampticie enligt regeln äro unga friska qvinnor, 
utan något tecken till organiskt lidande. Slutligen iakt
tagas, säger Ramsbotham, fall af konvulsioner, i hvilka 
urinen är fullkomligt albuminfri. Enligt denna förfat
tares åsigt utgöres den närmaste orsaken till ifrågava
rande sjukdom af ett på hjernan eller ryggmärgen utöf- 
vadt tryck, ,,arising either from extravasation of blood 
consequent upon a ruptured vessel, exudation of serum, 
or — by far most frequently — simple vaseular conge- 
stion“. En irritation från uterus åter föranleder i de 
flesta fall utbrottet af anfallen.

Slutligen hade Carl Buaun2) vid puerperal-eklampsi 
funnit, utom en riklig albuminhalt i urinen, äfven fibrin- 
cylindrar och epithelceller. Han ansåg derför de eklamp
tiska konvulsionerna identiska med dem, hvilka stun
dom visa sig vid Morbus Brighti. Likaså ansåg han, på 
grund af två obduktioner, de pathologiska förändringarna 
i njurarna vid eklampsi och Morbus Brighti vara af 
samma natur, och att „Bright’she Nierendegeneration in
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') Die Brcighfsclic Nierenkranklieit Braunschweig. 1851.
’■) 1. c. pag. 215.

der Schwangerschaft und im Wochen bette als die Ur- 
sache von Eklampsie betrachet werden könne".

Sådana voro åsigterna om puerperal-eklampsins eti- 
ologi då Frebichs *) 1851 uppträdde med sitt för denna 
fråga så betydelsefulla arbete Die Brighfsche Nieren- 
krankheit. Likasom ett antal författare före honom fann 
han hos eclampticae albumin och dessutom konstant 
fibrincylindrar i urinen, så att „uberhaupt der Hani 
alle die Brighfsche Krankheit characterisirenden Merk- 
male an sich trägt. Die wahre Eclampsia parturien- 
tium tritt also“, säger han „nur bei den an Brighfscher 
Nierenaffection leidenden Schwangeren auf, sie steht zu 
der letzteren in demselben Causalnexus, wie die Cou- 
vulsionen und das Coma zum M. B. uberhaupt, sie ist 
das Resultat der urämischen Intoxikation, mit welcher 
sie auch in ihrer Erscheinungsweise vollständig iiber- 
einstimmt". 2) — Uppkomsten af njurlidande under gravi
diteten anser Frekichs vara förorsakad af „einmal die 
Aiteration der Blutmischung, sodann aber die mecha- 
nische Behinderung des venösen Kreislaufs im Abdomen". 
Den förra består i en förminskad mängd af albumin och 
röda blodkroppar, en förstorad vatten- och fibrinhalt, 
samt ett förökadt antal hvita blodkulor. Försvårad ve- 
nös blodcirkulation åter skulle åstadkommas genom den 
förstorade lifmodem.

„Die Erscheinungen der urämischen Intoxikation", 
säger Frerichs, „werden weder durch den Harnstoff, noch 
durch irgend einen andem Bestandtheil des Håras, noch 
durch die sämmtlichen Excretionsstoffe dieser Fliissig- 
keit als solche veranlasst, sondera sie entstehen lediglich 
dadurch, dass der im Blute augesammelte Harnstoff in- 
nerhalb des Gefässsystems sich unter Einwirkung eines 
geeigneten Fermentkörpers in kohlensaures Ammoniak 
umwandelt. Das Ammoniakcarbonat ist die schädli-
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') 1. c. pag. 107.
1. c. pag. 216.

’) 1. c. pag. 111.

anser Frerichs föl-

che Potenz, welche jene Functionsstörungen zu Wege 
bringt“. ') Vid Morbus Brighti är nemligen afsöndrin- 
gen af urinämne genom njurarna sjunken under det 
normala, hvarigenom en större eller mindre mängd af 
detta qvarhålles i blodet. Följderna häraf för hafvande 
samt i förlossning och barnsäng stadda qvinnor skildrar 
Frerichs sålunda: „Der Eintritt der Symptome urämi- 
scher Intoxikation hängt hier, wie uberall, wo diese vor- 
kommt, von zwei Dingen ab, von der Qvantität des ange- 
sammelten Harnstoffs und von der Gegenwart eines zur 
Zerlegung desselben im Ammoniakcarbonat geeigneten 
Fermentstoffs. Der letztere entsteht gewöhnlich erst wäh- 
rend der Geburtsarbeit, welche immer mehr oder weniger 
tief in die vegetativen Lebensprocesse eingreift, unge- 
wöhnliche Metamorphosen im Blute bedingt. Der bis da- 
hin angehäufte Harnstoff zerfällt dann plötzlich und hier- 
aus erklärt sich genitgend das acute, heftige Auftreten 
der Symptome. Wo der Process in den Nieren nicht den 
Umfang erreicht, dass die Harnstoffexcretion dadurch 
wesendtlich beschränkt wiirde, da bleiben die Convul- 
sionen aus“. -)

För rigtigheten af sin theori 
jande bevis böra gifvas:

„1. Muss dargethan werden, dass bei jeder urä- 
mischen Intoxikation ein Zerfallen des Harnstoffs in Am
moniakcarbonat Statt findet, und

2. dass sämmtliche fiir Urämic charakteristische 
Symptome durch Einbringung von kohlensaurem Am
moniak ins Blut kunstlich hervorgerufen werden kön- 
nen“. 3)

Den första af dessa punkter anser han sig kunna 
bevisa genom följande försök och iakttagelser: I venerna 
på nefrotomerade hundar injicerades en lösning af 2 å
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3 gram urinämne.

en af de hufvndsaldigaste omständigheter, 
hvilka talade för uremins beroende på urinämnets inom 
kärlsystemet skeende förvandling i kolsyrad araoniak

. Efter en längre eller kortare tid in
ställde sig oro och kräkningar; i den exspirerade luften 
kunde amoniak uppvisas; konvulsioner uppstodo, hvilka 
småningom öfvergingo i en allt djupare bedöfning med 
stertorös respiration. I enskilda fall saknades konvul
sioner och koma inställde sig strax från början. Efter 
döden, hvilken inträdde 2 ■/> till 10 timmar efter injek
tionen af urinämne, fanns alltid i blodet en riklig mängd 
amoniak, likaså i maginnehållet, gallan och öfriga sekre
ter. — Vidare uppvisade Frerichs amoniak i den ex
spirerade luften och post mortem i blodet hos nefritiker. 
Men äfven hos lefvande anser han sig hafva uppvisat 
amoniak i blodet. Anförande ett fall af eklampsi hos 
en 26-årig förstföderska, framhåller han detta med de 
sväfvande orden: „das aus den Blutegelstichen hervor- 
qvellende Blut war uicht frei von dieser Beimischung'-1. ') 

Den senare punkten anser Frerichs kunna bevi
sas genom resultatet af följande experiment: En lösning 
af kolsyrad amoniak injicerades i venerna på djur. Strax 
derefter inträdde konvulsioner, hvilka snart öfvergingo 
i bedöfning; den expirerade luften var mättad af amoniak.

Frerichs’ åsigt om puerperal-eklampsins natur och 
uppkomst vann hastigt många anhängare. Bland dem, 
som 
nas

tidigast uttalade sig för densamma må här näm- 
Litzmann-) och Carl Braun3). Men det dröjde 

ej heller länge innan röster skulle höja sig emot den
samma.

Såsom

•) 1. c. Nachtrag.
-) Litzmann. Die Brighfsche Kraukhcit und die Eclampsie der 

Schwangeren, Gebärenden und Wöchnerinnen. Deutsche Klinik. 1852. 
N:ris 19, 20, 22, 23, 25, 2G, 29—31.

3) J. Chiari, Carl Braun u. J. Späth. Klinik der Gcburtshilfe und 
Gynsekologie. Erlangen 1855.
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hade anförts, att de för denna sjukdom karakteristiska 
symptomerna genast visade sig efter insprutning af sist
nämnda salt i venerna på djur. Emellertid visade En. 
Schottin '), att symptomer, fullkomligt liknande dem, 
hvilka visa sig efter injektion af kolsyrad amoniak, upp
komma äfven efter insprutning af svafvelsyradt natron 
eller kali, ålen äfven mot beviskraften hos den i exspi- 
rationsluften iakttagna amoniaken opponerar sig denne 
författare. Genom talrika försök hade han nemligen öf- 
vertygat sig derom, att detta ämne kan uppvisas i ex- 
spirationsluften hos alla personer, äfven alldeles friska, 
i hvilkas mun sekreter och matrester komma att samlas 
och sönderdelas. Han pröfvade vidare den exspirerade 
luften upprepade gånger hos 16 individer, hos hvilka 
alla uremiska symptomer voro på det tydligaste utpräg
lade. Men endast i ett enda af dessa fall visade sig 
amoniak, och det endast i ringa mängd i exspirationsluf- 
ten: den sjuke hade länge legat i ett soporöst tillstånd 
med öppen) mun och företedde tjocka krustor af intor- 
kadt slem på läppar och tandkött. Schottin framhåller 
vidare den af honom sjelf och andra forskare gjorda 
iakttagelsen, att hos uremiska personer oförändradt urin
ämne afskiljes med saliven och med transsudatema i 
de serösa säckarna. Stödjande sig härpå, anser han att 
urinämne inkommet i munnen och med oedematös trans- 
sudation i lungväfven på dessa ställen kan sönderdelas, 
och kolsyrad amoniak sålunda blandas till den exspire
rade luften. Uppvisandet af detta ämne i exspirations- 
luften bevisar sålunda icke antagandet af urinämnets 
sönderdelning inom kärlsystemet. Detta bevisas ej hel
ler af förekomsten af amoniak i ventrikeln post mortem 
eller i det uppkastade maginnehållet. Schottin påpekar 
nemligen, att digestionsorganerna ofta vikariera för nju
rarna och att med denna process är förenad en katarrh

') Beiträgc zur Cliaracteristik der Urämie. Archiv fur physiolo- 
gische Heilkunde. Jahrg. 12 (1853). Hft. 1. pag. 170.
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i de förras slemhinna, hvarigenom det afsöndrade urin- 
ämnet lätt sönderdelas. — I ett tidigare arbete *) hade 
Schottin redan uttalat tvifvel öfver rigtigheten af Fre- 
richs’ theori. Han hade nemligen funnit urinämne, t. o. 
m. i kristallinisk form, afsöndradt genom huden vid 
uremi, förorsakad af total eller blott partiel urinreten- 
sion, men deremot icke någon kolsyrad amoniak. „Es 
wäre in der That unbegreiflichu, säger han derför hänvi
sande härtill, „dass die Haut, die doch fliichtige Sub- 
stanzen so leicht und schnell auszuscheiden pflegt, Harn- 
stoff und nicht Ammoniak auszuscheiden sollte“, om 
ifrågavarande sjukdom hade sin grund i en urinämnets 
inom kärlsystemet försiggående sönderdelning i kolsyrad 
amoniak.

Schottin kommer till den slutsatsen, att i blodet 
anhopadt inånämne i och för sig icke förmår framkalla 
uremi. Men medan i normalt blodserum förhållandet mel
lan albuminet och extraktivämnena är lika med 100: 5, 
så fann han i blodserum hos en i fettig njurdegenera- 
tion [afliden detta förhållande lika med 100:40. Han 
tror derför att orsaken till de uremiska symptomerna 
hos nefritiker vore att finna i en „Hemmung der Stoff- 
metamorphose, in einem gestörten Process der Endos- 
mose und Exosmose zwischen Blut und Geweben und 
vielleicht in einer im Allgemeinen verminderten Oxyda- 
tionsfähigkeit des Blutes“ 2) och är böjd för att som 
grund för denna blodets förminskade oxydationsförmåga 
antaga en förminskning af detsammas alkalescens.

Siegmund Oppleb3) bestrider äfven på det bestäm
daste att injektion af kolsyrad amoniak i venerna på 
djur skulle uppväcka symptomer, identiska med dem vid

') Ueber die chemischen Bestaudtheile des Scliweisses. 
physiol. Heilkunde 1852. Bd. 11. Hft. 1. pagg. 73—104.

2) Beitr. z. Charakteristik der Urämie, pag. 180-
3) Beiträge zur Lehre von der Urämie. Virchows Archiv. Bd. 21. 

(1861). Hft. 3. pag. 260.
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uremi. De symptomer från nervsystemet, dem man ser 
uppkomma efter införandet af nämnda ämne i blodet, 
utvisa endast en irritation af detsamma, icke den all
männa depression, icke den koma, hvilken man anträffar 
vid uremi. Han anmärker vidare, att man för bevisande 
af amoniakcarbonatets närvaro redan under lifvet i 
blodet och maginnehållet, icke får taga undersöknings
materialet från ett lik; amoniak bildas, såsom kändt är, 
mycket snart efter döden i blodet lios lik. Oppler kunde 
icke uppvisa ens spår af kolsyrad amoniak i blodet af 
djur, hos hvilka han frambragt uremi dels genom ex- 
stirpation af njurarna, dels genom underbindning af ure- 
tererna. Endast en enda gång kunde detta ämne upp
visas i blodet, men då var detta taget ifrån en under 
den föregående natten död hund. Äfven Oppler fann 
en stor förökning af extraktiv-ämnena i blodet hos sina 
försöksdjur, och en stor halt af kreatin och leucin i 
musklerna. Till liknande resultat hade emellertid Hoppe- 
Seiler redan tidigare kommit.

I det väsentliga öfverensstämmande med Opplers 
äro de resultat, hvilka framgå af de undersökningar M. 
Perls ’) anställt.

Till helt andra resultat kommer dock Alexander 
Petboff2) på grund af sina analyser på blod af djur, 
hos hvilka uremisk intoxikation framkallats genom ne- 
frotomi. Han fann alltid kolsyrad amoniak, dock var 
„die Menge desselben------- — zuweilen ganz unwäg-
bar;“ deremot fann han i blodet stundom ej ens spår af 
urinämne, stundom endast ringa qvantiteter deraf. Or
saken, hvarför Oppler på ett enda undantag när icke 
fann kolsyrad amoniak i blodet vid uremi anser Petroff

*) Qua via insufficientia rennm symptomata unemica efficiat. Dis- 
sertatio. Königsberg 1864. Jinfr Zeitschrift f. rationelle Medicin. Drittc 
Reicbe. Bd. 24. Hft. 2 & 3. pagg. 273 & 310.

2) Zur Leiire von der Urämie. Virchows Archiv. Bd. 25. Htt. 
1 & 2. pag. 91.
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en
amo-

>) Untersuchungen iiber den urämischen Process und die Function 
der Nicren. Tubingon 1865.

2) Ucber das Vorkommen von Ammoniak im Blute. Centralblatt 
fur d. medicinischen Wissenschaften. 1864. pagg. 561 4 577. Jmfr Zeit- 
schrift fur rat. Medicin. Dritte Reihe. Bd. 25. Hft. 2. pag. 320.

3) Ein Beitrag zur Lehre von der Eklampsie. Ammoniak im Blute. 
Arcbiv fur Gyntekologie. Bd. 1 (1870). Hft. 3. pag. 383.

bestå deri, att denne begagnade sig af en sämre metod. 
— Efter injektion af kolsyrad amoniak såg Petkoff 
symptomer uppstå, hvilka voro af en stor likhet med de 
uremiska. Att emellertid en enkel amoniakinjektion utan 
föregående nefrotomi icke förorsakar symptomer, fullt 
identiska med de uremiska, anser denne författare bero 
derpå, att den kolsyrade amoniaken hos icke nefrotome- 
rade djur allt för snabbt afskiljes genom njurarna, för 
att de för uremin egendomliga depressions-symptomerna 
skulle kunna komma till stånd ännu efter de primära 
irritationsföreteelseraa.

Nicoeaus Zalesky ') åter fann visserligen vid sina 
försök påthundar små qvantiteter amoniak i blodet både 
hos uremiska och friska, men derjemte att livarken ne
frotomi eller underbindning af ureterema utöfvar något 
synnerligt inflytande på blodets amoniakhalt. Likaså 
fann han att anhopning af en stor mängd urinämne i 
blodet icke förökar dettas amoniakhalt.

W. Kuhne och H. Stkauch -) deremot, hvilka dels 
genom underbindning af ureterema dels genom exstir- 
pation af njurarna framkallat uremi hos djur, förmådde 
ej uppvisa ens spår af kolsyrad amoniak i blodet hos 
dessa. Detta förmådde ej heller Rosenstein oaktadt an
vändande af dessa forskares utmärkta metod. (Se derom 
längre fram).

Slutligen fann Otto Spiegelbebg 3) åter hos 
qvinna, hvilken öfverfallits af puerperal-eklampsi, 
niak i blodet. Detta innehöll derjemte 0,055 % urinämne. 
Urinen, aftappad med katheter kort före den för blod
undersökning afsedda venaesektionen, innehöll 4,78 °/o al-
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’) Die Eclampsie der Schwangercn, Kreisenden uud Wöchnerinnen. 
Klinische Vorträgo iiber spec. Pathologie und Therapie d. Krankheiten 
d. weiblichen Geschlcchtes von Franz A. Kiwisch Ritter von Rotterau, 
fortgesctzt von Friedr. Wilh. Scanzoni. Bd. 3. (Prag 1855) pag. 436.

bumin, men endast 1,1 % urinämme. Häraf föranleddes 
Spiegelberg att tillsammans med Heidenhain utföra 
en serie experiment med injektion af kolsyrad amo- 
niak. Konstant inträdde härvid symptomer, fullkom
ligt liknande dem vid eklampsi; isynnerhet påfallande 
var en djup och ihållande depression efter konvulsio- 
nerna. På grund häraf anser Spiegelberg ifrågavarande 
fall af eklampsi böra förklaras i enlighet med den Fre- 
richska theorin. — Om Spiegelbergs senare undersök
ningar längre fram. — Den anmärkning åter, hvilken 
Rosenstein gör mot nu anförda fall, skall jag straxt kom
ma till.

Redan tidigare hade Friedr. Wilh. Scanzoni ') upp- 
trädt mot den theori, som betraktar puerperal-eklampsin 
endast såsom ett symptom af en af Morbus Brighti för
orsakad uremisk intoxikation. Han granskar till först 
obduktionsresultatet vid 13 fall af eklampsi, observerade 
af Carl Braun, Litzmann och honom sjelf, samt uppvi
sar, att högst i 4 af dessa förefinnas i njurarna förän
dringar, hvilka kunna tydas som „Producte der soge- 
nannten Brighfschen Nierendegeneration“. Derför an
ser han nämda theori från anatomisk synpunkt icke 
vara så grundad, som man velat antaga. Hvad åter be
träffar de i urinen hos eclampticas iakttagna fibrincylin- 
drarna och albuminet, så måste det enligt Scanzonis 
åsigt ådagaläggas, att de alltid förefinnas en längre eller 
kortare tid före konvulsionernas utbrott, om man skall 
kunna antaga att en njuraffektion är det primära och 
eklampsin, såsom uttryck för en uremisk intoxikation, 
det sekundära. Detta är dock enligt hans förmenande 
ingalunda ådagalagdt. Framhållande huru albuminuri 
vida oftare förekommer hos födande och barnsängsqvin-



21

') I. c. pagg. 450 & 451.
s) 1. e. pag. 454.

nor än hos gravidae anser denne författare deraf den 
slutsatsen kunna dragas, att förlossningsarbetet sjelft ut
gör ett väsendtligt kausalmoment till uppkomsten af de 
förändringar i njurarna, hvilka ligga till grund för ifrå
gavarande sekretionsanomali. Om sålunda denna i de 
flesta fall uppstår först under forlossningsakten, „so 
stösst man nothwendig auf Schwierigkeiten, wenn man 
die im Verlaufe der Geburt auftretenden eclamptischen 
Anfälle un ter allen Verhältnissen einer urämiscben In- 
toxikation zuschreiben will; denn wie könnte in relativ 
so kurzer Zeit eine so tiefgreifende Erkrankung des Nie- 
renparenchyms Elatz greifen, dass sie die fur die urä- 
mische Intoxication als Conditio sine qua non in An- 
spruch genommene Functionsstörung zu bedingen ver- 
möchte?“ ') Då det deremot är iakttaget att urinens 
ägghvitehalt förstoras med durationen och häftigheten 
af de eklamptiska anfallen, så kunde man tänka sig att 
dessa äfven kunde gifva den första anledningen till 
albuminurins uppkomst. Det af flere författare i urinen 
uppvisade albuminet efter länge ihållande epileptiska och 
hysteriska konvulsioner gör enligt Scanzonis åsigt detta 
mer än sannolikt. — Sin egen åsigt om eklampsins vä
sen framställer denne författare sålunda: »Die Eclampsia 
puerperalis stellt allgemeine,----------vom Ruckenmarke
ausgehende — — — krämpfe — — — welche in der 
durch die Schwangerschaft bedingten, durch den Ge- 
burtsact gesteigerten anomalen Blutmischmig und in der 
durch diese hervorgerufenen gesteigerten Erregbarkeit 
des motorischen Nervensystems ihren nächsten Grund 
haben“. 2) Denna anomala blodbeskaffenhet skulle karak
teriseras genom en förhöjd vattenhalt, en förökning af 
de färglösa blodkropparna, en rikedom på fibrin och en 
förminskning af de röda blodkropparna och albuminet. 
De eklamptiska konvulsionerna äro sedan „je nach Um-



22

>) 1. c. pag. 461.
2) C. A. L. Mayer. Analecta ad gravidaruin, parturientium et pucr- 

perarum albuminuriani. Diss. inaug. Berol. 1853. Jmfr Beiträge zur 
Geburtskunde uud Gyniukologie, Iierausgegeben von F. W. Scanzoni. 
Bd. 2. pagg. 282 & 284.

3) Eine Hypotliesc iiber den Zusammcnhang, in welcbem die soge- 
nannten uräinischen Anfälle zur Erkrankung der Nieren stehen. L. Traube, 
Gesammelte Beiträge zur Pathologic und Pbysiologic. Bd. 2. pag. 551.

ständen bald als sogenannte Reflexkrämpfe“, uppväckta 
genom retning af de sensibla nerverna i uterus, „bald 
als unmittelbar voni Rtickenmarke, bald vom Gehirne 
ausgehende Motilitätsstörungen zu betrachten '). — Med 
tiden undergick dock denne författares åsigter vissa mo
difikationer, men härtill skall jag längre fram återkomma.

Ännu längre än Scanzoni går med afseende å albu- 
minurin vid eklampsi Ludwig MaIer2), livilken kommer 
till den bestämda slutsatsen, att albuminurin i de flesta 
fall ieke är orsak till utan en följd af konvulsionerna.

I motsats till Frerichs sökte slutligen L. Traube3) 
förklara de uremiska symptomerna såsom förorsakade af 
cirkulationsstöringar i hjernan. Han tänkte sig tillgån
gen sålunda: Den för nefritiker egna hydropiska blod
beskaffenheten disponerar för serösa utgjutningar. Ge
nom den vid njursjukdomar snart uppkommande hyper- 
trofin af venstra hjertventrikeln alstras ett abnormt högt 
tryck i det arteriella systemet. Blir nu genom någon 
tillfällig orsak detta tryck plötsligt stegradt eller blod- 
serum ännu ytterligare förtunnadt, så uppstår hjernoe- 
dem. Men då den transsuderade blodvätskan står under 
det i aortasystemet herrskande medeltrycket, hvilket är 
större än i kapillarerna och venerna, så måste dessa 
komprimeras. Och den nödvändiga följden häraf är 
anemi i hjemans substans. De uremiska anfallens art 
beror sedan af de delar af hjernan, hvilka träffats af 
oedemet och anemin. Blir endast stora hjernan anemisk, 
så uppkommer koma, men blir äfven mellanhjernan ane-
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misk, så uppstå derjemte konvulsioner. Inskränker sig 
deremot anemin blott till mellanhjernan, så alstras deraf 
endast konvulsioner utan koma.

På experimentel väg sökte, såsom bekant, Pn. 
Munck ') stöda Traubes theori. Genom att på hundar 
underbinda båda uretererna eller extirpera njurarna och 
underbinda vena jugularis på ena sidan samt derpå in
jicera vatten i carotis på halsens andra sida framkallade 
han artificielt hy dremi och förhöj dt arterielt tryck. 
Härpå följde alltid konvulsioner och ett komatöst till
stånd hos försöksdjuret och post mortem fanns oedem i 
hjernan.

Till liknande resultat kom Gustav Otto 2).
Bland de författare, hvilka anslöto sig till Thaubes 

theori var Siegmund Rosenstein 3) en af de förste, och 
han öfverförde den på puerperal-eklampsin. Han hänvi
sar på huru man hos eclampticae post mortem enligt 
regeln ej funnit någon verklig diffus nefrit utan endast 
tecken på en stas i njurarna, huru albuminurin i de fle
sta fall uppkommer först under förlossningsarbetet. Med 
stöd af Wiegees statistik, enligt hvilken“eklampsi utbröt
109 gånger före värkarnas början, 23G gånger under och
110 gånger efter partus, påpekar han huru denna sjuk
dom mycket oftare uppträder under sjelfva förlossnings
arbetet än annars, på en tidpunkt således, „wo auch die 
Albuminurie eben erst durch den Gipfel der örtlichen 
Stauung geschaffen worden ist, wo also noch gar keine 
so ausgebreitete Aiterationen der Niere vorher bestan-

•) Ueber Urämic. Berliner klin. Woclienschrift. 18G4. pag. 111. 
Jmfr C. Bartels. Handb. d. Krankheiten d. Harnapparates. 1 Hälfte 
1877 (Ziemssens Handb. Bd. 9 pag. 110).

2) Beiträge zur Lehre von der Eclanipsie. Diss. Dorpat, 18G6.
■1; bio Pathologie und Therapie der Niercnkrankhciten. Berlin, 

1863; — och i Monatschrift fur Geburtskunde und Frauenkrankheiten. 
Bd. 23. (18G4) Hft. G. pag. 413; — och Das kohlensaurc Ammoniak und 
die Urämie. Virchows Archiv. Bd. 56- Hft. 3. pag. 383.
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*) Nierenkrankheiten. 1863. pag. 57.
’) Nierenkrankheiten. 1863. pag. 58.

den haben, um eine urämische Vergiftung zu schaffen ')• 
Förefinnes deremot albuminuri redan förut, så bidrager 
den till eklampsins utbrott endast derigenom, att den 
stegrar blodets hydremiska beskaffenhet. Härtill kom
mer ytterligare å ena sidan att i de fall, der graviditeten 
är komplicerad af en verklig diffus nefrit, inga eklamp- 
tiska anfall visa sig och å andra sidan, att säkra iakt
tagelser af eklampsi utan albuminuri finnas. Han fa
ster slutligen uppmärksamheten på det gynsamma infly
tande, hvilket fostrets födelse utöfvar på de eklampti- 
ska anfallen och på den omständigheten, att de flesta 
eclampticae äfven äro hydropiska. Sin åsigt om puer- 
peral-eklampsins pathogenes sammanfattar Rosenstein i 
följande ord: „Man wird nach alledem, wenn man die 
ohnehin vorhandene hohe Reflexerregbarkeit der Schwan- 
geren uberhaupt, und der Erstgebärenden insbesondere 
in Betracht zieht, und also schon darin eine grose Nei- 
gung zur Erkrankung des Nervensystems erkennen muss, 
wenn man femer die zur Transsudation geeignete Blut- 
mischung beriicksichtigt und den häufigen anatomischen 
Befund des Gehims — Oedem und Anämie — hinzufugt, 
viélleicht auch in den eclamptischen Convulsionen nur 
ein verändertes Circulationsphänomen innerhalb des Ge- 
hirns sehen. Denn unter dem Eiuflusse eines Vorgangs, 
wie des Gebäraktes, wird durch die Wirkung des ge- 
sammten Muskelsystems ein enorm hoher Drack im Aor- 
tensysteme geschäften, welcher bei der vorhandenen 
Verdttnnung des Serums durch seine Wirkung auf die 
kleinsten Arterien das Oedem und die secundäre Anä
mie des Gehims zu Stande bringt, und so die Convul
sionen hervorruft“ 2). Men derjemte skulle tryckstegring 
i det arteriella systemet kunna uppkomma genom „die 
Einwirkung der Kohlensäure auf das Herz, deren Re- 
duction durch unvollständige Respiration vermehrt sein
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wird“ samt måhända genom „Au£hören reichlicher 
Schweisse1-' ')• I enlighet med denna uppfattning finner 
man, säger Rosenstein, äfven huru eklampsin förekom
mer företrädesvis i sådana fall, der hydrämin är synner
ligen utpräglad och transsudationen höggradig, der en 
hydropisk utgjutning utbredt sig öfver öfre delen af 
kroppen och ansigtet.

I senare tid har Rosenstein förändrat sin åsigt 
derhän, att den för de uremiska symptomernas uppkomst 
nödvändiga akuta hjernanemin äfven kan alstras utan 
föregående oedem; den närmare tillgången härvid anför 
han dock icke 2). Men för öfrigt vidhåller han sin theori. 
Särskildt anser han icke ett qvalitativt uppvisande af 
kolsyrad amoniak i blodet, såsom det skett i det ofvan 
anförda Spiegelbergska fallet, bevisa något kausalför- 
hållande mellan nämda ämne och eklampsi eller uremi 
i allmänhet. Och såsom resultat af ett antal försök med 
injektion af kolsyrad amoniak på djur och af två fall 
af uremi, i hvilka han, oaktadt omsorgsfull analys, icke 
kunde uppvisa amoniak i blodet, anför han följande: 
Kolsyrad amoniak, införd i tillräcklig mängd i blodet, 
åstadkommer en komplex af företeelser, hvilka fullkom
ligt likna dem vid epilepsi och sålunda äfven dem man 
iakttager vid en mängd fall af uremi. De genom kol
syrad amoniak uppväckta konvulsionema äro med stör
sta sannolikhet effekten af detta gifts direkta inverkan 
på nervsubstansen i det cerebrala krampcentrum. An
vändandet af narkotika, såsom morfin, kloroform eller 
kloral, utöfvar på uppkomsten af dessa konvulsioner in
tet inflytande, medan bruk af dessa medel vid puerpe- 
ral-eklampsi medför en otvifvelaktigt gynsam verkan. 
„Der hauptsächliche Unterschied der Wirkung der NII, CO, 
und desjenigen Agens, welches Urämie machtu, säger 
han, „ist darin gelegen, dass ersteres immer nur einen

') Alonatsschr. f. Gcb:kunde u. Frauenkrh. B<1. 23. Hft. 6. pag. 421.
2) Nierenkrankheiten. II Aufl. 1870. pagg. 181 & 182.
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') Virchows Arcliiv. Bd. 56. Hft. 3. pagg. 396 & 397.
2) Klinik der Geburtskunde. Bd. 2. Leipzig 1864. samt Zur Eclam- 

psiefrage. Monatschrift fur Geburtskunde u. Frauenkrankh. Bd. 24. 
Hft. 4. pag. 298.

und denselben Erscheinungscomplex, den der Epilepsie 
liervorzurufen im Stande ist, während letzteres sowohl 
die der Epilepsie, als aucli allein die des Coma, der Con- 
vulsionen und der Delirien producirt. Aber aucli in den- 
jenigen Fällen, in denen das urämisclie Krankheitsbild 
den der NH3 - Vergiftung gleiclit, und ebenfalls die 
epileptische Form darbietet, kann, selbst wenn im Ein- 
zelfalle NH4CO3 im Blute gefunden wird, an einen Zu- 
sammenhang beider darum niclit gedacht werden, weil 
die gleichen Ersclieinungen, wie die von mir mit allen 
Cautelen vorgenommene Untersuchung lehrt, beim Men- 
sclien beobachtet werden, oline dass NH3 im Blute sich 
findet“ *)•

Till den Traube-Rosensteinska theorin för puerpe- 
ral-eklampsins pathogenes ansluter sig icke C. Hecker2). 
Han anmärker till först att den primära förekomsten af 
oedem i hjernan vid eklampsi ingalunda är bevisad, 
utan att tvertom fakta tala för dess sekundära, af an
fallen betingade uppkomst. Enligt lians erfarenhet till
tager nemligen detta oedem gradatim med antalet kramp
anfall, alldeles såsom fallet är med de serösa utgjutnin- 
garna i andra organer, t. ex. lungorna och pleurahålorna. 
Med anledning af det stöd Rosenstein trott sig finna för 
sin åsigt i Muncks ofvan omtalade experimenter anmär
ker Hecker, att han visst icke vill antasta dessas rig- 
tighet, men att man icke så utan vidare af dessa får 
draga några slutsatser med afseende å en så invecklad 
sjukdom som eklampsi. Han invänder vidare, att då 
hvarje hafvande och födande qvinna eger ett relativt 
vattenrikt blod och enligt Rosenstein under förlossnings
värkarna producerar ett starkare tryck i aortasystemet. 
det är förvånande, att man bland flere hundra förloss-
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1’éclampsic uroémique. Gazettc médi-0 Recherches critiques sur 
cale de Strasbourg. 1854. N:ris 6 & 8—12.

ningar träffar endast något enda fall af eklampsi. Der- 
efter hänvisar Hecker till Wiegers af Rosenstein åbe
ropade statistik, enligt hvilken de eklamptiska anfallen 
utbröto 109 gånger förrän värkar inträdt, 236 gånger 
under och 110 gånger efter partus. Rosensteins theori 
skulle sålunda förklara 236 af dessa fall, men ej kunna 
tillämpas på 219 eller nära 50 proc, af desamma, om 
man förläde tyngdpunkten af theorin till blodtrycket 
under förlossningsarbetet. Men ytterligare framhåller 
Hecker huru ett stort antal af de eklampsi-fall, hvilka 
begynt under partus, höra till tiden för modermunnens 
börjande öppnande, då bukpressen ej deltager i förloss
ningsarbetet och då således ej kan vara fråga om något 
synnerligen förhöj dt aortatryck. Till slut anmärker Hec
ker att RosensteiN, för att göra sin theori mera antag
lig, använder obevisade hypotheser, såsom då han talar 
om kolsyrans inverkan på hjertverksamheten och om 
upphörande af en riklig svettning. — Med afseende å 
etiologin för ifrågavarande sjukdom hyser Hecker den 
åsigten, att den i de flesta fall är att betrakta „als 
eine Folge acuter Retention von Absonderungsproducten 
des Harnes im Organismus“. Och hänvisande på Voit 
och Oertels undersökningar säger han, att om det ock 
„sehr wahrscheinlich geworden ist, dass man zur Erklä- 
rung der Eclampsie die Frerich’schen Theori von der 
Zersetzung des Harnstoffes in kohlensaures Ammoniak 
gauz fallen lassen muss, so kann ein gleiches von der 
Intoxicationstheorie iiberhaupt nicht behauptet werden“. 
Förekomsten af eklampsi utan albuminuri erkänner han, 
men detta vore ett undantag från regeln det han icke 
kunde förklara.

Redan 10 år tidigare hade emellertid F. Wieger1) 
såsom sin åsigt framhållit, att eklampsin vore en ytt
ring af uremi utan att likväl fatta detta begrepp Lika
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') 1. c. N:o 9, pag. 319.
2) Om urinförgiftning hos hafvande, födande och i barnsäng stadda 

qvinnor. Akad. afhandl. Helsingfors. 1857.

exklusivt som Fbebichs. „L’uroémie, suite de néphrite, 
est“, säger han, „caracterisée au point de vue clinique 
par la rétention de l’eau et des matiéres excrémentitiel- 
les dans un sang ordinairement appauvri par des pertes 
dalbumine, et souvent de globules. On ne saurait, quant 
å present, aceorder å laugmentation ou ä la diminution 
de l’une ou de 1’autre de ces substances prises isolément, 
la part exacte qui lui revient dans l’effet combiné ')•

Äfven Erik Alexander Ingman-) ansluter sig till 
läran om puerperal-eklampsins beroende på en urinför
giftning. Denna skulle enligt hans åsigt kunna komma 
till stånd antingen genom en under hafvandeskapet, för
lossningen och barnsängen hämmad funktion hos nju
rarna,'” eller genom en hindrad, uttömning af urinblåsan. 
De under ifrågavarande tillstånd uppkommande störin
garna i njurarnas verksamhet vore åter oftast betingade 
af en albuminös infiltration af dessa organers parenkym 
och endast sällan af en verklig Morbus Brighti. Genom 
nämda störingar ökas urinämnets och möjligen äfven 
extraktivämnenas halt i blodet. Hvardera af dessa ut- 
öfva sedan, vare sig i ursprunglig form eller omvand
lade till kolsyrad amoniak, en skadlig inverkan på det 
sympatiska nervsystemet. I motsats till Fkerichs anser 
Ingman dock att bildningen af kolsyrad amoniak icke 
försiggår inom kärlsystemet. Deremot skulle urinämne 
lätt sönderdelas inom urinblåsan, vid hindrad uttömning 
af densamma, samt på ventrikelns och tarmkanalens 
slemhinna, der det afsättes vid hämmad urinsekretion. 
Vid denna urinförgiftning anser Ingman, att „en stark och 
fortfarande retning med hastig öfvergång i förlamning 
först drabbar underlifvets sympatiska nervsystem, men 
strax derefter sprider sig uppåt längs dess såkallade 
gränssträng, och att denna öfverretning framkallas af
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’) 1. c. pag. 104.
2) Lehrb. d. Geburtshilfe. IV AuH. Wien. 1867.
3) Die Aetiologic der Eklanipsie. Med. Centr. Bl. IX. 27. (1871). 

Jmfr Schniidts Jahrb. Bd. 151. pag. 298-
3) Lumlcian Lecturcs on the convulsive diseases of woincn. The 

Lancet 1873. pagg. 513, 549, 585 & 619 samt i The british medical Jour
nal 1873. pagg. 391, 421, 453 & 483.

den betydliga mängd kolsyrad amoniak, som fortfarande 
bildar sig på tarmkanalens och isynnerhet ventrikelns 
slemhinna af det urinämne och de qväfvehaltiga extrak- 
tiv-ämnen, som der afsätta sig under den vikarierande 
urinafsöndring, hvilken alltid uppstår, då, till följd af 
en vidt-utbredd njursjukdom, en ägghvitehaltig urin af- 
skiljes genom njurarna, eller då urinens afgång genom 
urinröret blifver hämmad" •).

I senare tid öfvergår äfven Scanzoni -) till intoxi- 
kationstheorin. Ehuru i allmänhet godkännande ELec- 
kers anmärkningar emot Rosensteins theori vill han dock 
icke helt och hållet förneka förekomsten af ett primärt 
hjernoedem och ej heller vill han frånkänna detta en 
viss betydelse såsom medverkande till uppkomsten af 
eklampsi. Sanningen torde man enligt hans åsigt kom
ma närmast, „wenn man dem Auftreten der eklampti- 
schen Convulsionen in der Mehrzahl der Fälle eine durch 
die gestörte Nierenfmiction bedingte Anhäufung von 
excrementitiellen Producten zu G-runde legt“.

För T. Halbertsma 3) är visserligen eklampsin en 
följd af en retension af urinbeståndsdelar. Men denna 
är enligt hans åsigt förorsakad af den förstorade uteri 
tryck på uretererna.

Robert Barnes 4) ansluter sig delvis till intoxika- 
tionstheorin. Enligt hans åsigt inverka följande fakto
rer på uppkomsten af puerperal-eklampsi:

„1. Accumulated irritability of the nervous centres, 
the product of an altered state of nutrition induced in 
them by pregnancy, so as to provide a due supply of
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Lahr. 1878. pag. 563.

new factor may be superadded. An 
we find in tliat peculiar state of the 

blood, wich is marked by albumen in the urine. The 
blood is literally poisoned. The effect of the circulation 
of such blood in the system generally, and in the ner
vöns centres, is to increase enormously their irritabili- 
ty“ '). Alen du eklamptiska konvulsioner förekomma äf- 
ven utan albuminuri, så antager Barnes, att i dessa fall 
måste finnas „sömething wich lends intensity to the 
normal physiological erethisin of the nervöns system,,2).

Aled värme omfattar äfven Otto Spiegelberg into- 
xikationstheorin. Sjelf resumerande sin uppfattning ut
talar han sig på följande sätt3). „Die wahre Eclampsie 
beruht auf urämischer Intoxication in Folge von Secre- 
tionsinsufficienz der Nieren. Diese letztere ist begriin- 
det entweder in schon länger bestehender Nierener- 
krankung, welche durch die Schwangerschaft resp, die 
Geburtsthätigkeit zu deletärer Höhe gesteigert ist; oder 

'sie wird bei bis dahin Gesunden mehr weniger rasch, 
immer a ber in kurzen Zeitraume entwickelt, und ist 
dann höchst wahrscheinlich bedingt durch eine acute 
Erkrankung der Nierengefässe: ja es ist nicht unwahr- 
scheinlich, dass vollständige Anurie ganz plötzlich in 
Folge von Krampf in der Gefässe auftreten kann, und 
dieser vasomotorische Krampf wie dei’ vielleicht auch 
im Hirne vorhandene ist als ein reflectorisch von Rei-

nerve-force for the work of the uterine muscles and the 
muscles auxiliary to the uterus.

2. An eccentric stimulus usually conveyed from 
the uterus to the nervöns centres, calling these into 
action. — When these two factors only exist, a healthy 
labour may result.

3. Bnt a 
example of this

') ]. c. The Lancet 1873. pag. 514 & The Brit. med. Journal 1873. 
pag. 393.

2) 1. c. The Lancet pag. 516 & The Brit. med. Journal pag. 394.
3) Lehrb. d. Geburtshulfe.
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zung der Uterinnerven her erzeugter zu betrachten. Die 
arterielle Drucksteigerung, welche nach Ausbruch der 
Paroxysmen vorhanden, ist ein Folgezustand, sie wirkt 
auf die Erkrankung aggravirend. Die Fälle von Eklam- 
psie ohne Albuminurie bilden eine besondere Gruppe, 
sind acute epileptische Anfälle", hvarvid sexualorganer- 
nas nerver bilda den epileptogena zonen. Dessa fall äro 
enligt hans åsigt sällsynta och i allmänhet lätta affek- 
tioner.

Spiegelberg ansluter sig sålunda till en af A. Wer- 
nich ') gifven tolkning af eklampsifallen utan albumin- 
uri. Denne' synes nemligen i enlighet med Brown-Sé- 
quards och Westphals bekanta experimenter på mar
svin vilja antaga en af den förstorade uterus på plexus 
ischiadicus utöfvad lederande inverkan såsom orsak till 
en förhöjd irritabilitet hos de vosomotoriska och kramp
centra. Sexualorganerna åter skulle utgöra det perife
riska nervområde, den epileptogena zon, hvars retning 
skulle bringa nämda centra i verksamhot. I likhet med 
Wernich och Spiegelberg åtskiljer äfven H. Nothna- 
gel‘2) de fall af eklampsi, hvilka föregåtts af en njur- 
affektion från dem, der en sådan antingen alldeles sak
nas eller ock uppkommit först efter konvulsionernas ut
brott.

Bland anhängare af läran om en blodintoxikation 
såsom orsak till puerperal-eklampsi må ännu nämnas 
Peter 3). För honom är denna ett uttryck af en uri- 
nemi, en blodets förorening med urinbeståndsdelar.

Såsom motståndare till den FRERicjdska theorin 
uppträdde äfven Anton Friedrich Hohl 4). Denne an-

>) Zur Aetiologie eklamptiformer Anfälle. Berliner klinische Wo- 
chenschrift. 1872. N:o 42. pag. 505.

2) Epilcpsic und Eklampsie. Vcrtigo. Leipzig. 1877. 'Ziemssens 
Handb. d. spec. Patliol. u. Therap. Bd. 12. Hälfte 2.

3) Arch. de Tocologie 1875. Mai. Jmfr Ingerslev 1. c. pag. 18.
«) Lehrb. d. Geburtshiilfe. Leipzig. 1862.
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ser nemligen att „wenn es nuu feststeht, dass bei Mor
bus Brightii nicht in allen Fallen Eclampsie eintritt, 
so ist auch noch zur Zeit nicht erwiesen, dass, wenn 
sie eintritt, auch wirklich der Zerfall des ini Blute an- 
gesammelten Harnstoffes in Ammoniakcarbonat die Ur- 
sache derselben ist“ Såsom predisponerande orsaker 
verka deremot, enligt hans förmenande, qvalitativa och 
qvantitativa förändringar i blodets beskalfenhet och en 
likasom dessa under graviditeten uppkommen „Venen- 
turgor“. Af dessa alstras en förhöjd irritabilitet hos 
nervsystemet, hvarigenom „AHes, was Congestionen nach 
edlen Organen und Hyperämie in denselben bewirkt, 
besonders im Gehirn und Riickenmark, Convulsionen 
leicht veranlassen“2). På detta sätt inverka öfverfyll- 
nad af magen med svårsmälta födoämnen, häftiga sin
nesrörelser. ett smärtsamt förlossningsarbete m. m.

Äfven bland motståndarne till den FREBicn’ska lä
ran äro emellertid de relativt få, hvilka anslutit sig till 
den Traube-Rosensteinska theorin.

Detta har Karl Schroeder 3) gjort, anseende den 
sistnämda theorin erbjuda den på vetenskapens närva
rande ståndpunkt mest tillfredsställande förklaringen af 
puerperal-eklampsins pathogenes. Han anser dock, att 
den sjukdomsbild, hvilken symptomatiskt benämnes puer- 
peral-eklampsi, i en framtid sannolikt skall komma att 
upplösas i flere pathologisk-anatomiskt skilda sjukdoms
processer.

I åtminstone många fall anser F. Winckel4) eklam- 
psin böra förklaras i enlighet med den Traube-Rosen- 
steinska läran, men medgifver dock att fall finnas der 
denna icke kan tillämpas. Redan 18645) uttalade han

') 1. c. pag. 227.
») 1. c. pag. 220.
’) Lehrb. d. Geburtshiilfe. ö Aufl. Bonn. 1877.
«) Die Patliologie und Therapie des Wochenbettes. 3 Aufl. Ber

lin. 1878-
5) Verhandlungen d. Gesellschaft f. Geburtsbiilfe in Berlin, 

uatschrift f. Geburtskundc u. Fraueukrankh. Bd. 23. Hft. 6. pag. 432.
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') The puerperal diseases. London, 1874.
2) Contribution to the pathology of puerperal eclainpsia. Trans- 

actions of the Obstetrical Society of London. Vol. VIII. (London, 18G7). 
pag. 323.

’) Zur Lchre von den puerperalen Krämpfen. Klinischc Beiträge 
zur Gynaekologie. Hft. 2. (Breslau, 1864). pag. 24.

4) Etude sur 1’éclampsie puerpérale. Gazette médicale do Stras
bourg 1867. N:ris 1, 2, 4.

sig för närnda lära, nemligen vid den diskussion, hvil- 
ken utspann sig i „G-esellschaft fur Geburtshulfe“ i Ber
lin med anledning af ett af Rosenstein derstädes hållet 
föredrag öfver eklampsins pathogenes. Härvid åbero
pade han den iakttagelsen att primiparae med tvillingar 
relativt ofta angripas af denna sjukdom, hvilket han 
ville förklara genom de kraftigare värkarna, hvarigenom 
spänningen i det arteriella systemet stegrades.

Ett antal författare slutligen intaga en viss reser
verad hållning med afseende å de två theorier, kring 
hvilka eklampsi-frågan i senare tid rört sig, och synas 
icke vilja ansluta sig till någondera af dem. Bland 
sådana må härnämnas Fordyce Barker ') och J. Brax- 
ton Hicks 2).

De mest olika åsigter hafva således gjort och göra 
sig delvis ännu gällande med afseende å puerperal-eklam- 
psins pathogenes, och emedan ingen theori synts kunna 
tillfredsställande förklara alla fall, så har man deraf för- 
anledts att söndra denna sjukdomsbild i flere.

Så gör Jul. Wilh. Betschler 3), enligt hvilkens 
åsigt om alla eklamptiska konvulsioner endast kan sä
gas att de förorsakas af „eine fehlerhafte Mischung des 
Blutes“. Han uppställer tre slag af denna sjukdom: 
Eclainpsia anthracacmica, Ed. uracmica och Ecl. cholaemica. 
Den första af dessa former anser han föranledas af en 
anhopning af kolsyra i blodet, de två senare af en ure- 
misk och af en kolemisk intoxikation.

Courvoisier ■*) åter delar eklampsin i fyra skilda 
grupper: l:o Eclampsics uroémiques; 2:o E. désalbuminé-
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Archiv 1'.') Eclampsia gravidarum, parturientium, puerpcrarum. 
Gynaekologie. Bd. VII. Hft. 1. pag. 107.

2) 1. c. pag. 108.
’) 1. c. pag. 113.

miques; 3:o E. réflexes; 4:o Eseudo-éclampsies. Till den 
första gruppen skulle höra fall beroende på uroémie, 
till den andra deremot sådana, i hvilka det etiologiska 
momentet utgöres af en désalbuminémie, der sålunda 
hjernan endast ofullständigt kan nutrieras af det albu- 
minfattiga blodet. Om de eklamptiska konvulsionerna 
åter blifvit uppväckta af en häftig sinnesrörelse, ett 
långvarigt och smärtsamt förlossningsarbete m. m., så 
höra de till den tredje gruppen. Till Pseudoéclampsies 
slutligen räknar han partiella och hysteriska konvulsio- 
ner, tetanus och chorea puerperalis.

Ännu längre går B. M. Cohen hvilken i Eclam
psia gravidarum, parturientium och puerperarum ser 
tvenne fullkomligt skilda sjukdomsbilder, en Eclampsia 
uterina och en Eclampsia cerebralis. Den förra delar han 
ytterligare i tvenne slag: Eclampsia parturientium uterina 
matura, hvaraf han ännu ytterligare anför en plethorisk 
och en nervös form, och hvilken uppkommer endast ge
nom modermunnens utvidgning under förlossningsarbe- 
tet; och Eclampsia uterina praematura, hvilken förorsakas 
af „Hinuntersinken des Fötus im 6. Monat aus dem Fun- 
dus und Oorpus in das untere Uterussegment“ 2). Både 
vid Ecl. matura och praematura ledes irritamentet från 
uterus till hjernan och föranleder en systolisk anemi af 
blodkärlen i den excitabla hjerndelen från Thalami till 
Medulla oblongata, och dymedelst konvulsioner. Om 
Eclampsia cerebralis åter säger Cohen:3) „Gränzlich ver- 
schieden von der Eclampsia parturientium matura und 
praematura ist sie primär eine cerebrale Affection, und 
mit Ausnahme der Urämie, die selbständig ohne Mit- 
hiilfe des Uterus die Eclampsie bewirken kann, verläuft 
sie folgendermassen: Die cerebrale Affection ergreift
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') 1. c. pag. 120.

vorzugsweise den excitablen Theil des Gehirns, das 
Hinterhirn, und erreicht mitunter erst nach mehreren 
Tagen centrifugal den Uterus. Der sympathisch inner- 
virte Uterus erregt dann die sensiblen Nerven, die We- 
hen, bewirkt, centripetal aufsteigend, Systole und Anä- 
mie des Hinterhirns, und nun erst erfolgen die Convul- 
sionen". Såsom etiologiska moment för Ecl. cerebralis 
anför Oohen Morbus Brighti och häftiga sinnesrörelser. 
„Eine eigene Unterabtheilung biidet die Nierendegenera- 
tion; sie erzeugt die Symptome der Eclampsie, Unbe- 
sinnlichkeit mit Convulsionen durch sich allein, auch 
ohne Beigabe der Gravidität, und biidet mit ihr die ge- 
fährlichste Form". Om detta sker genom urinämne, kol
syrad amoniak eller hjemoedem, är oafgjordt. Helt an
norlunda förhåller det sig med öfriga cerebrala affek- 
tioner: „sie können Betäubung bewirken, die Eclampsie 
tritt erst ein, wenn der centrifugal gereizte Uterus durch 
den sympathischen Gränzstrang und die sensiblen Ner
ven zum Pons emporsteigt, Anämie des excitablen Hin
terhirns bewirkt" ').

Såsom slutlig resumé framhåller Oohen, att eklam- 
psin är ett uttryck af en irritation af sympathicus, epi
lepsin deremot af en irritation af det cerebrospinala 
nervsystemet. — Med en synnerlig bestämdhet anser han 
sig kunna uppgöra en differentialdiagnos mellan Ecl. 
uterina och cerebralis. Så anför han såsom karakterise
rande den förra: konvulsionerna upphöra efter förloss
ningens fullbordande och efter värkarnas upphörande, 
endast ett soporöst tillstånd mellan anfallen, dessa fort
fara högst sällan längre än en dag, barnen födas ofta 
lefvande och mödrarna blifva oftast vid lif o. s. v. Ecl. 
cerebralis åter karakteriseras deraf, att anfallen kunna 
uppträda äfven efter partus och under hvilken tid af 
graviditeten som helst, att fullständig koma råder mel-
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lan desamma, att konvulsionema ofta fortfara under en 
längre tid, att barnen i allmänhet födas döda till verl- 
den och att mödrarna ofta duka under för sjukdomen
o. s. v.
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På Allmänna Barnbördshusct

Såsom händelsen är med alla, isynnerhet mera säll
synta sjukdomar, äro äfven uppgifterna öfver puerperal- 

Så funno

Inoeuslev ’) 
Carl Braos «) 
Collins 5)

eklampsins förekomst varierande.

Simon Thomas1) 8 fall af eklampsi bland 
BllUMMERSTÄDT 2) 5 „ „

32 „ „ 
44 „ „ 
30 „ „

500 förlossningar,
955

14128
24132
16654

d. v. s. ungefär 1 fall af eklampsi på resp. 62, 191, 441, 
548 och 555 förlossningar.
i Stockholm åter förekommo under åren 1850—1876 54 
fall af eklampsi bland 14233 förlossningar, hvilket utgör 
1 fall af eklampsi på 263 förlossningar. Och på Accou- 
chementsafdelningen af Allmänna Sjukhuset i Helsingfors 
(sedermera Barnbördshusct) vårdades under åren 1870— 
1880 41 eclampticae bland 3413 intagna, eller 1 fall af 
eklampsi på 83 vårdade.

>) Ned. Tijdschr. v. Gcneesk. II. Afd. 4. Afi. p- 321. 1869. 
Jmfr Schmidts Jahrb. Bd. 149. pag. 290.

2) Bcricht aus d. grossherzogl. Central-Hebammcn-Lehranstalt in 
Rostock. 1866.

’) Bidrag til Eklampsiens Aetiologie, Prognose og Behandling 
Kjobenhavn 1879.

«) J. Chiari, Carl Braun u. J. Späth. Klinik d. Gebnrtshilfc u 
Gynaekologie.

5) A practical treatise on midwifery. London 1836.
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’) Kiwisch-Scanzoni. Vorträgc. Bd. 3. pag. 474.
2) Handbuch d. med. Klinik. Bd. 3. pag. 378. Jmfr Nffigele- 
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eller 1 fall af eklampsi på resp. 433, 469, 485 och 519 
förlossningar.

Dessa medeltal gälla dock endast förlossningsanstal- 
ter, på hvilka, såsom Simon Thomas framhåller, eklam- 
psi-fall oftare förekomma än utom desamma. I allmän
het är nemligen antalet förstfö der skor, hvilka, såsom 
strax skall visas, oftast angripas af eklampsi, ganska stort 
på barnbördshus, och derjemte hemtas till dessa qyinnor, 
just för denna sjukdoms skull. Bland de af Simon Tho
mas anförda 8 fallen angrepos 5 redan i hemmet af 
eklampsi och blefvo derför hemtade till förlossningsan- 
stalten. Och bland de af Ingerslev omtalade 32 fallen 
var detta hiindelsen med 16. Hvad åter beträffar de å 
allmänna Barnbördshuset i Stockholm iakttagna 54 fal
len, så framgår af journalerna, att konvulsioner utbrutit 
hos 22 af dessa före intagningen, oftast redan i hennnet. 
Och om 22 af de 41 eklampsi-fallen från Barnbördshuset 
i Helsingfors finnes detsamma uppgifvet. — Redan här- 
af kunde man draga den slutsatsen, att puerperal-eklam- 
psi är vida mera sällsynt än man af uppgifterna från 
förlossningsanstalter kunde tro.

De i detta afseende mest exakta siffror fås genom 
att taga hänsyn till alla förlossningar inom ett helt sam
hälle, och ej blott inom en allmän, om äfven stor för-

Dessa ganska olika talvärden utjemnas dock något, 
om ett större antal fall sammanställas. Vid en sådan 
sammanställning af uppgifter, hemtade från skilda för
fattare, fann

Scanzoni ')
Canstatt2)
Cazeaux-Tarnier 79
WlEGER 410
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lossningsanstalt, hvilken freqventeras nästan uteslutande 
af de mindre vällottade samhällsklasserna, för hvilkas 
barnaföderskor en sådan erbjuder det bästa, för att icke 
säga enda, tillfälle till läkarebehandling och omsorgsfull 
vård i svårare fall. Derföre gjorde Simon Thomas en 
sammanställning af födelsetabellerna för 12 år i Leyden 
och fann dervid 15 fall af eklampsi bland 15178 förloss
ningar. Detta gifver 1 fall af eklampsi på 1012 förloss
ningar — ett tal, till hvilket Ingerslevs efter samma 
princip gjorda beräkningar komma ganska nära. Denne 
genomgick nemligen ett stort antal barnmorskeprotokol- 
ler för Kjobenhavn, med utgallring af de, hvilka syntes 
opålitliga. Och resultatet blef, att bland 38110 förloss
ningar, omfattande alla samhällsklasser, iakttagits 29 fall 
af eklampsi, eller 1 fall af denna sjukdom på 1300 för
lossningar.

Denman uppgaf att eklampsi oftare skulle före
komma i städerna än på landsbygden, men senare för
fattare -hafva undvikit att ingå på denna fråga. För 
utredande häraf har Ingerslev samlat uppgifter från ett 
större antal barnmorskeprotokoller från några landsorts- 
kommuuer i Danmark. Såsom man kunnat vänta sig 
äro dessa uppgifter något olika. Men vid en samman
ställning af desamma fann Ingerslev 18 fall af eklam
psi bland 28331 förlossningar, eller 1 fall af eklampsi 
på 1573 förlossningar. Dessa siffror afvika icke syn
nerligen från de för Kjobenhavn funna. — Utan att i 
ringaste grad betvifla pålitligheten af denne författares 
uppgifter, så måste man dock för en så sällsynt sjukdom 
som ifrågavarande invänta uppgifter äfven från andra 
håll, förrän man vågar afgöra huruvida den förekommer 
oftare i städerna än på landet.

De olikheter i puerperal-eklampsins förekomst, hvil
ka möjligen förefinnas i olika klimat och hos skilda 
folkslag, äro ännu så godt som okända. Att med afse- 
ende å ett helt land draga några slutsatser af denna 
sjukdoms freqvens på förlossningsanstalter måste nemli-
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gen, såsom af det nyss sagda lätt inses, vara alldeles 
otillåtligt. Derför är äfven Wiegers på förhållandena 
å ett antal förlossningsanstalter grundade utsago, att med 
afseende å eklampsins förekomst ej någon skilnad eger 
rum mellan Frankrike, Tyskland och Stor-Britannien, 
utan allt värde. Den sannolikt enda bestämda uppgif
ten från ett hett klimat är af Barquiseau '), enligt hvil- 
ken eklampsi skall vara synnerligt allmän inom alla 
samhällsklasser på ön Bourbon. Men att på grund af 
detta ensamt stående faktum påstå, att denna sjukdom 
skulle blifva allmännare ju närmare man kommer equa- 
torn är naturligtvis alldeles oberättigadt, äfven om man 
ex analogia med tetanus vore benägen att anse det möj
ligt. — Med afseende åter å puerperal-eklampsins fre- 
qvens hos skilda folk torde ej heller finnas mer än en 
enda uppgift. Holst 2) anför nemligen att i den estniska 
församlingen i Dorpat under 7 år bland 2400 förlossnin
gar förekommit 14 eklampsier, d. v. s. 1 fall af eklampsi 
på 170 förlossningar. I den tyska församlingen i samma 
stad förekommo deremot under samma tid endast 2 
eklampsier bland cirka 800 förlossningar. Äfven detta 
förhållande, 1: 400, utvisar visserligen i jemförelse med 
nyss anförda uppgifter från Leyden och Danmark en 
ovanligt tät förekomst af ifrågavarande sjukdom, men 
icke dess mindre är skilnaden mellan estniskorna och 
tyskorna i Dorpat i detta afseende alldeles påfallande. 
Detta tror Holst bäst kunna förklaras genom en hos 
de förra synnerligen utpräglad disposition för nervösa 
störingar.

Flere äldre författare, bland dem Smellie, Denman, 
Laciiapelle, uppgifva att atmosferiska förhållanden skulle 
utöfva ett visst inflytande på eklampsins förekomst, och

>) L’Union méd. 1872. pag. 633. Jmfr Ingerslcv 1. c. pag. 194.
2) Die Estin in gyniikologischer Beziehung. Beiträge zur Gynä- 

kologio und Geburtskunde herausgegeb. von Johannes Holst. Hft. 2. 
(Tubingen 1867) pag. 91.
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') Kiwisch-Scanzoni, Klin. Vorträge. Bd. 3. pag. -175.

Francis Ramsboth.vm säger sig hafva iakttagit, att den 
visar sig oftare i varmt väder än i kalt, och isynnerhet 
på tider, då luften är laddad med elektricitet. — För 
utforskande af rigtigheten af detta påstående samman
ställde Scanzoni ') ett antal fall af eklampsi från för- 
lossningsanstalterna i Prag och Wien efter de månader, 
hvarunder de blifvit iakttagna. Han fann dervid att af 
84 eklampsi-fall förekommo 43 under vinter- och 41 un
der sommarmånaderna. Till ungefär samma resultat 
kom Ingerslev vid en granskning af fallen från Fodsel- 
stiftelsen i Kjobenhavn: under vintermånaderna iakt- 
togos 53 och under sommarmånaderna 47 af de 100 
eklampsierna.

Af de redan omnämda 54 fallen af eklampsi från 
Allmänna Bambördshuset i Stockholm iakttogos åter: 
i Januari 7, i Februari 6, i Mars 3, i April 3, i Maj 2, 
i Juni 5, i Juli 2, i Augusti 3, i September 3, i Okto
ber 5, i November 4 och i December 11. Sålunda be
löpa sig på årets kallare hälft 36 fall mot endast 18 pa 
den varmare. Denna skilnad blir ännu mera i ögonen 
fallande, om man med hvarandra jemför årets tre kal
laste månader, December, Januari och Februari, och dess 
tre varmaste, Juni, Juli och Augusti: under de förra 
iakttogos tillsammans 24 fall af eklampsi, under de se
nare endast 10.

Af de 41 fallen af puerperal-eklampsi från Barn- 
bördshuset i Helsingfors iakttogos i Januari 2, i Febru
ari 5, i Mars 5, i April intet, i Maj 3, i Juni 7, i Juli 
4, i Augusti 3, i September 2, i Oktober 1, i November 
6 och i December 3. Under årets kallare hälft, Oktober 
till Mars månader, iakttogos således 22 fall, under dess 
varmare hälft, April till September 19 fall. Jemför man 
deremot årets tre kallaste månader, December, Januari 
och Februari, med dess tre varmaste, så blifver resulta
tet rakt motsatt det för Stockholm funna; på de förra
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belöpa sig nemligen endast 10 fall mot 14 på de senare. 
De från .Helsingfors anförda eklampsi-fallen äro dock 
icke fullkomligt likartade med dem från Stockholm. Ty 
de senare utgöras till största delen af ogifta barnaföder
skor, 47 ogifta och 7 gifta, medan af de förra 21 äro 
gifta och 20 ogifta. Jemför man då endast de ogifta 
eclampticae med hvarandra, så finner man för Barnbörds
huset i Stockholm under Oktober till Mars månader 31 
fall mot 16 under April till September. För Barnbörds- 
huset i Helsingfors åter finner man under förstnämda 
månader 12 och under de sistnämda 8 fall af ifrågava
rande sjukdom. Af gifta eclampticae åter iakttogos på 
sistnämda anstalt under Oktober till Mars månader 10 
och under April till September 11 fall. Under årets 
kallare hälft vårdades således en och en half gång å 
dubbelt så många ogifta eclampticae, som under dess 
varmare hälft. En sådan öfverensstämmelse finnes lik
väl icke, äfven om afseende endast fästes vid de ogifta 
eclampticae, vid en jemförelse af årets tre kallaste må
nader med dess tre varmaste. A Barnbördshuset i Stock
holm behandlades under December, Januari och Februari 
månader 19 ogifta eclampticae, under Juni, Juli och Au
gusti månader deremot endast 10. Helt annorlunda väl
förhållandet å Barnbördshuset i Helsingfors. Der vår
dades under de förstnämda månaderna blott 4 ogifta 
barnaföderskor, angripna af eklampsi, mot 6 under de 
sistnämda månaderna.

Dessa siffror öfverensstämma sålunda alldeles icke 
med Ramsbothams nyss anförda uppgift. Men de hän
visa otvetydigt, synes det mig, på ett annat förhållande. 
Vi se nemligen huru puerperal-eklampsi oftare förekom
mer om vintern än om sommaren. Vi se huru i mel
lersta Europa och ännu i Kjobenhavn, der skilnaden 
mellan dessa tvenne årstider långt ifrån är så utpräglad 
som högre upp i norden, eklampsin visar en endast obe
tydligt större freqvens under d n kallare delen af året, 
men huru denna freqvens tilltager med den större diffe-
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rensen i sommar- och vintertemperaturen och den till
tagande längden af den kallare årstiden. Häruti vill 
jag dock icke se en köldens direkta inverkan. Emot en 
sådan talar, utom Barquiseaus nyss anförda uppgift om 
eklampsins allmänna förekomst på Bourbon, den jemfö- 
relse jag anställt mellan de tre kallaste och de tre var
maste månaderna: under de förra observeras icke kon
stant flere fall af denna sjukdom än under de senare. Men 
hos oss, här uppe i norden, medföi- vintem, med dess köld 
och förminskade tillgång på arbetsförtjenst, för de sam
hällsklasser, hvilkas qvinnor förnämligast söka inträde på 
förlossningsanstalter, och isynnerhet för de ogifta barna
föderskorna, försvårade lefnadsvilkor, många sorger och 
bekymmer. Dessa kunna i sydligare länder icke i sam
ma grad vara förhanden, som hos oss. Derför ville jag 
i dessa förhållanden se en predisponerande orsak och 
sålunda tillika en förklaring öfver puerperal-eklampsins 
påfallande freqvens under nordens kallare årstid.

Huruvida puerperal-eklampsi förekommer lika ofta 
inom alla samhällsklasser, både väl- och illalottade, är ett 
hittills alldeles försummadt spörjsmål, för hvars besva
rande erfordras statistiska uppgifter, vida mera omfat
tande än de som kunna erhållas från förlossningsanstal
ter. A priori vore man dock benägen att anse de mera 
lyckligt lottade samhällsklassernas qvinnor mindre ut
satta för denna sjukdom. Den af mig påpekade omstän
digheten att ogifta barnaföderskor oftare synas angripas 
af denna under den del af året, då lefnadsvilkoren äro 
mera bekymmersamma än annars, talar åtminstone icke 
emot detta antagande. Det inflytande deprimerande sin
nesrörelser, såsom jag längre fram skall ådagalägga, ut- 
öfva på uppkomsten af puerperal-eklampsi, tillåter äfven 
slutsatsen, att de barnaföderskor, hvilka höra till sam
hällsklasser, mera utsatta för sorg och nöd, äfven äro 
mera hotade af denna sjukdom.

En fingervisning kunde man i detta afseende äfven 
erhålla genom att undersöka, huruvida eklampsi-fallen i
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vexlingar iDessa siffror utvisa

1: 216, 
1 :199, 
1 :324, 
1:393, 
1 .-268.
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11
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1855-59
1860—64
1865-69
1870-74
1875—76

12
16
8
6
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eu stad blifvit talrikare med ett tilltagande proletariat. 
Härför hafva uppgifter stått mig till buds endast från 
Allmänna Barnbördshuset i Stockholm och från Barn
bördshuset i Helsingfors. De enskilda åren äro, såsom 
man kunnat vänta sig, till eklampsins freqvens betydligt 
vexlande och anföras derför icke. — Vid genomgående 
af journalerna för Barnbördshuset i Stockholm finner 
man att under åren

„ 2593
n 3191
„ 2591 
n 2361
„ 1074

1850—54 iakttogos 8 eklampsier på 2423 intagna eller 1:303, 
n 
ii 

ii 

n 
n

Åren 1879 och 1880 voro dock så till vida olika 
de öfriga, att under dem ett större antal gifta qvinnor 
voro intagna, än ogifta. Uteslutas derför dessa år, så 
erhålles för de återstående 1875—78 14 eklampsier på 
1120 intagna, eller 1: 80. Puerperal-eklampsins freqvens 
på Barnbördshuset i Helsingfors har således blifvit, om 
ock obetydligt, större under de senare åren. Dock torde 
det icke behöfva ytterligare betonas, att man endast med 
en viss försigtighet får öfverföra resultaten från en all
män förlossningsanstalt på ett helt samhälle, här sär- 
skildt på ett under de senare åren tilltagande prole
tariat.

sålunda tydliga 
puerperal-eklampsins freqvens, men huruvida dessa sam
manfalla med vexlingar i Stockholms arbetare befolk
nings sociala och ekonomiska förhållanden kan jag icke 
afgöra.

Granskar man åter uppgifterna från Barnbördshu
set i Helsingfors, så finner man följande: Åren

1870—74 iakttogos 15 eklampsier på 1271 intagna eller 1:84, 
1875—80 „ 26 „ „ 2142 „ „ 1:82.
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406 gifta^ „
676 ogifta multiparae

1150 gifta „

Af stort intresse vore det att kunna afgöra, huru
vida ogifta barnaföderskor oftare angripas af eklampsi 
än gifta. Med begagnande af journalerna från Barn- 
bördshuset i Helsingfors har jag sökt besvara denna 
fråga. Jag har dervid betraktat qvinnor, om hvilka 
uppgifvits att de varit förelysta eller trolofvade, och 
enkor, om hvilka det framgår att deras barn blifvit in
om äktenskapet afladt, såsom gifta. Resultatet är föl
jande: under åren 1870—1880 voro intagna

1120 ogifta primiparae och bland dem 18 eclampticae,
n 
n 
r)

Således 1 fall af eklampsi på 62 ogifta förstföder- 
skor, på 40 gifta förstföderskor, på 338 ogifta omföderskor 
och på 104 gifta omföderskor. Det skulle af dessa siff
ror synas som om gifta barnaföderskor i högre grad än 
ogifta vore utsatta för denna sjukdom. Men man får 
icke glömma att dessa uppgifter äro hemtade från en 
förlossningsanstalt, på hvilken, liksom på andra dylika, 
gifta qvinnor, isynnerhet om de äro i sin första förloss
ning, mindre ofta söka inträde än ogifta, såvida icke 
särskilda tvingande omständigheter och deribland äfven 
eklampsi, nödgar dem dertill. Det resultat, hvatill jag 
kommit kan derför icke anses vara allmängiltigt.

Svårt är att förklara de fluktuationer i eklampsins 
uppträdande, hvarigenom t. o. m. på större förlossnings- 
anstalter ofta en ganska lång tid kan förgå utan att nå
got enda eklampsi-fall iakttages, hvarefter åter fiere så
dana följa tätt på hvarandra. Detta förhållande omtalas 
af fiere författare, bland andra af Lachapelle, Kiwisch, 
Litzmann och ett bland de mest markerade exempel 
härpå anföres af Fordyce Barker:1) på en enda dag un-
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der vintern 1870 iakttog denne 3 fall af eklampsi, och 
på en annan dag i samma vecka 3 andra fall. Oftast är 
dock förekomsten mindre kumulerad. Bland Ingerslevs 
observationer finnas för år 1860 8 fall af eklampsi, hvaraf 
4 under Oktober månad och 2 på samma dag, samt för 
år 1868 7 fall, deraf 3 under en och samma månad. — 
Af journalerna för Allmänna Barnbördshuset i Stock
holm synas under åren 1850—1876 4 sådana kumulatio- 
ner hafva egt rum: af 5 eklampsifall 1857 förekommo 2 
i Juni månad (den 4 och 27), af 6 fall år 1863 visade 
sig 4 i Januari månad (nemligen den 4, 9, 19 och 23), af 
4 fall år 1864 visade sig 2 i Februari (den 1-4 och 28), 
och af 5 fall år 1867 inträffade 2 i December (den 11 
och 29). — Analoga förhållanden hafva äfven inträffat 
på Barnbördshuset i Helsingfors: Af 4 eklampsi-fall år 
1872 utbröto 2 i Februari (den 6 och den 9); af 4 fall 
år 1873 utbröto ett den 1 och ett annat den 25 Juni, 
och ett tredje den 7 Juli; af 5 fall år 1875 utbröto ett 
den 1 och ett annat den 2 Mars, och 2 andra den 9 
November; af 5 fall år 1878 utbröto ett den 24 och ett 
annat den 25 Juni; af 7 fall år 1879 utbröto ett den 19 
och ett annat den 22 Mars; och af 5 fall 1880 utbröto 
ett den 24 och ett annat den 27 December.

Att betrakta dessa fluktuationer i eklampsins före
komst såsom något endast tillfälligt, torde icke vara be- 
rättigadt. Litet sannolikt är äfven, att i annat än un
dantagsfall den skrämmande anblicken af eklamptiska 
konvulsioner hos en födande gifvit anledning till upp
komsten af dylika hos en annan. Något sådant finnes 
mig veterligen icke uppgifvet. Och endast ytterst säl
lan synas såväl de af andra som af mig anförda fallen 
af kumulerad förekomst i anseende till tid och rum vara 
hvarandra nog nära stående, för att tillåta ett sådant 
antagande. Men ej hellei- kommer man orsaken syn
nerligen närmare genom att, i likhet med hvad för
fattare äfven i senaste tid gjort, antaga ifrågavarande 
förhållande bero på atmosferiska inflytelser. Särskildt
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antager Pippixgsköld ') att en katarrhal sjukdomskon- 
stitution kunde inverka på freqvensen af de akuta ne- 
friter och sålunda äfven på de uremier och eklampsier, 
hvilka tillhöra gravidas och puerperae. Rigtigheten häraf 
kan jag icke afgöra, men det måste likväl, såsom jag 
strax skall framhålla, åtminstone tillsvidare anses såsom 
något oafgjordt, huruvida den jijuraffektion, hvilken 
man vanligen finner vid eklampsi, är af inflammatorisk 
natur, är en verklig nefrit, och huruvida dess uppkomst 
påverkas af yttre inflytelser. En del af de publicerade 
iakttagelserna af tätt på hvarandra följande fall af puer- 
peral-eklampsi synas mig måhända kunna förklaras ge
nom deras förekomst under den kallare årstiden. Jag 
medgifver dock gerna, att detta ingalunda är händelsen 
med alla. Det qvarstår sålunda här, liksom i många 
andra eklampsin berörande förhållanden, något oför
klarligt.

En hereditär disposition, spelande en så stoi- rol i 
andra sjukdomar inom nervsystemet, har man (t. ex. 
Schroeder och Fordyce Barker) äfven velat tillskrifva 
en viss betydelse för puerperal-eklampsin. Härför har 
man förnämligast funnit stöd i en af George Elliot -’) 
omtalad, en hel familj tillkommande disposition för den
na sjukdom: Modren, hvilken tidigare framfödt 4 dött
rar, dukade under för puerperal-eklampsi, då hon gaf lif- 
vet åt en son. En af döttrarna dog i samma sjukdom 
i 6:te månaden af sitt första hafvandeskap, en annan i 
sitt tredje, sedan hon i en tidig period af de båda före
gående haft missfall. Den tredje systern fick eklampsi 
i 6:te månaden af sin första graviditet, men tillfrisknade; 
senare har hon haft ett missfall. Den fjerde dottern 
slutligen såg Elliot framföda ett lefvande barn, men

') Redogörelse för resultaten af sjuk- och helsov&rden vid All
männa Sjukhusets Barnbörds-afdelning under aren 1871 och 1872. Fin
ska Läkaresällskapets Handlingar. Bd. 15. Hft. 3-

a) Obstetrie clinic. New York 1872. pag. 290.
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79,9% (Scakzoki)
80,5 °/0 (Bbommerstädt) 
81,0% (IsOEHSLEV;
71,4 °/0 (Eamsbotham).
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sjelf dö i den sjukdom, som äfven blifvit modrens och 
tvenne systrars slut. — Fall, i h vilka en hereditär di
sposition för eklampsi kan uppvisas, torde likväl ytterst 
sällan förekomma. Bland de å Fodselstiftelsen i Kjo- 
benhavn vårdade eclampticae omtalar Ingerslev en, 
hvars moder hade dött i kramp i sin första partus; en 
annan hade en syster, hvilken likaledes haft konvulsio- 
ner under förlossningen.

Redan de äldre accouchörerne hade gjort den iakt
tagelsen, att förstföderskor vida oftare öfverfallas af puer- 
perala konvulsioner än omföderskor. En blick på några, 
af skilda författare gjorda sammanställningar bekräftar 
äfven denna iakttagelse till fullo:
Bland 550 eclampticae voro 419 I-parae, d. v. s. 76,2% (Wieoer)

230
107 

81
< 5 „

288
133
100
105 „

Af de 54 eklampsifallen från Barnbördshuset i Stock
holm voro 46 primiparae och 6 multiparae (om 2 finnes 
intet i detta afseende uppgifvet); primiparae voro såle
des 88,4 % af alla eclampticae. Af de 41 från Barn
bördshuset i Helsingfors anförda fallen voro 28 primi
parae och 13 multiparae; primiparae voro således 68,3%.

Förhållandet mellan eklampsins förekomst hos först- 
loderskor och omföderskor är, sådant det af dessa siffror 
framgår, likväl icke fullt exakt, enär dessa, hemtade som 
de äro från förlossningsanstalter, i hög grad påverkas 
af det stora antalet förstföderskor. För att emellertid 
med tillhjelp endast af material från förlossningsanstal
ter kunna komma till en säkrare kännedom om eklam
psins relativa freqyens hos primi- och multiparae, bör 
man beräkna eklampsifallens freqvens hos hvardera af 
dessa kategorier särskildt. Detta har jag gjort med be
gagnande af materialet från Barnbördshuset i Helsingfors.

Af de under åren 1870—1880 å Barnbördshuset i 
Helsingfors intagna voro, såvidt i journalerna derom
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lemnas bestämd uppgift, 1564 förstföderskor och 1838 
omföderskor. Bland de förra iakttogos 28 och bland de 
senare 13 fall af eklampsi. Ett fall af denna sjukdom 
belöpte sig således på 56 primiparae och på 141 multi- 
parae.

Öfver puerperal-eklampsins förekomst hos förstfö
derskor och omföderskor finnas uppgifter, omfattande ett 
helt samhälle, endast hos Simon Thomas. Denne fann 
12 eclampticae bland 2809 primiparae eller 1 fall af 
eklampsi på 234 förstföderskor; och 3 eclampticae på 
12369 multiparae eller 1 fall af eklampsi på 4123 om
föderskor.

Orsaken till att förstföderskor vida oftare än om
föderskor angripas af eklampsi hafva anhängare af den 
uremiska intoxikationstheorin trott sig finna i en hos de 
förra större fasthet hos den främre bukväggen, hvarige- 
nom uterus skulle tryckas mot de vid ryggraden löpande 
stora kärlen och dymedelst alstra en Morbus Brighti. 
Det fullkomligt ohållbara i denna uppfattning skall 
längre fram ådagaläggas. Betydligt närmare sanningen 
kommer man väl genom att, i likhet med ett antal för
fattare, söka denna för primiparae utmärkande disposi
tion i ett första hafvandeskaps djupare inverkan på, hela 
den qvinliga organismen och särskildt dess nervsystem. 
Slutligen har man framhållit en modermunnens och öf
ver hufvud en förlossningsvägarnas större oeftergiflighet 
hos förstföderskor. För detta moment talar den för äl
dre barnaföderskor och isynnerhet äldre förstföderskor 
större dispositionen för eklampsi, en disposition, hvars 
tillvaro tydligt skall framgå af det följande.

Bland omföderskor åter iakttagas de flesta eklani- 
psi-fallen hos II-parae, och ju större antal föregående 
förlossningar blifvit genomgångna, desto mera sällan an
träffas denna sjukdom. Så voro bland de 6 af Carl 
Braun anförda omföderskorna 5 för andra gången fö
dande. Bland 6 eclampticae multiparae från Allmänna 
Barnbördshuset i Stockholm voro äfvenledes 5 II-parae

4
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') Jinfr Wicger, 1. e. N:o 9. pag. 333.
-’) 1. c. Casc 18. pag. 53.
■■>) Jahresbericlit fiber d. Ercignisse in <1. Entbindungsinstitute zu 

Dresden, im Jahre 1860. Monatschr. f. Geb.kunde u. Frauenkrh. Bd. 19. 
Hft. 3. pag. 208.

«■> 1. c. pag. 67. (N:o 2).

och endast en III-para. Bland de 13 eclampticae mul- 
tiparae från Barnbördshuset i Helsingfors voro 5 för 
andra gången, 3 för tredje, 2 för femte, 2 för sjette och 
1 för nionde gången födande. Af Ingerslevs multiparae 
voro 13 i sin andra, 4 i sin tredje, 1 i sin fjerde och 1 
i sin femte förlossning. Och bland Ramsbothams 30 om- 
föderskor voro blott 1 i sin åttonde, 1 i sin nionde ocli 
1 i sin tionde förlossning. Ett fall af eklampsi i sjunde 
månaden af det fjortonde hafvandeskapet omtalar Elliot. 
— Efter den andra förlossningen synes sålunda eklam
psi vara ganska sällsynt, och senare än vid en fjortonde 
graviditet torde den föga vara iakttagen.

Detta förhållande, att qvinnor, hvilka genomgått ett 
större antal förlossningar, mindre synas utsatta för eklam
psi än de, hvilka genomgått ett mindre antal, influeras 
naturligtvis främst deraf, att förlossningar af det först-’ * 
nämda slaget förekomma mindre ofta än af det senare. 
Men sannolikt inverka på detta förhållande äfven sam
ma orsaker, som göra att förstföderskor oftare angripas 
af eklampsi än omföderskor.

En förnyelse af en engäng öfverstånden eklampsi, 
vare sig i samma eller i ett följande hafvandeskap, är 
mycket sällan iakttagen. Fall af förnyadt uppträdande ' 
i samma graviditet äro omtalade bland andra af Lever1), 
Elliot2), Grenser3) och Ingerslev l). Men det mycket 
ovanliga i observationer sådana som dessa, bevisas äfven 
deraf, att man icke så alldeles sällan anträffar qvinnor. 
hvilka i en ganska tidig period af sitt hafvandeskap öf- 
verfallits af eklampsi, men der denna går öfver utan att 
ånyo infinna sig, hvarken före, under eller efter den på 
normal tid försiggående förlossningen.
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Något oftare synes man hafva iakttagit fall at 
eklampsi eller endast prodromer dertill, ånyo visande 
sig under en följande graviditet, partus eller barnsäng. 
Sådana iakttagelser anföras af Litz.mann1), Lumpe2), Fran- 
cis H. Ramsbotham 3), Tyler Smith4), Elliot5), H. V. 
Martin6) o. a. Bland de 6 eclampticae multiparae från 
Allmänna Barnbördshuset i Stockholm hade endast en 
(N:o 634. 1860) vid en föregående förlossning äfvenledes 
haft eklampsi; qvinnan var en för andra gången fö
dande. — Det i alla fall mycket sällsynta i förekom
sten af en i följande hafvandeskap recidiverande eklam
psi framhålles äfven af förlossningsläkare med stor er
farenhet, Kiwiscii bland andra. Och isynnerhet på barn- 
bördshus är man icke så alldeles sällan i tillfälle att 
iakttaga qyinnor, hvilka vid en föregående förlossning 
öfverfallits af eklampsi, men icke vid någon senare. Ro
bert Johns hade påstått, att eklampsi endast undan
tagsvis skulle uppkomma hos omföderskor och då blott 
vore att betrakta såsom recidiv från en föregående för
lossning. Det redan länge erkändt origtiga häri fram
går af den vida vägnar sällsyntare förekomsten af reci
div än af eklampsi hos omföderskor, hvilka aldrig förut 
angripits häraf.

Det har uppgifvits att äldre qvinnor, och särskildt 
äldre förstföderskor, skulle vara synnerligen utsatta för 
att angripas af puerperal-eklampsi. Det origtiga häri an
ser Wieger') sig kunna bevisa genom följande öfversigt:.

1) D. Klinik. 1852. N:o 20. pag. 22G. N:o 31. pag. 343.
2) Zcitschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien. X Jalirg. (1854). 

Hft. 8. pag. 177.
3) 1. c. pag. 476.
<) W. H. Broadbent. Abortion with Albuminuria and Convulsions 

in six successive pregnancies. Transactions of the Obstetrical Socicty 
of London. Vol. I. 1860. pagg. 108—111.

5) 1. c. Case. 44 pag. 106.
°) London med. Record. 15 Febr. 1877. Jmfr Ingerslev 1. c. pag. 60.
’) 1. c. N:o 10. pagg. 365 & 366.



52

»>
»>1 n

Dessa fördela sig på skilda ålders-

från

»

n 

n

»

»
n
n
t»

n

voro
»
n
n

n
n
n

v
»

„ 375 
_ GO1 
„ 459 
„ 263 
„ 100

2
3
4
4 
0

n

»

n

n

n

»
n
»
n

96
88
93
59

105

10
8
2
1
1

år
n
VI

1152
969
556
297
105

» 
n 
n 
n
n

775
367

96
34

5

21-25 
26-30 
31—35 
36—40

40

»
»
n 

öfver

20 år,
r>
n
n
r>
»

278 qvinnor, dcraf 264 primi- och 14 multiparae.
nH

» 
»

>,
Bland 41 eclampticae från nämda tid finnes åldern 

uppgifven för 40. 
klasser sålunda:

Under 20 är voro
21—25 „
26—30 „
31-35 „
36-40 „

öfver 40 „

Bland 148 eclampticae voro 37 mellan 15 ocli 20 år, 63 
mellan 20 och 25 år, 26 mellan 25 och 30 år, 20 mellan 
30 och 40 år och 2 mellan 40 och 46 år. Före det 25:te 
året voro således 100 eclampticae, eller 67,57 °/0, efter det 
25:te året åter 48, eller 32,43 °/0. Men uppgifter af detta 
slag äro, åtminstone för det ändamål Wieger och i lik
het med honom andre författare anföra dem, alldeles vär
delösa, enär det ju icke är angifvet bland huru många 
qvinnor i motsvarande åldersklasser det angifna antalet 
eclampticae förefanns. Frågan gäller nemligen här icke 
huru gamla de på en förlossningsanstalt vårdade eclam
pticae voro, utan huru ofta qvinnor af en gifven ålder 
angripas af ifrågavarande sjukdom.

Med begagnande af materialet från Barnbördshuset 
i Helsingfors under åren 1870—1880 har jag sökt utröna 
detta förhållande.

Under 20 
21—25 
26—30 
31—35 
36—40 

öfver 40

w 
n 
n 
n 
n

Man finner häraf att ett fall af eklampsi förekom på 
56 intagna qvinnor under 

n 
n 
n 
n 
n

5 eclampticae, deraf 5 primi- och 0 multiparae.
12
11
6
5
1
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en äldre förstföder-
■ en mera framskri

den ålder alldeles påfallande disposition för puerperal- 
eklampsi. Minst sjmas deremot primiparae mellan 21 
och 25 år vara hotade.

Men äfven äldre omföderskor synas vara mera än 
yngre disponerade för ifrågavarande onda. Detta fram
går äfven af en

77
46
48
34
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På det tydligaste framgår häraf i 
skor tillkommande och isynnerhet för

granskning af ofvan anförda siffror. Man 
finner nemligen ett fall af eklampsi på

188 intagna multiparae från 21—25 år,
n
»
n

Häraf synas barnaföderskor under 20 år och mellan 
36 och 40 år mera än andra hotade.

Granskar man åter anförda siffror med afseende a 
eklampsins freqvens hos förstföderskor, så finner 
ett fall af denna sjukdom på

55 intagna primiparae under
n
n
n
n
n

r> n r>
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n n r>

Allmänt synes den iakttagelsen hafva blifvit gjord, 
att qvinnor af den mest olika kroppskonstitution och 
nutritionstillstånd kunna angripas af puerperal-eklampsi 
I äldre tid ansåg man sig dock, såsom af det tidigare 
anförda framgår, hafva kommit till den erfarenheten, att 
särdeles qvinnor med utbredda oedemer vore dispone
rade härför, en erfarenhet, hvilken ju af Rosenstein äf
ven åberopas såsom stöd för den af honom förfäktade 
theorin. Senare iakttagelser bekräfta likväl icke detta. 
Och med afseende å kroppskonstitutionen uppgifva nyare 
författare temligen allmänt, att måhända de flesta eclam-
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') 1. c. s. 169-

pticae äro kraftiga, blodfulla qvinnor, och endast en min
dre del bleka och anemiska. För utrönande af detta 
förhållande anställde Ingerslev1) med tillhjelp afHayems 
apparat räkning af de röda blodkulorna hos 4 eclampti- 
cae och fann dervid resp. 6,oo, 6,12, 5,56 och 4,64 millio
ner på hvarje kub. mm. blod. Hos fullkomligt friska; 
icke-hafvande qvinnor hade han förut med samma ap
parat funnit i medeltal 5,59 mill. röda blodkulor på hvarje 
kub. mm. Endast hos en af de 4 eclampticae var så
lunda blodkulornas antal lågt: patienten var äfven en 
klent byggd och blek qvinna: de öfriga voro kraftiga 
och robusta. För såvidt man derför af de röda blod
kulornas antal kan bedömma blodets beskaffenhet, så 
tyder denna undersökning åtminstone icke på att eklam- 
psi företrädesvis skulle iakttagas hos individer med ett 
hydremiskt blod. Med afseende å kroppstillståndet hos 
de af mig från barnbördshusen i Stockholm och Hel
singfors anförda eklampsi-fallen angifva de i detta afse
ende visserligen något ofullständiga journalerna oftast 
ett godt näringstillstånd och en både före och under 
hafvandeskapet god helsa; endast en och annan gång 
uppgifves qvinnan under graviditeten hafva varit „sjuklig‘;.

Hvad åter vidkommer förekomsten oedemer, ej in
skränkta blott till föttei- och underben, utan utbredda 
äfven öfvei- de öfre extremiteterna och ansigtet, så hafva 
nyare undersökningar ådagalagt, att de ingalunda före
finnas så allmänt som förut antagits. Så fann Ingers
lev bland 71 fall af eklampsi endast 20 med utbredda 
oedemer, d. v. s. 28,2 %. Bland 54 fall af eklampsi från 
Allmänna Barnbördshuset i Stockholm fanns utbredt oe- 
dem antecknadt såsom för handen varande i 10 fall, så
ledes i endast 18,7 % af fallen. Och utbredd anasarca 
finnes slutligen antecknad hos endast 3 af de 41 eclam
pticae från Barnbördshuset i Helsingfors, således hos blott 
7,3 %. — Huruvida dock de flesta parturientes med utbredt 
oedem angripas af eklampsi eller icke, kan jag ej afgöra.
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Bd. 6. (1856).
Bd. 1.

Spiegelberg uppgifver, att det stora flertalet verkligt 
hydremiska qvinnor icke angripas af nämda sjukdom.

Redan tidigt hade man gjort den iakttagelsen, att 
tvillingar oftare än under andra omständigheter anträf
fas vid eklampsi, och på grund häraf synes man hafva 
betraktat tvillingshafvandeskap såsom en predisponerande 
orsak till denna sjukdom (LIajueton, Lacuapelle o. a.). 
Rigtigheten af nämda iakttagelse konstateras fullständigt 
af senare undersökningar. — Så belöpa sig enligt sam
manställningar gjorda

af Wieoer 28 tvillingshafvandeskap på 379 eklampsier,
„ BiwmmerstXdt 13 „ „ 135 „
„ I.XOEIISLBV 19 „ n 100 „

Bland de af mig anförda 54 eklampsi-fallen från All
männa Barnbördshuset i Stockholm voro 4 tvillingshaf
vandeskap, och bland de 41 eklampsifallen från Barn
bördshuset i Helsingfors voro 2 tvillingshafvandeskap. 
— Summeras dessa tal, så erhåller man 56 tvillingshaf
vandeskap på 709 fall af eklampsi, eller 1 fall af tvil
lingshafvandeskap på 12,7 fall af eklampsi. Tvillingsför
lossningarna utgöra sålunda 7,89 °/0 af alla eklampsifall.

För att dock af dessa siffror kunna draga några 
giltiga slutsatser, måste man noga känna till den rela
tiva förekomsten af tvillingshafvandeskap i allmänhet. 
Undersökningar häröfver, omfattande det största antalet 
förlossningar och sålunda de mest tillförlitliga, finnas af 
Veit '). Denne fann 149,964 tvillingsförlossningar bland 
13,360,575 forlossningar tillsammantagna: 1 fall af tvillin
gar förekommer sålunda bland 89 förlossningar.

Tvillingsförlossningar äro sålunda 7,89 °/0 af eklam
psifallen, medan de deremot utgöra endast 1,12 % af 
samtliga förlossningar.

Vid hydramnion deremot synes eklampsi icke före
komma synnerligen ofta.

>) Monatschr. f. Geburtskunde u. Fraucnkrankh.
pag. 127. Jmfr Scanzoni. Lehrb. d. Geburtshilfe. 4 Aufl. 
pag. 204.
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Med afseende å fosterläget hos ecla mpticae utvisar 
Wiegeks omfattande statistik den alldeles öfvervägande 
förekomsten af ett normalt sådant. Bland de af honom 
anförda fallen funnos endast 1 tvärläge, 3 ansigtslägen 
och 6 säteslägen. Senare iakttagelser bekräfta äfven 
fullständigt detta förhållande. Så fann Ingerslev bland 
sina fall 1 sätesläge, 1 framhj essläge, 2 pannlägen och 
slutligen en tvillingsförlossning med det första barnet i 
pann-, det andra i sätesläge; intet fall af tvärläge före
kom. Bland eklampsifallen från Barnbördshuset i Stock
holm förekommo 4 säteslägen vid enfostriga förlossnin
gar, men dessutom en tvillingsförlossning med det ena 
barnet i sätesläge och en annan tvillingsförlossning med 
det ena barnet i fotläge. Och bland eklampsi-fallen från 
Barnbördshuset i Helsingfors äro antecknade 1 sätesläge, 
1 pannläge och tvenne tvillingsförlossningar med det 
ena barnet i sätesläge.

Den stora sällsyntheten af tvärlägen vid eklampsi 
anser Wieger kunna förklaras derigenom, att uterus vid 
dessa är utvecklad på bredden, och derigenom icke kan 
utöfva tryck på renaltrakten. Det origtiga häri skall 
framgå af de anmärkningar, hvilka måste göras mot lä
ran om uteri tryck på renalkärlen. Fostrets läge synes 
enligt regeln vara normalt. Men detta har sin grund 
deri, att de vida vägnar flesta eclampticae äro förstföder- 
skor, hos hvilka öfverhufvud anomala fosterlägen äro 
sällsynta (Naegele-Grenser ').

Något olika resultat synas framgå ur en gransk
ning af könsförhållandet hos de af eclampticae födda 
barnen: Af 83 barn, hos hvilka könet var angifvet, fann 
Ingerslev 41 gossar och 42 flickor; tvillingsförlossningar 
uteslutna. 51 eclampticae från Allmänna Bambördshu- 
set i Stockholm åter, om hvilka nödiga uppgifter finnas, 
födde 55 barn, af hvilka 36 voro gossar och endast 19 
flickor. Uteslutas härifrån tvillingsfallen, så erhållas 30

') Lehrb. d. Geburtshulfe. VI Aufl. Mainz 1867. pag. C67.
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gossar och 17 flickor. De af eklamptiska mödrar å Barn- 
bördshuset i Helsingfors födda barnen voro, savidt upp
gifter deroin finnas, 21 gossar och 15 flickor; häri äro 
äfven inberäknade två tvillingsförlossningar med en 
gosse och en flicka hvardera. — Men då de förhållanden, 
som inverka på barnens kön, ännu äro sa godt som 
okända, så kan man af de anförda siffrorna icke draga 
några slutsatser, äfven om de vore mera öfverensstäm- 
mande.

Före den femte hafvandeskapsmånaden torde eklam- 
psi sällan, om någonsin, uppstå, men ännu under denna 
allt annat än ofta. »Francis Ramsbotham anför dock ef
ter Perfect tvenne fall af eklampsi, hvilka utbrutit förr 
än fostret visat några lifstecken. Men från denna tid
punkt ända till puerperiets slut förekommer eklampsi 
med vexlande freqvens. De flesta fallen synas dock in
träffa hos qvinnor, hvilka nått sitt hafvandeskaps nor
mala slut. Så synas de aldra flesta af de från Barn- 
bördshuset i Stockholm anförda eclampticae hafva varit 
fullgångna, eller nästan fullgångna; endast för tvenne 
hade graviditeten avancerat endast till sjette månaden- 
Och bland de 41 af eklampsi öfverfallna qvinnorna från 
Barnbördshuset i Helsingfors finnas endast om 11 an- 
tecknadt, att de icke skulle nått sitt hafvandeskaps nor
mala slut; den tidigast angripna var en gravida i sjunde 
månaden. Denna omständighet förklaras deraf att eklam
psi oftast uppstår hos födande, och de vida vägnar flesta 
förlossningar åter inträffa vid hafvandeskapets normala 
slut.

Namnet Eclampsia gravidarum, parturientium et 
puerperarum utvisar redan, att man allmänt ansett och 
anser denna sjukdom kunna uppkomma både under haf- 
vandeskapet, d. v. s. före förlossningsarbetets början, 
under detta och under barnsängen. Så fann Wieger 
vid en sammanställning af 455 fall, att eldampsi utbröt 
före förlossningsarbetet i 109, under detsamma i 236 och 
efter barnets födelse i 110. Af Brummerstädts statistik
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’) Bemerkuugen zur Eklampsiefragc. 
Gynäkologie. Bd. 4. Hft. 1. pag. 88.

3) Gcburtslehrc. 2. Aufl. Bd. 2. pag. 484.
«) 1. c. pag. 58.

') Såsom synes är Wiegcrs statistik icke fullt jcmförlig med Bruni- 
merstädts och min; de eklampsifall, hvilka utbrutit under cfterbördspe- 
rioden, medräknas icke af Wieger bland dem, som uppkommit pendant 
le travail. Men olikheten är i sjelfva verket icke synnerligen stor, enär 
eklampsi-fallen från cfterbördsperioden äro ganska få, såsom snart skall 
synas.

Zeitschr. f. Geburtshulfe u.

åter framgår, att af 135 eklampsier utbröto 25 förrän nå
got förlossningsarbete kunnat uppvisas, 81 under på
gående sådant och 29 efter detsammas afslutande. I de 
af mig från Bambördshuset i Stockholm bekanta fallen 
utbröto konvulsionerna 4 gånger under graviditeten, 29 
gånger under förlossningen och 8 gånger under puerpe- 
riet, — i 10 fall framgår ej af journalerna huruvida ut
brottet skedde före förlossningsarbetet eller i dess för
sta början, och i 3 fall saknas närmare uppgifter. I 
de 41 från Bambördshuset i Helsingfors anförda fallen 
utbröt sjukdomen före förlossningsarbetets begynnande 
hos 5, under detsamma hos 21 och under barnsängen 
hos 5, — i 6 fall framgår icke af journalerna huruvida 
sjukdomen utbröt redan under hafvandeskapet eller strax 
i början af förlossningsarbetet, och i 4 fall saknas när
mare uppgifter ')•

Antalet eklampsier, hvilka uppgifvas hafva uppstått 
före förlossningsarbetets begynnande, torde dock i all
mänhet vara för högt, enär möjligheten af, att redan på
började uterinkontraktioner icke blifvit observerade, ej 
kan tillbakavisas. Uppgifter i detta afseende något olika 
nu anförda lemnas äfven af Hermann Löhlein 2). Denne 
fann nemligen bland 106 eklampsier endast 5, hvilka ut
brutit under graviditeten. Men Kilian 3) och Krwiscn4) 
förneka till och med förekomsten af eklampsi utan före
gående förlossningsarbete. Häremot framhåller dock 
Scanzoni det faktum, att erfarne och framstående ac-
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>) Klinik d. Geburtshilfe u. Gjnaekologie. pag. 2S3.

couchörer anföra fall, i hvilka, oaktadt noggrann iaktta
gelse, icke några tecken på inträdt förlossningsarbete 
kunnat upptäckas. Sådana iakttagelser ära gjorda af 
Bavdelocque, Boer, Carl Braun o. a. Ett i detta afse- 
ende mycket lärorikt fall anföres af den sistnämde: ') 
Hos en qvinna i S:de hafvandeskapsmånaden upprepade 
sig vid fullkomligt sluten portio vaginalis 11 häftiga 
krampanfall, hvarpå följde en 24 timmar fortfarande 
sopor, hvarunder inga värkar eller andra förlossnings- 
förändringar kunde iakttagas; först efter 2 dagar in
ställde sig vid återkommet klart medvetande uterinkon- 
traktioner, och förlossningen afslutades utan några vidare 
anfall. Många andra iakttagelser af detta slag kunde 
anföras. — På grund af det anförda måste man derför 
med Scanzoni anse det vara alldeles oberättigadt, att för
neka förekomsten af eklampsi, oberoende af ett föregå
ende förlossningsarbete.

Puerperal-eklampsi kan utbryta under hvarje period 
af förlossningsarbetet, men hvarje period deraf dispone
rar icke i lika hög grad för detta onda. Detta framgår 
af följande: Af 88 eklampsier från Wiegers statistik 
uppkomna under „le travail" (eklampsierna under efter- 
bördsperioden icke medräknade) visade sig 55 före mo
denminnens fullständiga utplånande. Af 81 fall, sam
manställda af Brualmerstädt, uppträdde 48 under öpp- 
ningsperioden, 24 under utdrifningsperioden och 3 under 
efterbördsperioden (i 6 fall finnes slutligen ingen när
mare uppgift). De 29 eclampticae parturientes från 
Barnbördshuset i Stockholm utvisa ett liknande förhål
lande: 20 angrepos af konvulsioner under öppningsperio- 
den, 7 under utdrifningsperioden och 2 under efterbörds
perioden. Och bland de 21 eklampsierna hos födande 
från Barnbördshuset i Helsingfors utbröto anfallen i 15 
under öppningsperioden, i 5 under utdrifningsperioden 
och i 1 under efterbördsperioden.
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’) 1. c. Monthly Journal. Oct. 1852. pag. 369.
2) 1. c. pag. 101.
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Dessa siffror utvisa sålunda att puerperal-eklampsi 
oftast uppträder under perioden från förlossningsarbetets 
begynnande, till modermunnens fullständiga utplånande.

Äfven under puerperiet uppträder eklampsi på do 
mest olika tider, från omedelbart efter placentas afgång 
ända till dagar, ja veckor derefter. Simpson ') såg en
gång eklamptiska konvulsioner utbryta circa 8 veckor 
post partum och slutas dödligt. Detta torde dock vara 
en aldeles ovanlig iakttagelse, så sent torde ingen annan 
sett denna sjukdom uppstå. En god bild af de olika 
tiderna för eklampsins uppkomst efter förlossningsarbe
tets afslutande lemnar följande af Bbummebstädt 2) sam
lade statistik af 29 fall. Det första anfallet inträdde

4 ggr omedelbart eft. plac:s afgång.
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I de 8 fallen af eclampsia puerperarum från All
männa Barnbördshuset i Stockholm uppträdde konvul- 
sionerna resp, kort efter, circa 1, 1 'A, 2 'A, 83/i, 13, 15 
timmar, 7 dagar post partum. I de 5 fallen af eclam-
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') Uebcr die Bezieliungen d. cngcn Bcckcns z. Eklampsie. Disscrt. 
Berlin I8G9. Jmfr Virchow u. Hirsch. Jahresbcricbt. Jahrg. 4- Bd. 2. 
pagg. GO9 <t G1O.

2) Zur Lehre voni Durchweg zu engen Becken. Zeitschr. f. Ge- 
burtshulfc u. Frauenkrh. Bd. I. Hft. 1. (Stuttgart 1875) pag. 37.

3) Bcmerkungen zur Eklampsiefrage.

psia puerperarum från Barnbördshuset i Helsingfors åter 
utbröto anfallen resp. '/2, 8, 8 '/a timmar, 1 '/a och 4 da
gar efter placentas afgång. Eclampsia puerperarum ut
bryter således oftast inom en ä par timmar efter förloss
ningens afslutande och blir sällsyntare ju mera tid som 
förgått sedan detta.

Vid en granskning af de nämda 8 fallen af eclam
psia puerperarum från Barnbördshuset i Stockholm kom 
jag till det öfverraskande resultat, att ej mindre än 4 af 
dessa voro multiparae. Såsom man af det ofvan sagda 
torde påminna sig, funnos bland samtliga 54 eclampticae 
från Allmänna Barnbördshuset i Stockholm tillsammans 
endast 6 omföderskor. Och bland de 5 fallen af eclam
psia puerperarum från Barnbördshuset i Helsingfors voro 
4 multiparae, nemligen en Hl-, en V-, en VI- och en 
IX-para.

Den förste, som anställt noggranna efterforskningar 
med afseende å trånga bäckens förhållande till puerpe- 
ral-eklampsi, torde vara Staude ')• I 30 fall af denna 
sjukdom från förlossningsanstalten och polikliniken i 
Berlin blef bäckenet mätt, och befanns conjugata externa 
vara under 19,5 Ctm och på grund deraf detta betrak- 
tadt såsom förträngt i 18 fall, eller i 60 %. Till lik
nande resultat kom Hebmann Löhlein: 2) bland 276 
fall af allmänt förträngda bäcken fann han 11 eklampsier, 
eller 1 fall af eklampsi på 25 allmänt förträngda bäc
ken. Och senare 3) har han ytterligare konstaterat dessa 
iakttagelser. Vid 32 sektioner af eclampticae funnos 
nemligen 10 bäcken, i hvilka conjugata vera var under 
10,5 Ctm, och dessutom tvenne andra, i hvilka den var
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') 1. c. pag. 282.

10,6 och 10,5 Ctm men i hvilka bäckeningången måsto 
betecknas såsom i ringa grad allmänt förträngd. Emot 
dessa förhållanden, emot freqveusen af bäckenförträng
ningar vid eklampsi tala Ingeeslevs fall i det att så
dana funnos endast 3 gånger. Så synas äfven eklam- 
psi-fallen från barnbördshusen i Stockholm och Hel
singfors göra, enär bäckenträngsel finnes antecknad 
bland de förra endast 2 och bland de senare endast 3 
gånger. Det måste dock tilläggas, att på dessa tvenne 
anstalter ingen särskild uppmärksamhet blifvit egnad åt 
bäckenets viddförhållanden. Derför torde ock dessas 
inflytande på puerperal-eklampsin icke kunna betviflas.

Allt sedan Simpson och Lever vid puerperal-eklam- 
psi upptäckte ägghvita i urinen, hafva undersökningar 
för utredande af detta förhållande flitigt blifvit utförda. 
Det är sålunda nu ett allmänt erkändt faktum, att uri
nen vid nämda sjukdom innehåller mycket albumin, ja 
ofta så mycket, att hela den pröfvade urinqvantiteten t. 
ex. vid kokning antager en geléartad konsistens. En 
ägghvitehalt af 0,6 % iakttages ofta, men stundom upp
går denna till 1,5 % och deröfver, ja Spiegelberg fann 
hos en eclamptica, såsom jag ofvan redan anfört, 4,78% 
albumin i urinen, och Carl Braun ') stundom t. o. m. 
öfver 5 %. Urinen innehåller derjemté en mycket stor 
mängd fibrincylindrar, för det mesta korniga, men der- 
jemte, ehuru mera sparsamt, hyalina samt enligt regeln 
äfven röda och hvita blodkroppar. Stundom äro dessa 
cylindrar besatta med njurepithelceller eller delar af så
dana, hvita och röda blodkroppar och urater. Ofta fin
ner man i urinen dessutom epithelceller från njurkana- 
lerna, pelvis renalis och urinblåsan. Urinafsöndringen 
är härvid förminskad, ofta i en excessiv grad. Icke så 
alldeles sällan afsöndras sålunda endast några hundra 
kub. Ctm. urin per dygn, men denna qvantitet kan ännu 
ytterligare nedgå, och någongång finner man t. o. m.
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1 Hälfte. 2 Aull. 
u. Therapic. Bd

en fullkomlig anuri. En sådan iakttogs i ett af de an
förda fallen från Allmänna Barnbördshuset i Stockholm 
(N:o 374. 1874): qvinnan, en 32-årig förstföderska och 
fullgången, öfverfölls efter- värkarnas begynnande, af 
eklamptiska konvulsioner, inhemtades till anstalten och 
afsöndrade derstädes under de första 12 timmarna abso
lut ingen urin. — Talrika undersökningar hafva utvisat 
att den absoluta mängden afsöndradt urinämne är för
minskad. Urinen är mycket koncentrerad, dess specifika 
vigt hög, 1,020 ända till 1,040; dess färg är mörk, stun
dom alldeles brunröd. Redan vid dess afgång från blå- 
san är urinen grumlig, men blir det i ännu högre grad, 
såsnart den fått afsvalna, genom den mängd urater den 
innehåller ') och hvilka afsätta sig i form af amorfa korn 
och sedan tillsammans med cylindrar och celler bidraga 
till att på kärlets botten bilda ett anseenligt lager af 
sedimenter. Ofta säger sig dock C. Bartels2) hafva 
observerat huru urater i en koncentrerad och starkt ägg- 
hvitehältig urin hålla sig suspenderade i denna utan att 
sjunka. Samma iakttagelse har jag ett par gånger gjort 
vid puerperal-eklampsi. — Slutligen fortjenar att näm
nas, att IngersiiEV i två fall funnit s. k. cylindroider i 
urinen.

Denna nu skildrade urinbeskaffenhet är man stun
dom i tillfälle att iakttaga redan före eklampsins utbrott. 
Då och då kan man derjemte konstatera huru, isynner
het vid häftiga, länge ihållande och täta anfall, diuresen 
under dessas förlopp aftager, cylindrarne blifva talrikare 
och albuminhalten större.

Efter de eklamptiska konvulsionernas upphörande, 
särskildt om detta inträffar efter förlossningens afslutande, 
inträder emellertid en hastig förändring i njurarnas verk-

>) Carl Braun (1. c. pag. 282) fann dock >;die Urate meistens vcr- 
mindert".

2) Handb. der Krankheiten des Harnapparates. 
Leipzig 1877. (Ziemssen. Handb. d. spec. Pathologie 
9. Hälfte 1).
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samhet: Urinafsöndringen tilltager, uppnår hastigt sin 
normala höjd och går t. o. m. deröfver. Urinen blir ljus 
och klar, dess specifika vigt minskas. Cylindrarna och 
ägghvitan i urinen, särskildt de förra, försvinna enligt 
regeln snart, och ofta finnas redan efter en till några 
dagar inga tecken på sekretionsstöringar i njurarna. 
Detta inträffar äfven, om en under graviditeten utbry
tande eklampsi upphör utan att framkalla förlossnings- 
arbete. Såsom ett exempel härpå må bland många andra 
följande fall från Barnbördshuset i Helsingfors anföras:

N:o 101. 1879. Primipara, 23 år, ogift. Intagen d. 22/m kl 9,15 
Hafvande i 8:dc månaden. Benen hydropiska. 9 eklamptiska an

fall före intagningen; nya anfall kl. 9,20 och 9,50 f. m. Kl. 10 f. m. 
mm. öppen för knappt ett finger. Retande lavement; calomel & jalappa; 
venesektion; iglar bakom öronen; sal anglicum; kloroform-narkos från 
kl. 10 f. m. d. 22/m till kl. 4 c. m. s. d. Efter narkosen fullt medve
tande. Svår cirkulationsstöring, med cyanos, uppdrifvct, svullet ansigte, 
hotande lungoedem, feber, icke undertryckt puls, medvetlsöshet; qvinnan 
kraftig. Albumin i urinen vid intagningen, men följande dag icke mera. 
Oförlöst. Födde utan några störingar d. 3/xv ett lefvande barn af 61 
Ä vigt.

Vanligen försvinna, såsom jag nyss nämde, cylin
drarna förr från urinen än ägghvitan. Följande fall af 
Eclampsia puerperarum från Barnbördshuset i Helsing
fors förtjenar derför att omtalas, enär i detsamma för
hållandet var omvändt:

N:o 524. 1881. E. S., 39 år, Xl-para, hustru från Helsingfors. 
Intagen den 2,/xi kl. 1,30 e. m. Före hafvandeskapet befunnit sig väl, 
under detsamma endast oedem i fotterna. Ringa albuminuri. Födde 
utan några störingar den 2,/xi kl. 3 c. ni. en lefvande flicka af 81 ® vigt; 
placenta afgick s. d. kl. 3,10 e. m. Efter förlossningen klagar hon öfver 
matthet och smärta i hufvudet och i maggropen: HofTmans droppar, vin, 
is på buken. Kl. 9 e. ra. ett lindrigt eklamptiskt anfall: morfin subku- 
tant. Kl. 11 c. m. ett annat, starkare anfall: calomel, kloral-lavement. 
Natten lugn. — M/xi kl. 10 f. m. ekl. anfall. Starka kräkningar. Slem
hinnorna bleka; anemisk; någon hyperemi åt hufvudet icke för handen. 
Urinen innehåller mera litet albumin, men rikligt granulerade cylindrar 
och röda blodkulor. Kl. 11 f. m. ekl. anfall. Kl. 12 lavement med 01. 
Terebinth: 3 lösa, ymniga afloringar. Qvinnan mår bättre, redig. Ben- 
zoesyra gr. VIII hvarannan timme. Transpirerar under natten. Urin-
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') 1. c. pagg. (71 <fc 72 *) 116.
5

mängden från kl. 6 e. m. till kl. 6 f. ni. den ao,'xi 3$ qvarter. — a’/xi 
Transpircrar fortfarande. Hufvudvärken upphört. Bcnzoesyra gr. VIII 
hvar tredje timme. Urinmängden från kl. G f. m. till kl. G f. m. d. 30/xi 
5 qvarter. — 30/xi Ej albumin i urinen, men spridda cylindrar. Pat. 
mår väl: sura droppar. Urinmängden från kl. G f. m. till kl. G f. m. 
d. '/xu 41 qvarter. — '/xn Chinin & jern. Intet spår af albumin i uri
nen. Fotterna ej oedematösa. — 2/xn Ännu finnes vid mikroskopisk un
dersökning af urinen en fibrincylinder. — Puerperiet sedan komplicerad! 
af en lindrig Parametritis & Metritis. Qvinnan utgår, på egen begäran, 
såsom convalescent den »/xn.

Nu skildrade utgång af störingarna i urinafsöndrin- 
gen torde vara den vida vägnar oftast förekommande. 
Men kändt är att fall finnas, der en sådan fullständig 
restitution af den störda njurverksamheten alldeles icke 
inträder. Dock uppkommer äfven i dessa fall med de 
eklamptiska anfallens uppkörande en märkbar förbätt
ring i närnda störingar: diuresen blir rikligare, urinens 
halt af fibrincylindrar och albumin förminskas. Huru 
ofta sådana fall förekomma kan för det närvarande icke 
ens närmelsevis angifvas, men såsom regel framstår dock 
albuminurins hastiga försvinnande vid puerperal-eklampsi 
i motsats till det mera kroniska förlopp, hvilket Ingekslev 
ådagalagt vara det vanliga vid hafvandeskaps albumin- 
urin utan eklampsi. „Blandt 46 eldamptiske Patienter, 
som levede, var Albuminurin ophort inden 14de Dag ef
ter- Fodslen hos 39, blandt de 28 nefritiske Svangre af 
samme Kategori, var dette kun Tilfaeldet 11 Gange“ ').

1 allmänhet synas äfven författarne hysa den åsigten, 
att den njuraffektion, man iakttager vid eklampsi, icke 
antager ett kroniskt förlopp. Detta gör emellertid icke 
Litzmakn, hvilken anser „dass der in der Schwanger- 
schaft begonnene Krankheitsprocess in den Nieren nicht 
ganz selten nach der Geburt als chronisches Leiden fort- 
bestehtu. Han hänvisar härvid bland annat på ett af 
Lumpe meddelad! fall och anser för öfrigt de anatomi
ska lesionerna i nämda organer i ett antal af honom sjelf
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och af andra observerade fall sä långt framskridna, att 
sedan uremin upphört utan att leda till död, en fullstän
dig läkning icke skulle kunnat åvägabringas ')• Såvidt 
detta uttalande gäller hafvandeskapsnefriten utan eklam- 
psi, torde deremot intet vara att anmärka, så har ju Ix- 
GEBStEV bevisat att denna enligt regeln får ett långdraget 
förlopp. Men svårligen kan Litzmaxx ådagalägga, att 
detsamma vanligen är fallet med den njuraffektion, hvil- 
ken man finner vid eklampsi.

Det af Lumpe meddelade fallet var följande: ’)
Qvinnan var en för femte gången födande. Hennes första ocls an. 

dra förlossning var komplicerad af puerperal-eklampsi, hvilket äfven, en
ligt denne författares uppgift, var fallet med den femte; endast den tre
dje och fjerde förlossningen voro normala, krampfria. „Diesc letzte Ge- 
burt war rechtzeitig erfolgt, begann Morgens 2 Uhr; der Muttermund 
erweiterte sich langsam, die Wasser flossen zeitlich und schleichend ab, 
es folgte mehrmaliges Erbrechen, dann grosse Angst, Unruhe, Amaurose 
entlich zwischen 10 und 12 Uhr zwei sehr heftige eklamptische Anfälle. 
Drei Viertel Stunden nach dieseu ging unter raschen Wehen, die indes- 
sen abermals durch zwei Anfälle unterbrochen wurden, die Geburt selbst 
leicht und natilrlich von Statten. Der Mutterkuchen adhärirte, nach 
dessen Lösung die zeimlich starke Blutung aufhört. In den kurzen dar- 
auf folgenden lichten Zwischenräumen wunderte sich die Kranke uber 
die bereits erfolgte Entbindung. Delirien, äusserste Unruhe gehen einer 
plötzlich scheinbaren Ruhe voraus, aus welcher die Kranke nicht melir 
erwacht, welche 3 Stunden nach der Geburt verschied. Die Albuminurie 
war in diesem Falle hochgradig gewesen.

Das Exstispicium zeigte folgende Abnormitäten: Die Arachnoidea 
getriibt, verdicht, lockerer; die Pia mater zcigt, namentlich linkerseits, 
gelb-griinlich ausgebreitetes puriformes uber der Convexität der lle- 
nuspbären vorhandencs Exsudat.------ — — Die linke Niere fast um
das doppelte vergrössert, aufgelockert, miirbe; die Rindensubstanz auf 
Kosten der Röhrensubstanz stärker entwickelt, anämisch, von wiess- 
gelblichen Infiltrate durchdruugen, welches Infiltrat auch zwischen die 
Tubuli des Grundes der Pyramiden eindrang. Auf der Oberfläche der 
Niere hie und da einzelne stecknadclknopfgrosse, weissgelbliche, uber 
das Niveau hervorragende Körnchen. Die Albugiuea leicht abschäl-

') D. Klinik 1855. N:o 30. pag. 329.
2) Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. X Jalir- 

gang (1854). Hft. 8. pagg. 177 & 178.
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bar, getrubt. Die Schleimhaut der Nicrenkelche und des Beckens blass, 
ihr Cavum mit einer milchigen, truben, klebrigen Feuchtigkeit erfullt. 
_  Die recbte Niere atrophisch, von der Grösse eines Taubeneies, mit 
zahlreichcn, narbigen Einziehungen. Ihr Gewebe dicht, fest, blutarm. 
Die Corticalsubstanz bis auf wenige Linien geschwunden. Die Nieren- 
kegel klein, grösstentheils geschwunden. Die Kelche und das Becken 
geschrumpft; ihro Wandungen verdickt. Die Kapsel mit der Niere fest 
verschmolzen11.

Lumpe drager häraf den slutsatsen, att den högra 
njuren varit orsak till eklampsin under den första och 
andra förlossningen, men att den sedan blifvit atrofisk, 
hvarför den tredje och fjerde förlossningen förlöpte nor
malt, samt att slutligen den nyligen sjukligt angripna 
venstra njuren gifvit anledning till den letalt förlöpande 
eklampsin under den femte partus.

Stort stöd för Litzmanns nyssanförda asigt lemnar 
detta fall dock icke, ty att eklampsin under de tvenne 
första förlossningarna skulle stått i närmare förhållande 
till den njuraffektion, hvars slutliga utgång den atro- 
fiska högra njuren företer, är något som ännu tarfvar 
bevis. — Hvad den s. k. eklampsin under den femte för
lossningen beträffar, så synes Lumpe och efter honom 
äfven andre författare helt och hållet hafva lemnat obe
aktad den cerebrala affektion, hvilken nekroskopin utvi
sade. Det är dock otvifvelaktigt, att här förelåg en Me- 
ningitis och icke en puerperal-eklampsi.

Hvad slutligen beträffar Litzmanns uppgift om de 
stora pathologisk-anatomiska förändringar han och an
dra funnit i njurarna, så har han icke bevisat, att dessa 
förändringar ej kunnat få sin början redan långt före 
det hafvandeskap och den förlossning, under hvilken 
eklampsi uppkom.

Mot den vid eklampsi förekommande njuraffektio- 
nens benägenhet att antaga kronisk karaktär talar äf
ven en af Tylee Smith *) gjord iakttagelse af albuminuri

•) W. H. Broadbent. Abortion with Alburainuria and Convulsions 
in six succcssivc pregnancies. Transactions of the Obstctrical Society of 
London. Vol. 1. 1860. pagg. 108 —111.
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') London med. Record, 15 Febr. 1877. Jnifr Ingerslcv 1. c. pagg.
60 i 61.

och konvulsioner i 6 på hvarandra följande hafvande- 
skap; alla af brutna af abort i 6:te ä 7:de månaden. Al- 
buminurin försvann neinligen, såvidt man var i tillfälle 
att observera detsamma, inom 14 dagar efter expulsio- 
nen af ägget. — Samma betydelse eger följande af H. 
V. Mabtin ') meddelade fall:

Patienten var i sit 4dc Svangerskabs 8de Maancd blevet angre- 
bet af Eklampsi mod Albuminuri, bvorefter hun fuidstamdig retableredes. 
I1/, Aar efter sogte hun Raad hos en Ltege for vedvarendo Hovedpine, 
Synsforstyrrelse, Kvalme etc. Hun var gravid i 2den Maaned, Urinen 
leggehvideholdig. Da hun efter nogen Tids behandling ikke blev bcdre: 
og Ltegen ikke vilde indlede Abort, henvendte hun sig til en Kvaksalver. 
som indforte en Sonde i Uterus 1 Gang om Ugen i Lobet af 7 Uger; 
den forste Indforelsc var ledsaget af nogen Blödning og lidt Vajskeaf- 
gang, de andre Applikationer af Sonden havde ingen Folger, undtagen 
den 7de, hvorefter der kom stserk Blödning: och meste Dag Afgang af 
en 4 Maaneders Abort. Efter den förste Sondering forsvandt alle Syg- 
domssymptomer, saa at hun i de sidste 5 Uger for fodslen var fuldkom- 
inen rask. 2 Aar efter blev hun atter gravid, och i 2den Maancd be
gyndte samme Symptomer tillige med Albuminuri. Hovedpinen blev saa 
heftig, at Abort, provakatus blef indledt--------- ; 3 Uger efter var Al-
buminurien svunden. Aaret efter gentog detsaimno sig paany i 2den 
Svangerskabsinaaned; hun led strerkt af Sovnloshcd, Taagesyn, Frontal- 
hovedpine, Anorexi og en almindelig nervos Irritabilitet, der gjorde hende 
fuldsteendig ulykkelig. Ödemer vare ikke tilstede, Urinen var stark a:gge- 
hvideholdig og indeholdt kornede og hyalinc Cylindre. Symptomerne 
tiltog trods Behandling med de ssedvanlige Midler.-------------- Den
26/, 76 indforte M. en Sonde i Uterus och gentog det den 27de og 29dc; 
d. 2/10 indfortes der en karboliseret Pressesvamp i cervix, der laa i 24 
Timer. 5/I0 9 Dage efter Indbringelsen af Sonden, var Albumineimeng- 
den betydlig aftagen. de syglige Symptomer ganske svundne; forst 21de 
Dag utstodtes Aborten, og 10 Dage efter var Urinen fri for Albumen.

Slutligen talar den stora sällsyntheten af recidiv 
af puerperal-eklampsi under samma eller följande haf- 
vandeskap, åtminstone icke för njuraffektionens benä
genhet att fortfara som ett kroniskt lidande.

Den njuraffektion. hvilken man oftast finner vid 
eklampsi, synes uppkomma utan feber och utan lokala
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') 1. c. pagg. 106—115.

symptomer. Och i de flesta fall är det hydropiska ut- 
gjutningar eller de konvulsiva anfallen sjelfva, hvilka 
gifva anledning till urinundersökning och upptäckten 
af ifrågavarande affektion. Med afseende å tidpunkten 
för dess uppkomst, dess längre eller kortare varighet 
före eklampsins utbrott, dess mera acuta eller kroniska 
början, är deremot ännu intet med säkerhet kändt, enär 
tillräckliga iakttagelser- häröfver icke finnas, utan en
dast enskilda observationer af albuminuri längre eller 
kortare tid före konvulsionernas utbrott. Men, såsom 
jag strax skall söka tydliggöra, torde man i allmänhet 
måsta antaga en synnerligen akut början hos nämda af- 
fektion.

Genomgår man literaturen, för att komma till kän
nedom af de i njurarna försiggågna pathologiska förän
dringar, hvilka ligga till grand för eller åtfölja puerpe- 
ral-eklampsin, så finner man talrika sektionsresultat; men 
få af dessa äro verkligt upplysande. För att vara detta, 
erfordras naturligtvis i främsta rummet att en noggran 
mikroskopisk undersökning skall vara gjord. En aldrig 
så korrekt affattad makroskopisk beskrifning gifver in
gen klar insigt i de pathologiska processer, som egt 
rum, utan kan tvertom lemna tillfälle till den mest 
olika tolkning af det sedda. Så har Brumjlf.bstäbt sam
manställt ett större antal, 43 sektioner af eclampticao 
(njurarnas förhållande dock anteckuadt endast i 42) ')• 
Men endast i några få fall synes mikroskopisk under
sökning af njurarna hafva blifvit företagen, och man kan 
derför i allmänhet icke bilda sig någon säker föreställ
ning om dessa organers beskaffenhet. Emellertid har 
nämde författare af dessa sektionsresultat dragit den 
slutsatsen, att njurarna i 35,7 °/0 af fallen varit friska och 
endast i 64,4 °/0 sjukligt förändrade — en uppgift, hvilken 
sålunda icke kan tillerkännas någon synnerlig tillförlit
lighet. — Lika ofullständiga äro beskrifningarna öfver
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njurarna i den serie af 21 sektioner å qvinnor, döda i 
puerperal-eklampsi, hvilken Wieger sammanställer. Och 
han å sin sida kommer på grund af dessa sektioner till 
den slutsatsen, att „les altérations profondes des reins 
sont plus nombreuses que les états congestifs simples ■).

Men för att man af obduktionsresultatet skall kunna 
draga några slutsatser med afseende å njurarnas beskaf
fenhet vid eklampsi, så måste döden hafva inträdt ha
stigt och såsom följd af konvulsionerna sjelfva, och sär- 
skildt icke vara förorsakad af en komplicerande puerpe- 
ral-feber. Blir nemligen utgången af en sådan letal, så 
finner man, såsom bekant, i nämda organer olikartade 
förändringar, af hvilka man ingalunda får eller kan 
hemta något stöd för den ena eller andra theorin. Vid 
denna omständighet synes man dock i allmänhet hafva 
fästat intet afseende. Bland Brummerstädts sektioner 
finnas sålunda 9 fall, i hvilka puerperalfeber medförde 
exitus fatalis, och 1, i hvilket döden inträffade 4 måna
der efter det första anfallet och till följe af tarmperfo- 
ration. Af Wiegers 21 fall åtei- utgjordes dödsorsaken 
en gång af tuberkulos pneumoni och åtminstone 9 gån
ger af puerperalfeber. Och synes särskildt i dessa fall 
de pathologiska processerna i njurarna hafva varit af 
djupare art.

Fästande uppmärksamheten på dessa omständighe
ter anför Ingerslev resultatet af 18 sektioner af i puer
peral-eklampsi döda qvinnor.. Mot beviskraften af dessa 
fall, af hvilka 2 blifvit iakttagna af honom sjelf, de öf- 
riga 16 deremot hemtade från literaturen, kan intet an
märkas. „Disse Sektionsfund", det finner man vid gransk
ning af detsamma,----------- „ere jo i det Hele taget ka-
rakteristiske derved, at der i dem ikke er Tale om vi dt 
fremskredne patologiske Forandringer i Nyrerne, men 
Forandringer, der indskraenke sig til Nyrernes Epitel i 
forskellig Grad og Udstrackning have angrepet disse,
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der da snart kun ere Ssede for en ringe kornet Infil
tration, snart ere mer eller mindre henfaldne endog til 
fuldstsendig fedtagtig Detritus uden Spor af intakte 
Epitelceller, medons Foran dringer i det interstitielle Vaev 
enten ikke omtales eller udtrykkelig fremhajves som ikke 
vserende tilstede“ ')• I fall af puerperal-eklampsi från 
Barnbördshuset i Stockholm, der döden varit en följd 
af konvulsionerna sjelfva och der mikroskopisk under
sökning af njurarna blifvit gjord, fanns likaledes i dessa 
organer utom en fettvandling af epithelet intet anmärk- 
ningsvärdt. I öfverensstämmelse härmed framhöll äfven 
E. Keebs 2) redan tidigare att man ytterst sällan finner 
„eine weiter entwickelte interstitielle Nephritis, vielmehr 
nar fettige Degeneration der Nierenepithelien in der 
Ttinde neben Oedem der Substanz“.

Hvad åter njurarnas makroskopiska beskaffenhet 
beträffar, så synas de vanligen vara något förstorade, 
bleka, fuktiga och sköra3). I enskilda fall finnes dere- 
mot en synnerlig fasthet hos dessa organer uppgifven, 
så i tvenne fall från Barnbördshuset i Helsingfors och 
hos Löheein 4). Oftare synes ett utprägladt atrofiskt till
stånd blifvit iakttaget. Bland 21 sektioner af eclampti- 
cae från Barnbördshuset i Stockholm finnes ett sådant 
anfördt 3 gånger. Och bland de 18 nyss nämda, af In- 
gebseev anförda sektionerna finnes tvenne, i hvilka den 
ena njuren var aldeles atrofisk. Det ena fallet, obser- 
veradt af Hecker 5) gällde en 23-årig primipara med 
riklig albuminuri och talrika eklamptiska anfall under

') 1. c. pag. 40.
2) Handbuch der pathologischen Anatomic. Bd. 1. Abth. 2. (Ber

lin 1878). pag. 917.
’) Jmfr Klcbs 1. c. Bd. 1. Abth. 2. pag. 917.
«) Bemerkungen z. Eklampsiefrage
•’) Verhandl. der Gesellsch. f. Geb.hulfe in Berlin. 7 Bd. pag. 61. 

Jmfr Hecker. Zur Eclampsiefrage. pagg. 308 & 309, Monatschr. f. Geb- 
Aundc n. Frauenkrh. Bd. 24. Hft. 4.
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partus och hvilken afled 1 '/o timme efter denna. Ven- 
stra njuren var atrofiskt skrumpnad till en tredjedel af 
sin normala storlek, granulerad, kapseln med svårighet 
lossnande och dervid medtagande stycken af parenky- 
met. Detta var på flere ställen helt och hållet förvand- 
ladt till bindväf. Den högra njuren var deremot af nor
mal storlek med lätt aflossnande kapsel och njiu-kanaler- 
nas epitel i börjande fettmetamorfos.

Det andra fallet, observeradt af Ingerslev, gäller 
en secundipara, och vidkommande njurarna finnes föl
jande antecknadt:

Vid sektionen befanns den högra njuren obetydligt förstorad, kap
seln lätt lossnande, ytan glatt, ecchymoserad. På snittytan ses barksub
stansen temligen tjock, 7 ä 8 mm., dess struktur normal; pyramiderna 
af vanlig storlek, röda, blodfyllda; pelvis och kalyces friska. Vid mikro
skopisk undersökning funnos inga förändringar i den interstitiella bind- 
väfven, ingen förtjockning af kanalernas eller kärlens väggar; glomeruli 
normala. Deremot är njurkanalernas epithel fettdegenereradt och kor- 
nigt. — „Den venstre Nyrc var meget atrofisk, 6,5 Ctm. lang, 3,1 Ctm. 
bred, 1,5 Ctm. tyk; Kapslen fortykket, adhrerent. Overfladen najsten 
överalt fint nubbret, kun paa faa Steder findes begrrensede smaa Freni- 
staaenheder af mindre atrofisk Vtev, nogle faa smaa Cyster ses paa Over
fladen. Barksubstansen er i Almindclighed 1—3 Mm. tyk, kun paa de 
svulne Steder naaer den 4 Mm. Tykkelsc, dens Snitfladc er i Alminde- 
lighed ensfornvg uden keudelig Struktur. Pyramidernc paafaldende atro- 
fiske, Papillerne endog oftc lidt udhnlede. Pelvis og Kalyces let udvidede.

Ved mikroskopisk Undersogelsc findes det meste af Nyren omdan- 
net til et Biudevtev, som er overordentlig rigt paa smaa rundagtige Cel
ler, medens der findes langt fatrre tenformede Celler og en finstribet, li
det fremtrredende Intcrcellultersubstans. Glomeruli ere for Storstedelen 
i hoj Grad atrofiske, omgifne af satrdeles tykke Kapsler med nogcnlunde 
koncentriskc Lag af en svagt glinsende Substans med talrige Kairner, ja 
en stor Masse Glomeruli ere fuldsttendig omdannedc til en Klump fibrost 
Vev. De storro Kars Viegge ere betydelig fortykkede, vieseutlig ved kro- 
niske fibros Endarteritis, nogle faa Urinkanalers Vtegge vise lidt hyalin 
Fortykkelse. Imellem det omtalte Bindevtev og de degenererede Glome
ruli findes nemlig endnu en hel Del Urinkanaler med Epitel, som i det 
Hele viser de samme Forandringer som i den anden Nyre, dog i noget 
mindre Grad. Tillige findes i Kortikalis en Mrengd smaa Anlatg til 
Nyrecyster *).
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') Jmfr Gustav Lott. Zur Anatomie 
uteri. Erlangen 1872. pagg. 43 & 44.

u. Pbysiologie des Cervix

Denna venstra njure företer sålunda en långt fram
skriden kronisk interstitiel nefrit. Medan i den högra 
endast en parenkymatös degeneration af epithelet synes 
hafva uppträdt.

Om de förändringar, hvilka funnits hos uretererua. 
längre fram.

Det första, som af det anförda framgår, är att den 
albuminuri, hvilken man enligt regeln anträffar vid puer- 
peral-eklampsi, är af otvifvelaktig renal natur. Men med 
afseende å sjelfva njuraffektionens beskaffenhet äro der- 
emot åsigterna delade.

Tidigare hade man ansett denna njuraflfektion upp
komma genom det tryck den hafvande lifmodern utöf- 
var på njurvenerna, således genom ett hämmadt venöst 
afflöde. Denna åsigt hyllades bland andra af Ro sen
st ein samt delvis af Fbebichs, såsom ofvan redan an
förts, af Cabl Bbaun och af Litzmann. En närmare 
granskning låter dock det fullkomligt ohållbara i denna 
theori framstå.

Den med sin nedre del i bäckenhålan insänkta ute
rus måste nemligen strax ofvanom promontorium göra 
en stark böjning bakåt, för att kunna nå de två öfver- 
sta ländkotorna och komprimera den framför desamma 
liggande venstra njurvenen; den högra deremot ligger så 
skyddad, att den icke gerna kan direkt påverkas. Men 
en sådan bakåtböjning kan icke ega rum, enär de runda 
lifmoderbanden derför utgöra ett hinder '). Och vid un
dersökning af detta förhållande å liken af tvenne qyin- 
nor med långt gånget hafvandeskap fann Babtels vidare 
den Uterus durch die runden Mutterbänden an der vorde- 

ren Bauchwand festgehalten, seine hintere Wand aber von 
der hinteren Bauchwand, also von den Körpern der- obe- 
ren Lendenwirbel, durch einen sich gegen das Promon
torium hin keilförmig verjiingenden Raum getrennt,
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welchen gasgefiillte Darmschlingen einnahmen, die wie 
ein elastisches Bolster jede direkte Druckwirkung des 
ausgedehnten Organs gegen den oberen Theil der hin- 
teren Bauchwand pariren mussten“ ')•

Ännu mindre kan ifrågavarande förklaring af njur- 
affektionens uppkomst tillämpas på de fall af albumin- 
uri och eklampsi, hvilka iakttagits på en tidpunkt af 
hafvandeskapet, då fundus uteri icke kan nå venae re- 
nales. Såsom exempel härpå må hänvisas till Tyler 
Smiths nyss anförda iakttagelse.

Ett stort stöd för denna theori har man trott sig 
finna i den omständigheten, att albuminurin snart för
svinner efter graviditetens slut, således efter upphörandet 
af den förmenta kompressionen af venae renales. Men 
Baktels invänder härtill med rätta, att med uteri uttöm
mande genom förlossningen en väsendtlig förändring in
träder i blodets fördelning och i blodtrycket i underlifs- 
organemas kärl, hvarigenom en „inflammatorisk hyperemi 
i njurarna0 väl kunde häfvas. Och i alla fall bevisar njur- 
affektionens upphörande med hafvandeskapets slut intet 
annat, än att det senare varit den förres orsak 2). — Men 
dessutom finnas ju icke så få iakttagelser af albuminuri 
och eklampsi, der denna upphör och urinens ägghvitehalt 
försvinner utan att hafvandeskapet afbrytes och sålunda 
utan att den supponerade orsaken aflägsnas. Det af mig 
ofvan anförda fallet af Eclampsia gravidarum från Barn- 
bördshuset i Helsingfors är ett bland många exempel 
härpå.

För ifrågavarande theori talar ej heller urinens be
skaffenhet. Ty -vid venös hyperemi i njurarna är denna 
enligt regeln svagt ägghvitehaltig och innehåller bleka 
homogena cylindrar, men ständigt i ringa mängd, och 
enskilda röda blodkroppar. Detta förhållande öfverens- 
stämmer ju likväl icke med det vid eklampsi vanliga.
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— Slutligen vederlägges antagandet af en venös stas 
såsom orsak till njuraffektionen vid puerperal-eklampsi 
genom de pathologisk-anatomiska förhållandena. Den 
genom störingar i det venösa blodets cirkulation al
strade s. k. cyanotiska indurationen i njurarna karakteri
seras såsom bekant genom följande egenskaper: Nju
rarna äro stora och af påfallande hård konsistens; både 
den glatta yttre ytan och snittytan blåröda, medullar- 
substansen dervid mörkare än kortikalsubstansen. Alla 
kärl, men isynnerhet venerna och de ektatiska omspin
nande kapillarerna starkt blodfyllda. Den interstitiella 
bindväfven är hvarken infiltrerad af celler eller försto
rad till omfång, men likväl synnerligen fast. Ehuru 
epitelierna enligt regeln icke snart undergå några för
ändringar, så kunna de dock i svåra fall blifva fettdege- 
nererade *). — Huru litet detta öfverensstämmer med det 
man vanligen finner vid eklampsi torde knappast be- 
höfva utläggas.

Till sist må ännu påpekas huru vid eklampsi hvar- 
dera njuren är i lika hög grad afficierad, något som icke 
borde vara fallet, om uteri gravidi tryck på venae re- 
nales vore orsaken till ifrågavarande affektion. Ty då 
borde den venstra njuren, hvars ven varit mera expo
nerad, befinnas i högre grad angripen än den högra, 
hvilken ligger mera skyddad.

Utom genom ett hämmadt venöst blodafflöde anser, 
såsom ofvan omnämts, Fberichs och med honom Litz- 
jiann den njuraffektion, som förorsakar eklampsi, upp
komma genom den förändrade blodbeskaffenheten hos gra- 
vidae. Denna blodbeskaffenhet ställes i bredd med den, 
som ligger till grund for de kachexier, hvilka uppstå 
genom en ihållande afsöndring af ägghvitehaltiga äm
nen. — Här vill jag afse från det alldeles obevisade i
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') Dic Brighfscho Nierenerkrankung vom pathologisch-anatomischen 
Standpunkte. Sammlung klinischer Vorträgc herausgegcben von Richard 
Volkinann. N:o 162 & 163. Leipzig 1879.

2) Dio Bedeutung der Nephritis in der Schwangerschaft. Zeitschr. 
f. Geburtshulfe u. Gynäkologie. Bd. 3. Hft. 2. (Stuttgart 1878). 
pag. 259.

denna antagna blodbeskaffenhet hvarom jag längre fram, 
vid en kritik af Rosensteins theori, skall yttra mig. 
Men detta antagande synes mig dessutom fullkomligt 
oförenligt med den hastiga restitutionen af ifrågavarande 
njuraffektion efter konvulsionernas upphörande, särskildt 
der detta inträffar före hafvandeskapets upphörande.

De pathologisk-anatomiska förändringarna i njurarna 
inskränka sig, såsom anförts, oftast till epitelet och in
tressera alldeles icke den interstitiella bindväfven. Det 
beror derför på den vidsträckthet, i hvilken man fattai’ 
begreppet nefrit, om man i likhet med Bartels vill be
trakta nämda förändringar såsom tecken på en Nephritis 
parenchymatosa acuta eller om man i likhet med t. ex. 
Counheim och Carl Weigebt *) vill förneka deras in
flammatoriska natur- och kalla dem parenchymatös de- 
generation.

Hvilkendera af dessa uppfattningar är den rigti- 
gare vill jag icke söka afgöra. Hvad som med säkerhet 
deremot framgår, är att ifrågavarande njuraffektion åt
minstone i de flesta fall till sin natur är synnerligen 
akut. Härför tala på det otvetydigaste den sparsamt af- 
söndrade, koncentrerade och rikligt ägghvitehaltiga uri
nen med den kolossala mängden af korniga och hyalina 
cylindrar och blodkroppar samt slutligen den hastiga 
förbättringen, och det fullkomliga upphörandet af denna 
urinbeskaffenhet redan inom få dagar efter konvulsio
nernas upphörande. För en enligt regeln kort före eklam- 
psins utbrott alstrad njuraffektion talar vidare den rela
tiva sällsyntheten af utbredda oedemer. Och slutligen 
bekräfta äfven Hofjieyers2) undersökningar detta. Bland
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„Eine junge Dame, seit Anfang des Jahres 1874 verhcirathct, von 
kräftigen Körperbau, vollen Formen und bluhcndcu Farben, niemals fru- 
ber krank, concipirte bald nach ihrer Verheirathung. Im Spätherbst fiel 
ihrer Umgcbung das etwas gedunsenc Aussehen ihrcs Gcsichtes auf. Bald 
schwollen ihr auch Hände und Fiisse an. Uebrigens befand sich die junge 
Frau ganz wobl und hiolt cs nicht fiir nöthig, einen Arzt zu eonsultiren.

Schon einige Tage vor dem Begium meiner Untersuchungen war 
der Umgebung eine auffallende Veränderung iu der Gcmuthsstimmung 
der Kranken aufgcfallen, eine eigenthumlichc Apathie und Unbesinnlich- 
keit. Dann traten, wio cs schcint, vorubergehende Schstörungcn ein. Al
lés das binderte jedoch die Kranke nicht, noch wie vor auszugehcn. Bei 
einem solchcn Ausgange wurdc sie auf der Strassc von eklamptischen 
Krämpfcn befallen, die jedoch von geringer Intensität gcwescn zu scin 
scheinen und sich nicht wiederholten. Das Bewusstscin kehrte schr bald 
wieder.

137 fall af renal albuminuri fann han nemligen 91, i 
hvilka denna hade bestått endast några dagar, resp, tim
mar, och 46, i hvilka njuraflektionen antagligen begynt 
mera kroniskt, egt bestånd redan 3 å 5 veckor före par
tus. I 89 af de förra fallen uppkom eklampsi, men en
dast i 15 af de senare. Möjligt är dock, att äfven bland 
dessa 15 fall njuraflektionen uppträdt kort före konvul- 
sionernas utbrott, enär i de 46 fallen densammas exi
stens långt förut ej blifvit konstaterad genom urinun
dersökning, utan såsom sannolik antagen endast på grund 
af tilltagande hydropiska utgjutningar i den subkutana 
bindväfven och de serösa kroppshålorna, synstöringar, 
bronchialkatarrher och dyspnoe.

Fall finnas visserligen, såsom jag redan framhållit, 
der i njurarna iakttagits djupt ingripande förändringar, 
hvilka icke kunna antagas hafva uppkommit kort före 
eklampsins utbrott. Men till en sådan mera subakut 
eller kroniskt förlöpande njuraffektion har sannolikt vid 
tiden för eklampsins utbrott anslutit sig en akut sekre- 
tionsstöring af en eller annan art. Härpå tyder den ha
stigt efter konvulsionemas upphörande inträdande för
bättringen af sekretionsstöringarna i fall der dessa icke 
helt och hållet försvinna. Härför talar äfven följande 
af Bartels anförda fall:
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') 1. c. pagg. 283 <t 284.

I detta fall antog albuminurin ett långdraget för
lopp och på grund häraf vore man benägen att antaga 
att den affektion, som förorsakat densamma, äfven börjat 
mera kroniskt. Otvetydigt framgår emellertid, att en 
akutisering af nämda sekretionsstöring egt rum vid tiden 
för eklampsins utbrott.

Af de ganska få säkra iakttagelser man för det när
varande eger af njurarnas beskaffenhet och af tiden för 
uppkomsten af deras insufficienta verksamhet kan man 
naturligtvis icke draga några bestämda slutsatser utan 
endast bilda sig en mer eller mindre sannolik föreställ-

Zwci Tage später (22. Dec.) erhiclt ich die crste 24 stiindige Harn- 
menge. Diesclbc betrug 750 CC., spec. Gew. 1018, mit 0,296 °/0 Eiweiss 
und 1,9 °/0 Harnstoff. In den folgenden Tagen sank die Harnmenge nocb 
weiter. Leider konnte nicbt an allen Tagen die Gesainmtmenge aufgc- 
fangen werden. Die geringste volle Tagesmenge betrug am 25. Dec. 470 
CC., spec. Gew. 1024, Eiweissgehalt 0,653 °/0, Harnstofigebalt 2,2 °/0. 
Das höchste spec. Gew. wurde am 26. Dec. = 1028, der höchste Eiweiss 
gebalt am 28. Dec. = 1,56S°/O beobachtet. Mit Anfang Januar bcginn 
eine sehr abundante Secretion. Zuglcich sank das spec. Gew. des Harns 
unter die Norm, nahm der Procentgehalt an Eiweiss und Harnstoff ab, 
wälirend die Gesammtmenge des ausgeschiedencn Harnstoff beträchtlich 
stieg in geringerem Verhältniss auch die des ausgeschiedenen Eiweisses. 
Wälirend im Durchschnitt von 5 während der ersten Wochc der Beo- 
bachtung angestellten Analysen der gesammten Tagcsmengen täglich 590 
CC. Urin mit 4 Gramm Eiweiss und 13,4 Gramm Harnstoff entleert wur- 
den, ergab eine Durchschnittsberechnung der täglichen Ausschiedungs- 
werthe, nach 17 wälirend der ersten drei Woclien des Januar möglich 
gewordenen Analysen, folgende Ziflern: fiir die Gesammtmenge des Urins 
1645 CC., fiir die Gesammtmenge des Eiweisses 9,15 Gramm, des Harn- 
stoffs 22,65 Gramm jeden Tag.

Mittlerweilc waren die Oedemc vollstäudig verschwunden. Das 
wohlbefindcn der jungen Frau war scit Bcginn des Polyurie (sie entleerte 
am 5. Januar 2100 CC.) nicht im Mindesten gestört.

Am 3. Februari in der Nacht wurde sie nach ziemlich langer Ge- 
burtsarbeit, aber ohne irgend cin störendes Ereigniss, von einem leben- 
digen und kräftigen Knaben entbunden, wclcher an der Mutter Brust 
trefllich gedieh. Allcin noch jetzt —------ (Ende Mai 1875) enthält der
Harn der jungen Mutter Eiweiss und vereinzelte Cylinder" ').
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>) Die Nerven der Gebärmutter und ihre Endigung in den glatten 
Muskelfasern. Jena 1867.

ning om ifrågavarande störingars pathogenes. Man fin
ner sålunda vid puerperal-eklampsi i njurarna patholo- 
giska förändringar af den mest olika intensitet och va- 
righet. Inflammatoriska processer måste derför i ett an
tal fall antagas hafva åtminstone någon del i de sekre- 
tionsstöringar, hvilka man observerat före konvulsioner- 
nas utbrott. Men jag har derjemte framhållit den akuta 
uppkomsten, intensiteten och den snara restitutionen af 
de renala sekretionsstöringar man oftast finner vid puer
peral-eklampsi, något som äfven inträffar der denna ut
brutit och upphört utan att graviditeten blifvit afbruten. 
Dessa omständigheter göra det mer än sannolikt, att ifrå
gavarande njuraffektion, åtminstone ofta, icke är af inflam
matorisk natur, utan beror på en vasomotorisk störing, en 
kramp i njurarnas kärl, möjligen reflektoriskt uppväckt 
från uterus. En förmodan att detta vore händelsen utta
lade redan F.-Frankenhaeuser1) i sammanhang med upp
visandet af nervförbindelser mellan uterin- och renal- 
plexerna. Och senare hafva Cohniieim och Spiegelberg 
uttalat sig i samma rigtning. Bevisad är likväl denna tolk
ning härmed icke. Okändt är vidare af hvad art den aku- 
tisering af sekretionsinsufficiensen hos njurarna är, hvil- 
ken man finner vid tiden för eklampsins utbrott i fall, 
der nämda organer otvifvelaktigt en längre tid förut 
varit sjukligt förändrade. Om här föreligger en till de- 
letär höjd stegrad subakut eller kronisk nefrit, eller om 
till en förutvarande sådan äfven här sällat sig en vaso
motorisk störing af nyss anförda slag, är ännu alldeles 
omöjligt att afgöra. Oafgjordt måste det likaledes ännu 
anses, huruvida yttre inflytelser utöfva något inflytande 
på uppkomsten af ifrågavarande njuraffektion och på 
hvad sätt dessa måhända inverka. För en katarrhal sjuk- 
domskonstitution såsom orsak till nefrit och eklampsi 
har, såsom ofvan anförts, Pippingsköld uttalat sig. All-
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deles oantaglig är ej heller en af Spiegelberg framka
stad förmodan att atmosferiska förhållanden, främst på
verkande den yttre huden, på reflektorisk väg skulle 
kunna framkalla en kramp i njurarnas kärl och dyme
delst insufficiens hos dessa organ er och eklampsi. För 
dylika yttre inflytelsers och särskildt ett katarrhalt kli
mats inverkan talar måhända puerperal-eklampsins täta 
freqvens i Helsingfors.

I ett ganska stort antal fall har man varit i till
fälle att konstatera förekomsten af funktionsstöringar hos 
njurarna redan före eklampsins utbrott. Enär denna emel
lertid ofta uppträder alldeles oförmodadt hos en dittills 
alldeles frisk hafvande, födande eller i barnsäng stadd 
qvinna, så är det i de flesta fall sjelfva konvulsionerna, 
hvilka gifva anledning till undersökning af urinen och 
upptäckten af en renal albuminuri.

En renal albuminuri, hvilken man finner efter det 
ett antal anfall redan egt rum och hvilken man icke varit i 
tillfälle att konstatera före dessas uppträdande, får man 
likväl icke betrakta som bevis på en eklampsin föregå
ende njuraffektion. Ty såsom strax skall framgå kunna 
albumin och fibrincylindrar visa sig i urinen först un
der de konvulsiva attackernas förlopp. I huru många 
fall sålunda en njuraffektion föregått eklampsin blir omöj
ligt att med siffror uppgifva. Men äfven i det enskilda 
fallet är det ofta svårt, ja omöjligt, att ens såsom sanno
likt afgöra, huruvida den albuminuri, hvilken man till- 
äfventyrs finner vid en efter ett antal öfverståndna an
fall verkställd urinundersökning, uppstått redan före 
dessa utbrott eller först senare. Till en viss sannolikhet 
för den ena eller andra möjligheten kan man dock stun
dom komma. Om man nemligen, såsom Litzmann1) fram
håller, efter det första eller efter- ett par anfall finner
urinen i hög grad ägghvitehaltig och innehållande err 
stor mängd både korniga och hyalina cylindrar, delvis

') D. Klinik. 1855. N:o 29. pag. 318.
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') Ein Fall von Eklampsie ohne urämiselio Intoxikation. Monat- 
schr. f. Gcburtskunde u. Fraucnkrankli. Bd. 24. (Berlin 1864). lift. 1. 
pag 25.

besatta med kornigt eller fettdegenereradt njurepithel, så 
torde det blifva svårt att betrakta njuraffektionen såsom 
uppkommen först under det eller de anfall, som redan 
egt rum. Mycket svårare, ja knappast tillåtligt är det 
deremot att af oedemernas förhållande göra några slut
ledningar i detta afseende. För närvaron af en njur- 
affektion före eklampsins utbrott talar visserligen iakt
tagelsen af oedemer, utbredda ej blott öfver fötter och 
underben, utan äfven öfver yttre genitalia, bukväg
garna, ansigtet och händerna. Deremot innebär före
komsten af oedemer, inskränkta blott till fotterna och 
underbenen, icke ens en sannolikhet för närvaron af 
en njuraffektion. Ty såsom kändt iakttagas mycket 
ofta hydroper af detta slag, förorsakade som de äro 
af en under graviditeten hämmad venös cirkulation i 
nedre extremiteterna. Men å andra sidan utesluter ej 
heller ens den totala saknaden af hydroper en 
njursekretion.

Det blef ofvan anfört huru Dkpaul framhöll att 
albuminuri någongång kunde visa sig först under de 
eklamptiska anfallens förlopp. Denna omständighet, i 
början såsom det synes föga beaktad, har sedermera ge
nom iakttagelser, gjorda af skilda författare, blifvit full
ständigt konstaterad. — Så anför Doiikn ') ett fall, i 
hvilket albuminuri och sannolikt äfven fibrincylindrar 
uppkommo först efter konvulsionemas utbrott. Urinen, 
undersökt under förlossningsarbetet, innehöll nemligen 
icke ägghvita, men blef icke mikroskopiskt granskad. 
Post partum inställde sig eklampsi och vid undersök
ning af urinen efter det andra anfallet befanns den in
nehålla mycket albumin och derjemte några hyalina cy
lindrar. Dessa tilltogo sedan i antal under konvulsio- 
nernas förlopp och fingo öfverdrag af epitel-celler.
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endast en
Tolf dagar härefter föddes ett

i) 1. c. pagg. 90, 91, 95 i 96.
«) 1. c.

om ock sparsamt

Tvenne dylika fall anföras af Bkummebstäot'). I 
det ena, iakttaget af Winckel, undersöktes urinen sedan 
16 ä .17 paroxysmer egt rum och befanns ägghvitefri. 
Anfallen fortforo emellertid ännu efter förlossningen, och 
den strax efter denna med katheter uttömda urinen in
nehöll nu rikligt albumin och cylindrar. I det andra 
fallet, observeradt af Brumaierstädt sjelf, innehöll den 
efter det första anfallet uttömda urinen hvarken ägghvita 
eller cylindrar. Men redan efter den andra kramparoxys- 
men visade sig rikligt albumin och efter den sjette der- 
jemte cylindrar. Under anfallens förlopp tilltogo både 
albuminet och cylindrarna i mängd. Eclampsin upphörde 
omsider och qvinnan vaknade 
timmar efter det första anfallet, och urinen innehöll då 

ringa mängd albumin, cylindrar åter stodo 
alldeles icke att finna, 
lefvande barn.

Slutligen anför Braxton Hicks 2) fyra fall af eklam- 
psi, i hvilka urinen i början icke var ägghvitehaltig, 
men senare blef det och det i mycket hög grad under 
fortgående anfall. ,,This number“, tillägger han, „may 
appear small, but it formed half of all the cases where 
the quality of the urine was capable of being ascertai- 
ned early“.

Andra iakttagelser af detta slag, 
förekommande, kunde ännu anföras.

Orsaken till denna efter de eklamptiska anfallens 
utbrott alstrade störing i njurarnas funktion kan icke 
med säkerhet angifvas. En ringa albuminuri kunde vis
serligen uppkomma genom de af konvulsionerna betin
gade cirkulationsstöringarna, hvarom den svaga, täta, 
stundom t. o. m. oregelbundna pulsen och den intensiva 
cyanosen otvetydigt bär vittne. Men en större ägghvite- 
halt och en rikligare mängd fibrincylin drar i urinen torde

ur sin koma ungefär 48
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i) 1. c. pag. 371.

dock neppeligen kunna förklaras på detta sätt. En akut 
inflammatorisk process åter, uppkommen först under på
gående anfall och ånyo hastigt försvinnande med dessas 
upphörande är mer än osannolik. Såsom antagligaste 
orsak återstår således äfven här en vasomotorisk kramp 
i njurarnas kärl. På detta sätt torde man äfven bäst 
kunna förklara den med krampparoxysmernas antal, tät
het och intensitet tilltagande mängden af ägghvita och 
cylindrar i urinen, der denna redan före eklampsins ut
brott innehållit nämda tillblandningar. Deremot är det 
alldeles omöjligt att afgöra huruvida ifrågavarande vaso- 
motoriska kramp är förorsakad af samma irritament som 
konvulsionerna, är en med dem sidoordnad företeelse, 
eller om dessa, resp, af dem alstrade cirkulationsstörin- 
gar i de vasomotoriska centra, utgöra orsaken till den
samma.

Betydligt talrikare än de fall, i hvilka man iaktta
git albuminuri och cylindruri uppstå först under kon- 
vulsionernas förlopp, äro de, i hvilka nämda störingar 
i njurarnas verksamhet alldeles icke visat sig. Redan 
Simpson ') hade om ock såsom „very rare exceptions11 
anträffat fall af puerperal-eklampsi utan ägghvitehaltig 
urin och dylika omtalas äfven af Depaul. I senare tid 
har antalet observationer af detta slag varit i tillta
gande. Dock torde man ännu icke med någon säkerhet 
kunna angifva freqvensen af dessa fall i jemförelse med 
dem, der albuminuri visat sig antingen redan före an
fallens utbrott eller först under deras förlopp. Uppgif
terna i detta afseende äro nemligen baserade på för små 
tal, på för litet antal observationer. Då Brummerstädt 
åter bland 125 fall, i hvilka urinen blifvit undersökt, 
finner 19 fall, der den icke innehåller albumin och på 
grund deraf anser dessa utgöra 15,2 u/() af alla eklampsier, 
så kan detta ingalunda anses fullt rigtigt. Ty hans sta
tistik består till en stor del af enskilda i literaturen an-
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1) Funfzig Fiille von Eclanipsie. I. D. Berlin 1869.
2) Beinerkungen zur Eklanipsiefragc.

77 fall, var albuminfri i G — Ingerslev.
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n

förda fall, delvis just beskrifna emedan urinen ej varit 
albuminhaltig, hvarigenom resultatet kommer att utfalla 
altför mycket till de sistnämdas förmon. Endast genom 
större sammanställningar af alla eklampsi-fall, hvilka 
inom en viss tid blifvit iakttagna, kan man komma till 
kännedom om den verkliga freqyensen af eclampticae 
med ägghvirefri urin. — Ett litet försök härtill må i 
brist på bättre anföras: Urinen, undersökt i

4 — Mieczkowski ')•
2 —J Barnbörds- | Stockholm.
3 — | huset i j Helsingfors.

urinen
7,3 °/n af alla eklampsi-fall.

Jemte pathologiska förändringar i njurarna fann 
Hermann Löhlein -) vid 8 bland 32 sektioner af eclam
pticae en dilatation af den ena eller hvardera ureteren 
ofvanom bäckeningången. Dervid befanns den högra 
ureteren ensam utvidgad 2 gånger, i högre grad än den 
venstra 5 gånger och i samma grad som denna 1 gång. 
Således iakttogs i 25 % af fallen ureterdilatation. Bland 
123 autopsier af barnaföderskor, hvilka icke angripits af 
eklampsi, fann han deremot endast hos 4, d. v. s. i 3,2 "/„ 
af fallen, dilitation af uretererna. — Andra iakttagelser 
af detta slag torde tills dato åtminstone icke vara publi
cerade.

Man har såsom bekant vid kramp tillstånd af olika 
slag funnit en öfvergående mellituri. En sådan är mig 
veterligen dock icke iakttagen vid puerperal-eklampsi 
och de endast tvenne undersökningar jag anställt lemna 
ej heller ett öfverensstämmande resultat. — En öfver
gående sockerhalt i urinen fann jag i följande fall, vår-
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') Jmfr II. Senator.
Handb. d. spec. Pathologic

Diabetes inellitus mid insipidus. (Zicinssens 
u. Thcrapie. Bd. 13. Hälfte 1. 1879.

I detta fall finnas visserligen tvenne omständigheter, 
hvilka göra att man endast med en viss försigtighet får 
draga den slutsatsen, att krampanfallen utgjort orsaken 
melliturin. Såsom kändt är, har man nemligen hos haf- 
vande och däggande qvinnor, isynnerhet vid hämmad 
mjölksekretion, samt efter användande af morfin, kloral 
och kloroform funnit sockor i urinen '). Men här före- 
fanns likväl blott en ytterst ringa mjölksekretion och 
kloroform hade knappt hunnit börja administreras, dä 
urinprofvet togs.

I ett annat af mig undersökt fall från Barnbörds- 
huset i Helsingfors (N:o 186. 1880), en fullgången barna-

dadt å Gynaekologiska afdelningen af Allmänna Sjuk
huset i Helsingfors:

N:o 55. 1880. II. V. G. 33 år, hustru från Lappila. Intagen 
d. Vvm. Förut födt 7 barn, nu gravida i femte månaden. Hon har ej 
känt fosterrörelser sedan omkring en vecka. För 2 veckor sedan be- 
gynte en oedematös svullnad utbreda sig från benen öfver hela kroppen. 
Urinen som den senaste tiden till qvantiteten varit mindre än förut in
nehåller albumin i stor mängd. Qvinnan kraftigt byggd, men anemisk. 
Fosterljud höras icke- Den 12/vm kl. 12,30 f. m. uppväcktes sköterskan 
genom att pat. begyntc delirera och strax derpå följde ett eklamptiskt 
anfall. Det första anfallet följdes snart af flerc andra: Kloroform, mor
fin, kloral, jalappa & calomc), ricinolja, inpackning i vått lakan (23" C.); 
svettning. Urinen tagen ined katheter strax efter anfallen innehöll jemte 
rikligt albumin äfven litet socker. Pat. låg under hela dagen i ett halft 
medvetslöst tillstånd, först på aftonen begynte sensoriet något klarna: 
aeidinn bcnzoicum. — ,3.'vm Under natten 3 lösa afföringar. Kl. 6,50 f. m., 
dä pat. säger sig behöfva gå till stols, synas fotterna af ett litet foster 
mellan födslodclarna; samtidigt afgår barnvatten. Inga värkar hafva af 
pat. angifvits, utan dä hon varit redig tvertom förnekats. Kl. 7 f. m. 
föddes ett macereradt foster. Före placentas afgång uterus slapp, ringa 
blödning: sccale cornutum; placenta uttogs kl. 8 f. m. medelst Credés 
handgrepp. — Ringa feber, ömhet öfver uterus; afslaget icke illaluktande; 
hufvudvärk diarrhé. — ,s/vm Albuminurin betydligt förminskad, oede- 
merna aftagit. — vm Sömn dålig; plågas af hallucinationer; tempera
turen normal. — Utskrefs frisk d. 2,/viu.



S6

föderska, hvilken under utdrifningsperioden öfverfölls 
at eklamptiska konvulsioner, kunde deremot icke uppvi
sas någon mellituri.

I sammanhang med de förhållanden under hvilka 
puerperal-eklampsi förekommer må här ännu beröras 
hjernans och dess hinnors beskaffenhet. Det kan natur
ligtvis icke blifva fråga bestämda för denna sjukdom 
karakteristiska förändringar i centralnervsystemet, ty nå
gra sådana äro alldeles icke kända, utan endast om hjer
nans och meningernas större eller mindre blodrikedom 
och serum-halt, hvarpå man från den Traube-Rosen- 
STEiN’ska lärans ståndpunkt fästat så mycket afseende. 
Uppgifterna härom äro dock tyvärr icke alldeles öf- 
verensstämmande. Så fann Litzmann ’) vid en samman
ställning af ‘23 fall, observerade dels af honom sjelf, 
dels af andra forskare, 3 gånger anemi af hjernan och 
dess hinnor, 2 gånger normal blodhalt, 9 gånger hy- 
peremi, 7 gånger serös utgjutning under arachnoidea, 5 
gånger förökad mängd serum i hjernans ventriklar och 
10 gånger hemorrhagier. „In fast allen Fallen war das 
Grehirn weicher, als man es sonst bei Puerperen findeff. 
Men annars anser han att en hyperemi af hjernan och 
dess hinnor hör till de mest konstanta förändringar man 
finner efter död i uremisk intoxikation. Till något andra 
resultat kommer Brummerstädt-). Uppgift öfver hjer
nans beskaffenhet finnes i 36 fall från hans eklampsi- 
statistik; och var don endast en gång helt och hållet 
normal, 2 gånger lätt hyperemisk, 6 gånger i hög grad 
blodfylld samt 27 gånger anemisk och mer eller min
dre oedematös, delvis med afplattade gyri, delvis med 
betydliga serösa utgjutningar i arachnoidalsäcken. Så
ledes „27 mal oder in 75% finden wir Anämie und se- 
röse Durchtränkung der Substanz, zum Theil mit bedeu-

i) D. Klinik 1852. N:o 30. pag. 336.
5) 1. c. pag. 105.
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') 1. c. pag. 487.

tenderem Blutgehalt der Sinus und Basilargefässe“. Sam
ma beskaffenhet hos hjernan af i eklampsi döda fram- 
hålles af en annan, anhängare af Tbaube-Rosensteins 
theori, Winckel: ') „vor Allen hochgradige Anämie mit 
mehr weniger starkem Oedem und Abplattung der Ge- 
uirngyri; weit seltener, nur in '/<> der Fälle etwa, fand 
sich starke Hyperämie bis zu capillären Apoplexieen und 
apoplektischen Heerden von Taubeneigrösse". — Någon 
synnerlig öfverensstämmelse förete ej heller de fall af 
puerperal-eklampsi från Barnbördshuset i Stockholm der 
döden förorsakats af konvulsionerna sjelfva: Oedem fanns 
under arachnoidea 4 gånger och i hjernsubstansen 4 
gånger, de ytliga venerna blodfyllda 5 gånger, hjern
substansen hyperemisk 5 gånger och anemisk 2 gånger, 
ingen ovanlig blodrikedom hos hjernsubstansen 2 gån
ger samt hemorrhagier i hjernan eller dess hinnor 4 
gånger. Och vid 3 sektioner af i eklampsi döda qvin- 
nor från Barnbördshuset i Helsingfors fanns oedem i 
hjernans medullarsubstans 2 gånger, i det ena fallet var 
denna derjemte fint blodpunkterad och förefanns hype- 
remi i meningerna; oedem i pia en gång; hemorrhagier 
i hjernans substans 2 gånger. Men ej heller äro de af 
Hebmann Löhlein ') i senare tid anförda uppgifterna 
öfver hjernans beskaffenhet mera öfverensstämmande. 
Särskildt påfallande är dock i hans fall sällsyntheten 
af anemi och oedem af hjernsubstansen med afplatt- 
ning af gyri; denna beskaffenhet fanns tydligt utpräg
lad endast en enda gång bland 19 sektioner af eclam- 
pticae, af hvilka 8 aflidit under sjelfva förlossningen 
och 7 andra inom de 24 första timmarna efter den
samma.

Med nödvändighet erfordras derför nya noggranna, 
fullständiga och strängt objektiva uppgifter, för att man 
skall kunna draga några säkra slutsatser med afseende 
å hjernans beskaffenhet vid puerperal-eklampsi.
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Vid sektion af eclampticae anträffas utom redan 
skildrade förändringar i njurar, bjerna och meninger 
stundom äfven en parenkymatös degeneration af lefver 
och hjerta samt kapillära blödningar under pleurae, pe- 
ricardium och peritonaeum, i lungorna, i lefverns paren- 
kym, å ventrikelns slemhinna, i njurbäckenet o. s. v. 
Här vill jag dock icke ingå på detta ämne.



Etiologi och pathogenes.

') Ucber das Verhalten des Kreatins, Kreatinins und Harnstofts 
im Thicrkörper. Zeitsuhrift fur Biologic. Bd. 4. (Munchen 1868). 
pag. 77.

Jag har i inledningen redan anfört en del af de 
anmärkningar, som man gjort emot Frerichs’ theori om 
uremins resp, puerperal-eklampsins uppkomst.

I senare tid förklarar äfven Carl Voit ') densamma 
för fullkomligt origtig. Han bevisar att urinämne inom 
organismen icke sönderdelas i kolsyrad amoniak så ha
stigt som man velat antaga. Endast på ett enda ställe 
sker detta sönderfallande hastigt, nemligen på tarmka
nalens slemhinna. Äfven hans experimenter utvisade 
med bestämdhet, „dass der Harnstoff wohl an und fur 
sich eine ganz unschädliche Substanz ist und ohne Sym- 
ptome den Körper passiren kann, aber dann die heftig- 
sten Erscheinungen hervorbringt, wenn seine Ausschei- 
dung auf die Dauer behindert ist“. „Es treten krank- 
hafte Symptome ein“, säger han „wenn irgend ein Stoff, 
der nicht zur Zusammensetzung des Körpers gehört, in 
grösserer Menge sich ansammelt und nicht fortgeschafft 
werden kann. Bei der Unterdruckung der Harnabson- 
derung ist es nicht ein einziger Bestandtheil, wie z. B. 
der Harnstoff, oder die Harnsäure, das Kreatin, Krea- 
tinin, die Extraktivstoffe oder das Urochrom, welcher Scha- 
den bringt, sondern alle mit einander. Unter gleichen 
Umständen könnte aber auch ein fremder Salz, kohlen- 
saures Ammoniak, Glaubersalz etc. die nämlichen Er
scheinungen machen“. Hänvisande på kalisalternas mäg-
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’) De la pathogénic des syruptöuics uréiniques. Etude de physio- 
logie pathologique. Journal de mcdccine, de chirurgie et de pharmaco- 
logie. Bruxclles 1867. Vol. 44. pag. 501 •& Vol. 45. pagg. 3, 109, 219, 
332, 427 <1 524.

2) 1. c. pagg. 116 <fc 117.

tiga inverkan på organismen framhåller Vorr såsom sin 
öfvertygelse, att det kali, hvilket i öfverskott bildas ge
nom sönderdelning af kött och öfverföres i blodplasmat, 
vid hämmad afsöndring eger en väsentlig andel i de 
nremiska symptomerna.

En lika bestämd förkastelsedom öfver Ererichs lära 
afgifver äfven W. Romiielaere '), hvilken kritiskt un
dersökt de theorier, hvilka blifvit uppställda till förkla
ring af de uremiska symptomerna, och eftergjort alla 
de försök, hvilka legat till grund för desamma. Han 
kommer nemligen till det resultat, att man icke kan 
anse uremins uppkomst förorsakad af en retension i or
ganismen af den ena eller andra enskilda urinbestånds
delen. Särskildt tillbakavisar han, med stöd af kliniska 
iakttagelser, påståendet att kolsyrad amoniak ständigt 
skulle finnas i blodet hos uremiska menniskor. Endast 
få författare hafva kunnat uppvisa kolsyrad amoniak, och 
den enda slutsats man häraf får draga är den, att fall 
af uremi finnas, i hvilka blodet innehåller detta ämne. 
Enligt Ro.umelaehes åsigt skulle de uremiska företeel
serna förorsakas af en retension af qväfvehaltiga ämnen 
i olika stadier af oxidation, en retension åvägabragt ge
nom en hämmad verksamhet hos njurarna.

C. Babtels-) åter fann i blodet hos uremiska pa
tienter stundom endast en ytterst ringa mängd urin
ämne, stundom ganska stora qyantiteter deraf, och dra
ger deraf den slutsatsen, att en anhopning af ifrågava
rande ämne åtminstone icke alltid utgör orsaken till de 
uremiska symptomerna. I ett större antal fall hade han 
undersökt blodet hos lefvande menniskor efter utbrottet 
af uremi, men aldrig i detsamma funnit kolsyrad amo
niak; metoden var den af Kuhne och Strauch angifna.
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>) Lchrb. d. Geburtshulfc. 1878. pag. 550.
3) Beincrkungeii zur Eklampsiefrage.

Härad" anser lian ined bestämdhet framgå, att den Fre- 
KtCHs’ska läran pä sin höjd i enskilda fall kan vara rig- 
tig. — Detsamma framgår af andras, särskildt Rosen- 
steins ofvan anförda iakttagelser.

Hvad åter eklampsin beträffar, så finnas endast en 
och annan iakttagelse af amoniak i blodet. Och äfven 
Spiegelberg •) medgifver i senare tid att amoniemi må
ste betraktas såsom en af de sällsyntaste orsakerna till 
eklamptiska konvulsioner. Sedan det af honom tidigare 
observerade, ofvan af mig redan refererade fallet af 
eklampsi, der det lyckades honom att uppvisa amoniak 
i blodet, halva fortsatta iakttagelser i detta afseende 
mest lemnat ett negativt resultat. Blott två gånger har 
han senare funnit ifrågavarande ämne, men då endast i 
så ringa mängd, att det till och med enligt hans egen 
åsigt icke kundo tillskrifvas något inflytande på upp
komsten af eklampsi. Och enligt uppgift af Hermann 
Löhlein -’) hafva de förnämligast under åren 1873 och 
1874 på obstetriska. kliniken i Berlin enligt den Kuhne- 
STHAHCidska metoden utförda blodundersökningarna pä 
amoniak lemnat ett negativt resultat.

Den Fi>ERicii’ska theorin är sålunda icke hållbar 
och torde ej heller mera tillvinna sig några nya anhän
gare. Men lika litet kan den TnAUHE-RosENSTEiN!ska 
läran uthärda en strängare kritik.

De uremiska symptomerna anser Bartels icke kunna 
vara förorsakade af en förökad vattenhalt hos blodsernm. 
En sådan iakttog han visserligen ofta vid uremiska kon
vulsioner, men å ena sidan fann han att dessa kunna 
visa sig äfven vid en normal beskaffenhet hos serum, 
och att å andra sidan alla uremiska företeelser kunna 
uteblifva, oaktadt serums vattenhalt är förökad. Hyper- 
trofi af venstra hjertventrikeln och skrumpnjure fann 
Bartels oftast vid nekroskopi af de uremiska patien-
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terna. Deraf får man dock icke draga den slutsatsen, 
att en förhöjd spänning i det arteriella systemet, alstrad 
af en hjerthypertrofi, jemte ett vattenhaltigt blod vore 
ett oeftergifligt vilkor för uppkomsten af uremiska före
teelser. I ett fall af uremi med vattenrikt blod vid en 
kronisk parenkymatös nefrit saknades nemligen alldeles 
en hypertrofi af venstra hjertventrikeln. Likaledes sak
nas de enligt Tbaubes theori nödvändiga betingelserna 
för uppkomsten af uremi, nemligen en riklig vattenhalt 
hos blodet och förhöjdt arterielt tryck helt och hållet 
vid kolera-uremin. — Ett ytterligare tvifvel mot den 
allmänna giltigheten af den TuAUBE’ska läran måste upp
väckas af den omständigheten, att uremiska symptomer 
icke företrädesvis förekomma vid närvaron af hydropiska 
utgjutningar, utan fastmer sällan iakttagas så länge dessa 
äro stadda i tilltagande. Upprepade gånger har det der- 
emot händt Bartels, att uremiska företeelser af svåraste 
slag uppstått, om han åstadkommit en hastig resorption 
af de serösa transsudationerna. Slutligen kan man icke 
förbise den omständigheten, att uremi mycket ofta före
kommer hos nefritiker, hvilka aldrig förut, eller åtmin
stone vid tiden för nämda ondas utbrott, icke förete nå
gra hydropiska utgjutningar, vare sig i underhudscell- 
väfven eller i de serösa kaviteterna. Afven Bartels 
anser det efter död under uremiska konvuisioner ofta, 
doek ingalunda alltid, såsom Traube uppgifver, iakttagna 
hjernoedemet tillåta en annan tolkning än denne för
fattare gifver. Han hänvisar på huru vid epileptiforma 
anfall svåra cirkulationsstöringar, hyperemi, uppkomma 
i hufvudet, huru dessa ofta gifva anledning till extra- 
vasater i ansigtet, i den subkonjunktivala bindväfven 
och i-hjernan eller meningerna. Hos en primipara, hvil- 
ken strax efter förlossningen angripits af eklamptiska 
konvuisioner, fann han sålunda talrika blodutgjutningar 
i kortikalsubstansen å hvardera hjernhemisferens kon- 
vexitet, blodig infiltration af plexus choroidei och blod- 
lärgadt seröst innehåll i högra sidoventrikeln. Pä grund
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af dessa omständigheter anser Bartels, att det efter 
nremiska konvnlsioner iakttagna hjernoedemet icke kan 
betraktas såsom dessas orsak, utan tvertom såsom en 
följd af desamma. Hvarför hafva nemligen i så många 
fall af genom obduktion konstateradt hjernoedem kon- 
vulsiva anfall helt och hållet uteblifvit och hvarför in- 
ledes döden i sådana fall af inga andra symptomer från 
nervsystemet än en långsamt tilltagande bedöfning, så
dan hvarje längre agone för med sig.

På grund af de resultat, till hvilka han kommit, 
vid efter föregående underbindning af jugularvenerna 
företagen vatteninsprutning i blodet på djur, uttalar sig 
ej heller Rom.meuaere till förmon för den TuAUBifska 
theorin.

Vid de experimenter, hvilka anställts af Munck och 
Otto, hade storleken af det tryck som erfordras, för att 
framkalla nremiska symptomer, icke blifvit angifven. 
Vid sina, för utforskande af detta, företagna undersök
ningar fann deremot Ernst Bidder ’), att för frambrin
gande af koma och konvnlsioner erfordrades, att vatten
injektionen skall ske under ett tryck, åtminstone tre 
gånger så högt som blodtrycket i carotis; ett tryck, 
hvilket „kaum durch irgend welche in dem Organismus 
selbst gegebene Bedingungen beschafft werden kann“. 
De slutledningar man af Muncks och Ottos försök på 
djur velat draga med afseende å uremin, resp, puerpe- 
ral-eklampsin hos menniskor, kunna derför icke godkän
nas och Traubes theori förlorar härmed sitt förnämsta 
stöd.

Nu en granskning af de omständigheter, hvarpå 
man velat grunda denna theori. tillämpad på puerperal- 
eklampsin. I enlighet med Traubes theori framhöll, så
som anförts, Rosenstein tvenne betingelser såsom vä- 
sendtligen nödvändiga för uppkomsten af puerperal-

*) Experimentale Beiträge zur Eclampsiefrage. Beiträge zur Gy- 
näkologie ti. Geburtskunde, herausgegob. von Johannes Holst. Hft. 2. 
Tubingen 1867). pag. 188.
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eklampsi, nemligen

>) Das Bhit der Schwangercn. Archiv fur Gynaekologie. Bd. X.
1876. Hft. 2. pag. 315.

eklampsi, nemligen en blodförtunning, hydremi, och ett 
förhöjdt arterielt tryck. Hvad det första af dessa vilkor 
beträffar, så ansåg han det stå öfver allt tviivel, att blo
det hos gravidae i allmänhet är förtunnadt. Huru det 
emellertid förhåller sig härmed, skall af en närmare 
granskning framgå.

Ända in i detta århundrade synas man i allmänhet 
hafva ansett en förökad blodmängd med en relativ ri
kedom på fasta ämnen, en verklig plethora, vara det för 
hafvandeskapet utmärkande. De störingar i helsotill- 
ståndet, hvilka visade sig under eller i sammanhang 
med detta, betraktades gerna såsom förorsakade af näm- 
da plethora. Så antogs ju en sådan äfven spela en vig
tig rol vid uppkomsten af puerperal-eklampsi. Senare, 
mot midten af detta århundrade, blef dock, hufvudsakli- 
gen genom af franska forskare (Regnauld bland andra) 
utförda analyser, nämda uppfattning af blodets samman
sättning under graviditeten betydligt förändrad. Såsom 
resultat af dessa undersökningar framgick, att den för 
gravidae egna blodbeskaffenheten karakteriseras af en 
förminskning af de röda blodkulorna och serums albu- 
minhalt, samt en förökad mängd af vatten, fibrin och 
hvita blodkroppar. Denna uppfattning antogs allmänt 
såsom en bevisad sak, och bland andra hyllade, såsom 
af det tidigare anförda framgår, äfven Fberichs och 
Scanzoni densamma. I senaste tid har man emellertid 
begynt betvifla tillförlitligheten af tidigare anställda 
undersökningar. Nya hafva derför blifvit gjorda, men 
resultaten hafva tyvärr icke blifvit öfverensstämmande. 
En blick på några undersökningar öfver blodets beskaf
fenhet under graviditeten skall tydligt låta detta framgå.

Hermann Nasses ') analyser gälla både qvinnor och 
hyndor. — Hos icke-hafvande qvinnor fann han blodets



95

dor.

n 
n

1049.7,
1051.3,
1053.3.

n 
n

6—8
9

specifika vigt i medeltal vara 1055,3, blodserums 1026,5, 
blodets vattenhalt 802,-t p. m., dess fibrinhalt 2,36 p. m.

Bland 67 gravidae fann han följande medeltal för 
blodets specifika vigt:

hos 6 gravidae i 2—6 månaden 1052,
» 
n 
n

Blodserums spec. vigt under de 3 sista månaderna 
af hafvandeskapet fann han vara 1025,1. — Obestridligt 
är, att dessa siffror äro lägre än de för icke-hafvande 
qvinnor funna. — Vidare fann han att blodkropparnas 
mängd förändrar sig i samma rigtning som den spec. 
vigten. Äfven jernmängden och den deraf beräknade 
hemoglobinmängden fann han vara mindre hos hafvande 
än hos icke-hafvande. Denna låga spec. vigt hos blo
det och dess serum anser Nasse för regel, men medgif- 
ver dock, att undantag gifvas och anför fall, der god 
helsa och matsmältning funnits jemte riklig tillgång på 
kraftig föda och der blodets spec. vigt varit hög. Men 
han betonar å andra sidan, att flertalet gravidae, hvil- 
kas blod befunnits förtunnadt, ingalunda kunnat anses 
föi' sjuka.

Men Nasse anställde äfven undersökningar å hyn- 
Hos samma djur analyserades blod före drägtighe- 

ten, under och efter densamma. Och han fann differen
sen i blodets beskaffenhet hos drägtiga och icke-dräg- 
tiga ännu större än under motsvarande tillstånd hos 
qvinnor. Det framgick vidare, att blodet hos drägtiga 
hyndor innehåller mindre jern än hos icke-drägtiga, och 
häraf framgick äfven en motsvarande förminskning af 
hemoglobinet. — „Zwei Folgen der Schwangerschaft sind 
es“, säger Nasse derför, „die am meisten hervorstehen 
und am sichersten nachgewiesen wurden, die Verdtin- 
nung des Blutes, also die Abnahme der Blutkörperchen 
und die Vermehrung des Faserstoffes“.

23 „
23 „
10 födande
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Afvikande härifrån äro dock de resultat, till hvilka 
Otto Spieoelberg och Richard Gscjtedolen ') kommit 
vid sina undersökningar öfver blodmängden hos dräg- 
tiga hyndor. De använde den s. k. WwLCHEifska meto
den, och det framgick för det första, att blodmängden 
hos 6 icke-drägtiga hyndor i medeltal utgjorde '/i2,7 af 
kroppsvigten, medan den deremot hos 10 drägtiga hyn
dor i medeltal utgjorde '/n,i af kroppsvigten. Vidare 
framgick, att hos 5 försöksdjur med 656 gm medelvigt 
af ägget blodmängden utgjorde '/i->,8 af kroppsvigten, då 
hos de. öfriga 5 hyndorna i längre avancerad drägtighet 
med 1193 gm medelvigt af ägget, blodmängden utgjor
de ■/« af kroppsvigten. Med afseende å hemoglobinet 
funno desse forskare en ringa förökning af detsamma 
hos drägtiga hyndor: „jedenfalls beruht die Zunahme 
der Blutmenge derselben nicht auf einer vorzugsweisen 
Vermehrung des Wassers“, säga de derför. Äfven blo
dets vattenhalt pröfvades direkte, och funno de, att hos 
icke-drägtiga hyndor på .1000 delar blod belöpa sig 80’2 
delar vatten mot 810 hos drägtiga. — Det slutresultat, 
till hvilket desse författare kommit, sammanfatta de så
lunda: -)

»1-
aber

Die Blutmenge nimmt in der Schwangerschaft 
zu, aber nur in der späteren Zeit, ungefahr nach der 
Mitte derselben.

2. Der Hämoglobingehalt des Blutes schwankt in- 
nerhalb der durch die Ernährung des Thieres gezogenen 
Grenzen.

3. Die Vermehrung des Wassergehaltes ist, wenn 
sie uberhaupt vorkommt, unbedeutend“.

Dessa resultat anse Spiegelberg och Gsciileldlen 
på grund af U. K. Gassners undersökningar kunna öf- 
verföras på hafvande qvinnor, men dock endast på full
komligt friska. — Sistnämde författare har, såsom be-

•) Untersuchungen uber dio Blutmenge trächtigcr Hnnde. Archiv 
fur Gynaekologie. Bd. 4. 1872. Hft. 1. pag. 112.

1. c. pag. 119.
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7

') Ueber dic Veränderungen des Körpergcwiclites bei Schwangeren, 
Gcbiirenden und Wöchncrinnen. Monatschr. f. Gcburtskunde u. Fraucn- 
krankh. Bd. 19. Hftt. 1 & 2. pag. 1.

2) 1. c. pagg. 1G1 —170.

kant, ådagalagt*), att modrens kropp under de tre sista 
hafvandeskapsmånaderna erfar en tillväxt i sin massa, 
en tillväxt så betydande, att den icke kan förklaras af 
äggets tillväxt allena, utan att man måste antaga att 
den moderliga organismen såsom sådan undergår en för
storing. Tillväxten under nämda tid utgör nemligen 1 13 
af hela kroppsmassan.

Spiegelbergs och G-scheidlens uppfattning af blod
beskaffenheten under hafvandeskapet afviker sålunda be
tydligt från den hittills hyllade: hydreinin och de röda 
blodkropparnas förminskning förnekas.

Ett vackert bidrag till belysande af denna tviste
fråga lemnas af Ingerslev-). Med tillhjelp af Hayems 
apparat räknades blodkulorna hos hafvande och icke-haf- 
vande qvinnor. Dervid fanns som medeltal för 10 full
komligt friska, icke-hafvande qvinnor, nyss från lands
bygden ankomna barnmorskeelever, 5,59 millioner röda 
blodkulor på 1 kubik-millimeter blod. Medeltalet för 
40 gravidae åter blef 5,20 millioner på samma blodqvan- 
titet. Häraf kunde, säger Ingerslev, antagandet af en 
af hafvandeskapet betingad förminskning af de röda 
blodkulorna synas grundadt. Men denna slutledning får 
man alldeles icke genast draga, emedan inånga af de 
undersökta hafvande qvinnorna dels företedde sjukliga 
symptomer, dels hörde till en mindre väl lottad samhälls
klass, voro tjensteflickor och fabriksarbetorskor, hvilka 
af nödtvång sökt sig in på förlossningsanstalten, och 
hvilkas blod, undersökt utom graviditeten, sannolikt icke 
företett den rikedom på röda blodkroppar, som fanns hos 
de från landsbygden nyss anlända qvinnornas. Med 
dessa kunna naturligtvis endast de gravidae jemföras, 
hvilka åtminstone icke förete något sjukligt. För 22 
sådana fann Ingerslev i medeltal 5,43 millioner röda
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blodkroppar på kub. millimetern blod. Differensen med 
de fullkomligt friska, icke-hafvande qvinnornas blod ut
gör sålunda endast 0,16 mill., en differens lätt förklarlig 
genom de olika lifsvilkoren. — ..Det maa saaledes siges, 
at nogen fremtradende Formin dske] se af de rode Blod- 
legemers Maengde hos gravide K vinder ikke blev konsta- 
teret. Om end Tallene for disse — — — fandtes noget 
lavere end hos ikke Gravide, var Forholdet vel neppe 
anderledes, end at forskellige fysiologiske Forholds Ind- 
flydelse her kan vrero det Afgorende, uden at Svanger- 
skabet bestemt kunde siges at vsere det Bestemmende i 
saa Henseendeu. Ej heller fann Ingerslev „nogen ud- 
talt Nedgång i Blodlegemernas Maengde, proportionalt 
med det fremskridende Svangerskab1'.

Jemte dessa Ingerslevs undersökningar hafva vi 
således å ena sidan Spiegeebergs och Gschleedlens be
stämda uppgifter om blodets oförtunnade beskaffenhet 
under graviditeten, och å andra sidan Nasses medgif- 
vande, att fall, om ock såsom undantag, finnas, der ingen 
hydremi under nämda tillstånd förekommer ')• Och an
ser äfven Klebs2) det vara alldeles osannolikt att un
der normala förhållanden en hydreniisk blodbeskaffenhet 
skulle vara för handen under ifrågavarande tillstånd. 
Läran om en för hafvandeskapet utmärkande hydremisk 
blodbeskaffenhet, på hvilken Rosenstein fäste så mycken 
vigt, måste derför anses såsom allt annat än bevisad.

Såsom stöd för sin theori anför Rosenstein, att 
eklampsi företrädesvis uppkommer der serums förtunning 
är betydande och der dess transsudation uppnått en 
synnerligen hög grad, der nemligen en hydropisk ut- 
gjutning sträcker sig äfven öfver öfre delen af kroppen

') Den af Immermann (Handb. d. allgemeinen Ernährungsstörungen. 
Ziemssens Handb. d. spcc. Pathologie u. Therapie. Bd. 30. 2. Hälfte) 
ännu 187!) vidhållna uppgiften, att blodet hos gravidae särskildt utinär- 
kes af en påfallande fattigdom på röda blodkulor, torde basera sig på 
äldre undersökningar.

2) 1. c. Bd. 1. Abth. 2. pag. 916.
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och ansigtet. Men denna uppgift, är, såsom jag ofvan 
i sammanhang med de förhållanden, under hvilka eklam- 
psi förekommer, framhållit, ingalunda ovedersäglig, inga
lunda bevisad. Tvertom synas åtminstone många eclam- 
pticae vara robusta, blodfulla qvinnor och ej heller tyda 
de visserligen få räkningar af blodkulorna, dem Ineers- 
lev utfört, på någon vid ifrågavarande sjukdom före
trädesvis förekommande hydremi. En öfver den öfre 
delen af kroppen och ansigtet utbredd anasarca iakt- 
tages ju äfven relativt sällan.

Till stöd för sin åsigt om den betydelse ett för- 
höjdt arterielt tryck har på uppkomsten af eklampsi 
hänvisar Rosenstein på huru denna oftast utbryter, då 
„nicht bloss die Contractionen der Bauchmuskeln, son
dera des gesammten Muskelsystems1' alstrar en förhöj
ning af detsamma Svagheten i detta stöd har redan, 
såsom jag ofvan anfört, blifvit till fullo påpekad af 
Hecker och såsom af det tidigare anförda framgår ut
bryta de eklamptiska anfallen relativt sällan under ut- 
drifningsperioden, den enda tidpunkt under hvilken mu
skelsystemet är i någon mera energisk verksamhet. Det 
alldeles godtyckliga i antagandet af en kolsyrans inver
kan på hjertats verksamhet och ett upphörande af en 
riklig svettning, såsom befordrande uppkomsten af ett 
förhöjdt tryck, påpekajles äfven af denne författare.

Mot Frerichs theori anmärker Rosensteix, att eklam
psi oftast uppkommer under förlossningsarbetet, då al- 
buminurin just alstrats, då således ingen uremisk intoxi- 
kation bör hafva hunnit komma till stånd. Men såsom 
jag längre fram, i sammanhang med de anmärkningar, 
som kunna göras emot Scanzonis uppfattning af detta 
förhållande, skall ådagalägga, är det alldeles oberättigadt 
att sålunda paralellisera den albuminuri, hvilken upp
kommer under sjelfva förlossningsarbetet, med den, som 
vanligen iakttages vid eklampsi.

') Nierenkrankheiten. 1S63. pag. 57.
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Slot nämda tlieori anför denne författare vidare den 
omständigheten, att i de fall, der hafvandeskapet är 
kompliceradt af en verklig diffus nefrit, inga eklampti- 
ska anfall visa sig. Men häremot behöfver jag endast 
hänvisa till det föregående, hvaraf synes, att vid obduk
tion af qvinnor, döda i eklampsi, om ock sällan, djupt 
ingripande pathologiska processer anträffats i njurarna.

För en arteriel tryckstegring anser Rosenstein tala 
äfven den fulla och hårda pulsen, hvilken af framstående 
iakttagare funnits bebåda utbrottet af eklampsi. Nämda 
beskaffenhet hps pulsen finnes angifven t. ex. af Litz- 
mann, men måste dock förekomma mera sällan. Inger- 
slev säger sig aldrig hafva iakttagit en sådan, eller sett 
någon sådan omtalad i de af honom kända eklampsi- 
fallen från Fodselstiftelsen i Kjobenhavn. Ej heller har 
jag varit i tillfälle att observera någon hårdhet hos pul
sen före utbrottet af eklamptiska anfall, såvida ej dessa 
just uppväckts af förlossningsvärkar, hvarunder, såsom 
kändt, det arteriella trycket förhöjes och pulsen således 
kännes hårdare. Men denna tryckstegring är ganska 
hastigt öfvergående och icke synnerligen stor. Den 
torde derför, med Bidders nyss anförda undersökningar 
för ögonen, icke kunna anses gifva anledning till några 
kramp-anfall.

Ett ytterligare bevis för den af honom förfäktade 
theorin finner Rosenstein i den post mortem iakttagna 
beskaffenheten hos hjeraan. Denna skulle enligt hans 
utsago vanligen förete anemi och oedem, icke ett oe- 
dem af meningerna, utan en serös genomdränkning af 
den egentliga hjernsubstansen med afplattning af gyri. 
— Uppgifterna öfver denna punkt äro såsom anförts 
hvarken så noggranna eller så öfverensstämmande, som 
önskligt vore, men de utgöra åtminstone icke någon be
stämd bekräftelse på denne författares påstående.

Men äfven om oedem af hjernan kan konstateras 
post -mortem, så är dess primära förekomst, såsom af 
Hecker och Bartels betonas, ingalunda bevisad, utan
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tvertom dess sekundära, af de eklamptiska anfallen be
tingade uppkomst mer än sannolik. — Det mer än san
nolika i hjernoedemets sekundära betydelse framgår äf- 
ven, om man betänker, att ett förhöjdt arterielt tryck 
äfven i förening med ett hydremiskt blod aldrig i an
dra organer framkallar någon oedematös utgjutning, 
utan tvärtom plägar åstadkomma resorption af en möj
ligen för handen varande sådan. Och intet finnes, som 
kunde tillåta antagandet, att förhållandet med afseende 
å hjernan vore annat. Emellertid blir det arteriella 
blodtrycket strax efter ett eklamptiskt anfalls början 
mycket lågt, såsom den täta och svaga, stundom knappt 
kännbara och oregel bundna pulsen utvisar. Detta i fö
rening med det hämmade venösa afflödet från hufvudet, 
hvarom den ofta intensiva cyanosen otvetydigt vittnar, 
måste deremot lätt alstra en venös hyperemi och oedem 
i hjernan. En sådan venös hyperemi och serös utgjut
ning under meningerna finner man äfven ofta nog vid 
nekroskopi, och torde väl komma att finnas ännu oftare, 
blott uppmärksamheten rigtas härpå, särskildt om afse
ende fästes vid och bestämd skilnad göres mellan aktiv 
och passiv hyperemi.

Huruvida den arteriella tryckstegringen äfven kun
de förklaras af en under graviditeten alstrad hypertrofi 
af venstra hjertventrikcln, skulle framtiden utvisa, enär, 
menar Rosenstein, uppmärksamheten ännu icke blifvit 
rigtad på denna punkt ')• — Alen ej heller härutinnan har 
det lyckats honom att erhålla något obestridligt stöd för 
sin theori. Franske forskare hafva väl uppgifvit att en 
hypertrofi af hjertat eger rum under hafvandeskapet och 
låter uppvisa sig t. o. m. genom perkussion. Men i mot
sats härtill anför Gerhakd-), att hos hafvande hjertdämp-

’) Föredrag i Gesellsch. f. Geburtsliälfe in Berlin. Monatschr. f. 
Geb.kuude u. Frauenkrankh. Bd. 23. Hft. 6. pag. 421.

2) Jmfr Heinrich Fritscli. Bemerkungen zur Pathologie und Phy- 
siologie des Circulationsapparates bei Schwangeren und Wöchnerinnen. 
Archiv f. Gynaekologie. Bd. 8. Hft. 3. pag. 1.
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ningen visserligen befinnes förstorad, men att detta be
ror på en lägeförändring af hjertat, förorsakad af en för
ändring i diafragmas hvälfning. — Att lefverdämpningens 
främre öfre rand i slutet af hafvandeskapet befinnes nå
got dislocerad uppåt och senast inom ett par dagar ef
ter förlossningen återtager sitt normala läge, derom har 
jag öfvertygat mig genom ett antal undersökningar, an
ställda å Allmänna Barnbördshuset i Stockholm under 
början af sommaren 1879. Följaktligen måste äfven dia
fragmas hvälfning hos höggravidae vara en annan än 
under vanliga förhållanden. Men någon påfallande för
ändring i hjertdämpningens utbredning eller hjertspet- 
sens läge har jag dervid icke kunnat finna. Svårighe
ten af att med säkerhet uppvisa en liten förstoring af 
hjertat är dock hos höggravidae ytterligare förstorad 
genom den naturenliga utvecklingen af mammae. Dock 
hade ej heller- Fritsch1) kunnat uppvisa någon förstoring 
af hjertat under nämda tillstånd. Och vid forskning efter 
spår af en hypertrofi fann han hos 14 puerperae, hvilka 
dött på olika tider, ända till tre månader efter partus, 
hvarken fettdegeneration eller pigment i hjertmuskula- 
turen. Deremot anser han en lindrig dilatation ega rum, 
enär hjertat ackommoderar sig efter den förökade blod- 
mängden. — På grund af 9 sektioner bestrider slutligen 
Hermann Löhlein 2) att hafvandeskapet i och för sig 
skulle vara orsaken till en hjerthypertrofi. Emellertid 

senare tid Augus Macdonald 3) till den 
en hos gravidae uppkommen hjert-

') 1. c. (Se pag. 101. not).
a) Ueber das Verhalten des Herzens bei Schwangeren und Wöch- 

nerinnen. Zeitschr. f. Geburtshulfe u. Frauenkrh. Bd. 1. pag. 488.
’) Obstetr. Journal. 1877. V. pag. 73 sq. Jtnfr Schmidts Jahrb.

Bd. 184. pag. 35.
<) Beinerkungen zur Eklampsiefrage.

ansluter sig i 
franska läran om 
hypertrofi.

Hvad åter eclampticae vidkommer, så anser sig 
Löhlein 4) hos dessa hafva uppvisat en konstant högre
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vigt hos hjertat än hos icke-eclampticae. Hans under
sökningar omfatta dock endast ett ringa antal fall. 
Bland 15 nekroskopier af i puerperal-eklampsi döda 
qvinnor, der hjertats vigt blifvit noterad, utgjorde ine- 
delvigten af detta organ 287 grin, och endast G gånger 
fanns en vigt öfverstigande 300 grin (310—350 grm). 
300 grm ansei- dock Ewald ') såsom den yttersta grän
sen för det normala i hjertats vigt. Den hypertrofi 
Löhlein sålunda funnit är, såsom han äfven sjelf med- 
gifver mycket liten. Det arteriella blodtryck, som al
stras, kan derför icke vara synnerligen högt och ej hel
ler utvecklas det plötsligt.

De förhållanden, hvarpå Rosenstein vill stödja sin 
theori, kunna således icke anses såsom ovedersägligt 
grundade. Slutligen har man med rätta emot honom 
gjort den anmärkningen, att då han i senare tid modi
fierat sin åsigt derhän, att den för de uremiska sympto- 
mernas uppkomst nödvändiga hjernanemin äfven kan al
stras utan föregående oedem, så vore både hydremin 
och det förhöjda arteriella trycket alldeles onödiga be
tingelser.

Man kunde möjligen i den hos hafvande qvinnor 
antagna förökade blodmängden vilja finna en orsak till 
ett förhöj dt tryck inom det arteriella kärlsystemet. Men 
senare tiders undersökningar hafva ådagalagt, att äfven 
om den normala blodmängden blifver förökad ända till 83 
% så inträder dock intet abnormt tillstånd, och särskildt 
blifver blodtrycket icke på något varaktigt sätt förhöjdt: 
kapillarerna ackommodera sig för den förökade blod
massan ,J). Äfven om det sålunda vore otvifvelaktigt 
konstateradt, att blodmängden tilltager under hafvande- 
skapet, så sker detta åtminstone icke till den grad och

’) Ucbcr die Vcränderungen kleiner Gcfässe bci Morbus Brightii 
und die darauf beziiglichen Thcorien. Virchows Archiv. Bd. 71. Hft. 4. 
pag. 453.

2 Jmfr Landois. Lehrbuch d. Physiologic des Menscbcn. Wien 
1880. pag. 71.
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med en sådan hastighet, att det arteriella trycket deraf 
blefve forökadt.

Ej heller den af Winckel åberopade täta förekom
sten af puerperal-eklampsi vid tvillings hafvandeskap 
kan gerna tydas till förmon för den Traube-Rosenstein- 
ska theorin. Ty bland 9 af Ingerslev anförda fall af 
eklampsi vid närvaro af tvillingar utbröto anfallen un
der förlossningens tidigaste skede i 7 och endast i 2, 
då hufvudet skulle framfödas. Och bland de 6 tvillings
förlossningarna från Bambördshusen i Stockholm och 
Helsingfors utbröt eklampsin 3 gånger under öppnings- 
perioden, 2 gånger under puerperiet och endast 1 gång 
under utdrifningsperioden. Såsom synes uppkom ifråga
varande sjukdom blott sällan under utdrifningsperioden, 
den tidpunkt då det enligt Rosensteins uppfattning blir 
fråga om ett i högsta grad förhöjdt arterielt tryck.

I enlighet med den TRAUBE’ska theorin tyder äfven 
Staude ') den synnerliga freqvensen af eklampsi hos 
qvinnor med trånga bäcken. För honom synes nemligen 
den under förlossningsarbetet af fosterhufvudet utöfvade 
kompressionen af bäckenets blodkärl och den derigenom 
i ovanlig grad stegrade spänningen i aortasystemet vara 
det moment, hvarpå denna freqvens beror. Riktigheten 
af denna förklaring måste emellertid starkt betviflas på 
grund af följande af Ernst Bidder2) redan tidigare ut
förda försök: Genom upprepade åderlåtningar nedsatte 
han blodets halt af fasta beståndsdelar hos 3 hundar. 
Derefter underbands aorta abdominalis. Men den enda 
följden häraf var en paralysi af de bakre extremiteterna, 
hjornans funktioner deremot undergingo ingen förändring.

Emot, Frerichs och anhängarene af hans intoxika- 
tionstheori hade man (Scanzoni) framhållit huru albu- 
ininuri vida oftare förekommer hos födande och barn-

I. c. Jmfr Hcrmann Löhlein. Zur Lohre vom durcliweg zu en
gen Becken.

a) ). c.
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anförda resonemang finnes dock mycket att

sängsqvinnor än hos hafvande, och på grund deraf an
sett att förlossningsarbetet sjelft skulle utgöra en vä- 
sendtlig orsak till de ifrågavarande sekretionsstöring be
tingande sjukliga förändringarna i njurarna. Då dessa 
sålunda i de flesta fall uppstå först under partus så 
blefve det svårt att alltid tillskrifva de under denna ut
brytande eklamptiska anfallen en uremisk intoxikation, 
ty en sådan kunde neppeligen alstras inom en relativt 
så kort tid. Ja då man hade iakttagit att urinens ägg- 
hvitehalt tilltager med antalet af de eklamptiska anfal
len, så kunde man äfven tänka sig möjligheten att des
sa skulle gifva anledning till albuminurins uppkomst. 
Denna möjlighet blef så mycket mera sannolik, som åt
skilliga författare iakttagit ägghvitehaltig urin efter länge 
ihållande epileptiska konvulsioner. — Alen Mayeii gick, 
såsom tidigare anförts, ännu längre: han ansåg det otvif- 
velaktigt att de eklamptiska konvulsionerna voro orsak 
till albuminurin.

Alot nu 
anmärka.

Att albuminuri vida oftare förekommer hos födande 
och nyförlösta än hos hafvande är visserligen ett af flere 
olika författare konstateradt förhållande. Så fann Lud- 
wig AIayf.r ägghvitehaltig urin hos 5 af 106 gravidae, 
men deremot hos 31 af 76 parturientes och puerperae. 
Litzmanns1) undersökningar utvisade förekomsten af ifrå
gavarande urinbeskaflenhet hos' 16 hafvande qvinuor af 
79 undersökta och hos 21 födande och nyförlösta af 52 
undersökta. Scanzoni -) åter iakttog albuminuri hos 8 
bland 98 gravidae och hos 28 bland 123 parturientes och 
nyförlösta, och fann dessutom huru af 76 qvinnor, hvilkas 
urin under graviditeten icke företedde ens spår af ägg- 
hvita, hos 12 detta ämne visade sig under förlossnings
arbetet och de första timmarne af puerperiet. — Dessa

i) D. Klinik 1852. N:o 26. pag. 293.
-) Kiwisch-Scanzoni. Klin. Vorträge. Bd. 3. pag. 449.
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>) Zur Kenntniss des heutigeu Standes der Lchrc von der 1’ucrpc- 
ral-Eclatnpsie. Marburg 1867. pag. 13.

-) Beitrag zur Aetiologie der Albuminuric Kreissender und Wöch- 
nerinnen (i Mittheilungen von der geburtshilflichen Klinik in Wurzburg). 
Beiträgc zur Geburtskunde und Gynaekologie herausgcgeben von Dr. F. 
W. Scanzoni. Bd. 2.

J) Bohms besynnerliga uttalande att det „als ausgeinacht ange- 
sehen werden kann dass der Urin Schwangerer iminer eiweisshaltig ist“ 
torde knappast förtjena omnämnas. (Ueber Eclampsie. Monatschr. t. 
Geburtskunde u. Frauenkrh. Bd. 18. Supplementheft pagg. 1—22.

q Die Albuminuric bei Kreissendcn und die Eclampsie. Berichte 
und Studien aus dem königl. sächs. Entbindungs-lustitute in Dresden. 
Leipzig 1874. pag. 275.

siffror, sammanställda af sistnämde författare gifva föl
jande resultat: Urinen är ägghvitehaltig lios 29 af 283 
hafvande, d. v. s. i 10,25 % och hos 80 af 251 födande 
och nyförlösta, d. v. s. i 31,55 %.

Andra författare hafva dock kommit till något olika 
resultat. Så fann t. ex. Dohrn ') hos 37 qvinnor, hvil- 
kas urin han undersökt vid värkarnas början och ome
delbart efter förlossningens afslutande ej en enda gång 
albuminuri, medan G. Lang heinrich2) deremot fann en 
sådan uppkomma under förlossningsarbetet hos 5 qvin
nor af 20 undersökta, hvilkas urin vid värkarnas början 
icke innehållit ägghvita3). Är nemligen undersöknings
materialet litet, så influeras det lätt af tillfälligheter, 
blir varierande och otillförlitligt.

Mera omfattande undersökningar hafva deremot blif- 
vit anställda af Winckel4). Denne undersökte urinen 
hos 370 födande och faun densamma ägghvitehaltig hos 
73 eller i 19,73 %. Detta tal närmar sig det, som resul
terar af Scanzonis egna undersökningar (22,76%). Sam
manställer man åter de af Winckel gjorda iakttagelserna 
med de af Scanzoni anförda, så framgår deraf att urinen 
befunnits albuminhaltig hos 153 af 621 födande och ny
förlösta eller i 24,61 % af fallen.

Af anförda siffror framgår tydligt att ägghvitehal
tig urin vida ofta anträffas under förlossningsarbetet och
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början af puerperiet 
man, såsom sagdt,

') Ueber den ursächlichcn Zusaninianhang zwischen Uräuiie und 
Eclampsic bei Schwangercn, Gcbärenden und Wöchnerinncn. Deutsche 
Klinik. 1855. N.-ris 29 & 30.

2) 1. c. s. 91.

än under graviditeten. Härpå lade 
mycken vigt och utan att vidare 

pröfva dess natur paralelliserade man denna albuminuri 
med den som förekommer vid puerperal-eklampsi. Emel
lertid opponerade sig redan Litzmann1) häremot, i det han 
på grund af sina undersökningar framhöll att den albu
minuri, som visar sig först under partus och de första 
dagarna af puerperiet enligt regeln icke har något ge
mensamt med en njuraffektion utan är beroende endast 
på en katarrh i urinvägarna. Denna Litzmanns anmärk
ning är så mycket mera beaktansvärd, som de nyss an
förda författarnes urinanalyser i allmänhet icke synas 
hafva varit åtföljda af någon mikroskopisk undersök
ning för utredande af altyuminurins natur.

För att komma till klarhet i detta afseende under
sökte Ingerslev urinen hos 153 qvinnor på olika tider 
af förlossningsarbetet. (Häri finnas icke medräknade de 
fall, der en under partus förhaudenvarande albuminuri 
med cylindrar blifvit uppvisad redan med graviditeten). 
Bland dessa 153 födande fanns urinen ägghvitehaltig hos 
50, d. v. s. i 32,68%, således t. o. m. litet oftare än i 
den Scanzoni gjorda sammanställningen. Men vid när
mare granskning af denna albuminuri fann Ingerslev 
att den enligt regeln måste uppfattas såsom uttryck för 
en hyperemi eller katarrh af urinvägarna, vare sig urin- 
blåsan, uretererna eller pelvis renalis. Derför talar den 
mikroskopiska undersökningen af urinsedimenteraa: „Der 
fandtes da Epitelceller af forskellig Form fra Vesika 
eller Pelvis, Celler fra Overgangsepitelet her, granulerede 
Rundceller og rode Blodlegemer“ -). — Att denna albu
minuri enligt regeln uppstått under partus och icke re
dan under graviditeten, framgår redan af densammas
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’) 1. c. pag. 44.
2) 1. c. pagg. 96 & 97.

relativa sällsynthet under sistnämda tillstånd. Ilen här
för talar derjemte den omständigheten att hos 46 af de 
nämda 50 parturientes med ägghvitehaltig urin denna 
blifvit undersökt under graviditeten, men att endast 15 
gånger fanns albuminuri af samma natur som under för
lossningen. Och i allmänhet framgår af denna författares 
undersökningar, att alla förhållanden, hvilka förorsaka 
ett långvarigt förlossningsarbete, utöfva ett tydligt in
flytande på uppkomsten af albuminuri under partus.

Vid den betydelse Ingerslev tillägger denna före
finnes ingen anledning att antaga någon relation mellan 
densamma och oedemer. Och fann denne vid närvaro 
af ägghvitehaltig urin under partus betydligt oedem i 
undre extremiteterna, händerna och ansigtet hos endast 
3 födande, måttligt eller obetydligt oedem i undre extre- 
initeterna hos 10 och intet oedem hos 37 födande. Slut
ligen iakttog han oedem i hög och måttlig grad hos 
resp. 1 och 13 parturientes.

Med afseende å den under förlossningsarbetet upp
kommande albuminurins förlopp ådagalägga Ingerslevs 
undersökningar ett hastigt försvinnande af densamma: i 
80,5 "/„ af fallen var urinen normal 2 dygn efter partus. 
Till samma resultat hade äfven Winckel vid sina nyss 
anförda undersökningar kommit.

Langheinrich ') hade sett urinen blifva ägghvite
haltig under pågående förlossning hos 5 qvinnor. Men 
dessutom hade han hos 2 af de sistnämde efter förloss
ningens afslutande funnit urinen innehålla fibrincylindrar. 
Ingerslev deremot har aldrig iakttagit något fall der 
den vid värkarnas början normala urinen i ett senare 
stadium skulle innehållit cylindrar. Möjligheten af att 
sådana skulle kunna uppstå under partus och rigtigheten 
af Langiieinrichs observationer- bestrider han dock icke -).
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Virchows

Af Ingerslevs undersökningar framgår sålunda att 
den albuminuri, som uppkommer under förlossningsarbe- 
tet åtminstone i de aldra flesta fall både i anseende till 
sin mikroskopiska beskaffenhet, de förhållanden under 
hvilka den visar sig och sitt förlopp måste betraktas 
såsom uttryck af en hyperemi eller katarrh i urinvä
garna. Af R. Kaltenbachs ’) redan tidigare utförda un
dersökningar framgår äfvenledes att den albuminuri, 
hvilken man finner hos gravidae och puerperae, otta är 
förorsakad af en katarrh i urinvägarna. Litzmanns ut
sago är således fullständigt besannad. Och den albu
minuri, hvarom här är fråga, kan ingalunda paralelli- 
seras med den, som iakttages vid puerperal-eklampsi och 
hvars renala natur, såsom af ofvan anförda framgår, står 
öfver hvarje tvifvel.

Man har vid försöken att tolka albuminurin såsom 
en följd af de eklamptiska anfallen, stödt sig vid iakt
tagelsen af ägghvitehaltig urin efter epileptiska anfall. 
Men ej heller denna jemförelse är fullt hållbar, ty åt
minstone med afseende å den konstanta förekomsten af 
albuminuri efter epileptiska anfall äro uppgifterna gan
ska olika. Visserligen uppgifver sig Max. Huppert 2) 
hafva funnit att „jeder (ausgebildete oder abortive) epi- 
leptische Anfall von einem transitorischen Eiweissaustritt 
in den Ham unmittelbar gefolgt ist“ samt „dass in etwa 
der Hälfte der ausgebildeten, in geringerem Verhältniss, 
auch noch in den minder entwickelten Krampfanfällen 
im — — — Ham hyaline Cylinder voriibergehend cr- 
scheinen“. Och till samma resultat har de Witt •*) koin-

1) Uebcr Albuininurie und Erkrankungen der Harnorgane in der 
Fortpflanzungspcriode. Arcliiv f. Gynackologie. Bd. 3. Hft. 1. 1871. 
pag. 1.

2) Albuininurie ein Symptom des epileptischen Anfalls. 
Arcliiv. Bd. 59. 1874. Hft. 3 & 4. pag. 367.

3) Albuminuria as a symptom of the cpileptic paroxysm. Ameri
can Journal of the medical Science. 1875 April, pag. 460. Jmfr Schinidts 
Jahrb. Bd. 175. pag. 120.
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mit. Deremot framhåller Sailly *) på grund af sina un
dersökningar att urinen hvarken före, under eller efter 
epileptiska anfall innehåller albumin. Men Karrer 2), 
hvilken anställt mycket noggranna analyser på urinen 
hos circa 12 gamla epileptici, uttalai- den satsen, „dass 
bei einer ziemlichen Anzahl Epileptiker nach dem epi- 
leptischen Anfalle kein Eiweiss im Harne auftritt“, och 
vill derjemte betvifla Hupperts uppgifter. Ej heller 
Furstner •’) kan förena sig med denne deri att albumin- 
uri vore ett konstant symptom vid de epileptiska anfal
len. Och framhåller Otto ■•) såsom det enda säkert kon
staterade att „transitorische Albuminuri als Symptom 
eines epileptischen Anfalls vorkommt“. Likaledes Bins- 
w anger®), hvilken ej heller alltid faun ägghvitehaltig urin 
efter nämda anfall. Denne hade derjemte blott en enda 
gång funnit hyalina cylindrar efter epileptiska anfall, 
oaktadt länge fortsatta undersökningar af urinen hos 20 
sinnessjuka epileptici.

Af dessa undersökningar framgår sålunda att albu
minuri stundom, men ingalunda konstant uppkommer 
efter epileptiska anfall. Men urinen innehåller dervid 
enligt författarnes enstämmiga uppgifter endast helt spar
samt eller på sin höjd i måttlig mängd ägghvita och 
långt ifrån ofta cylindrar och då endast enskilda och 
hyalina. Detta förhållande öfverensstämmer icke, såsom 
lätt inses, med det man finner vid puerperal-eklampsi. 
Således icke någon så fullständig analogi, att man deraf 
kunde erhålla stöd för antagandet att albuminurin vid

') Gazette des höpitaux 1861. N:o 50. Jmfr Monatschr. f. Ge- 
burtskunde u. Frauenkrh. Bd. 19. Hft. 5. pagg. 375 376.

-’) Albuminurie bei Epilepsie. Berlin, klin. Woclienschrift 1875. 
N.o 27.

3i Ucber Albuminurie bei Alcoholisten. Berlin, klin. Wochen- 
scbrift. 1876. N:o 28.

«) Zur Albuminurie des epileptischen Anfalls. Berlin, klin. Wo- 
• chenschrift. 187G. N:o 42.

s) Ueber Epilepsia vasomotoria. Berlin, klin. Wochenschrift 1878- 
N:o 26.
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eklampsi alltid eller ens ofta vore förorsakad af konvu]- 
sionerna sjelfva. Iakttagelser finnas visserligen der ägg- 
hvita och cylindrar visat sig i urinen först sedan ett 
eller flere eklainptiska anfall egt rum. Men dessa iakt
tagelser äro såsom redan framhållits få i jemförelse med 
de fall der albuminuri och cylindrar blifvit uppvisade 
redan före konvulsionernas utbrott.

Med Frebichs theori har likväl icke läran om en 
blodintoxikation såsom orsak till puerperal-eklampsi fal
lit. Såsom allmänt bekant är, föregås nemligen denna i 
ett nog stort antal fall af sekretionsstöringai* i njurarna. 
Dessa eller rigtigare en af dessa förorsakad retension af 
exkrementitiella ämnen måste derför anses kunna gifva 
upphof åt ifrågavarande sjukdom lika väl, som åt akuta 
uremiska anfall utom det puerperala tillståndet. Detta 
orsaksförhållande gäller med säkerhet naturligtvis endast 
i de fall, i hvilka beviset på en sådan sekretionsstöring, 
en verklig renal albuminuri blifvit iakttagen före kon
vulsionernas utbrott. Men äfven de fall, der ägghvita 
med eller utan cylindrar blifvit funna först sedan flere 
eller färre krampanfall egt rum, hafva blifvit betraktade 
såsom stöd för puerperal-eklampsins beroende på en ure- 
misk intoxikation. Detta har skett under antagande af 
att ifrågavarande beskaffenhet hos urinen alltid skulle 
hafva uppstått redan någon tid förut. Att detta varit 
händelsen i flere fall är visserligen sannolikt, men att 
antagandet i sin helhet likväl icke är berättigadt fram
går med lätthet af det ofvan i detta afseende sagda.

Hvari denna blodintoxikation består kan på veten
skapens nuvarande ståndpunkt icke närmare angifvas, 
otvifvelaktigt är endast att den förorsakas af störingar 
i urinafsöndringen. Oafsedt allt annat är derför Bet- 
SCHEERS ofvan anförda indelning af eklampsin minst sagdt 
godtycklig. Den förnämsta andelen i nämda störingar åter 
måste antagas tillkomma sekretionsanomalier i njurarna 
sjelfva, härpå, tyder otvetydigt urinens beskaffenhet. Men 
en genom uteri gravidi tryck på uretererna hämmad af-
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•) Beitrag zur Lclire von den Convulsionen im Wochenbotte. Zeit- 
schr. f. Geburtshulfe u. Frauenkrankh. Bd. 1. lift. 3. (Stuttgart 1876). 
pag. 524.

ledning af den secernerade urinen torde icke få från- 
kännas all betydelse. Uteslutande på en sådau ansåg 
visserligen, såsom anförts, Halberts.ua den puerperal- 
eklampsi förorsakande retensionen af urinbeståndsdelar 
bero. Men att denna tlieori skulle sakna all grund be
visar emellertid icke en af Ludwig Kleinwächter ') gjord 
anmärkning att „uach ihr die Erklärung jener Fälle von 
Eklampsie unverständlich bleibt, bei welchen der Aus- 
bruch der Anfälle in die Zeit des Wochenbettes fällt, 
wo der Druck von Seite des bereits entleerten Uterus 
dock kein so bedeutender melir ist“. Ty hvariör kunde 
icke en före och under förlossningsarbetet alstrad reten- 
sion af exkrementitiella ämnen först efter detsammas af- 
slutande blifva anledning till utbrott af eklampsi? — 
Dock kan en sådan hämmad urinafledning icke tillkom
ma den vidsträckta betydelse, som Halbertsma vill till
erkänna densamma. Detta antagande förbjudes, såsom 
Löhlein rigtigt betonar, redan deraf att en ureterdilata- 
tion fauns blott i 'A af de af honom undersökta fallen, 
men äfven deraf att i desamma äfven funnos pathologiska 
förändringar i njurarna. Man måste dock med denne 
författare erkänna möjligheten af att en redan insuffi- 
cient urinafsöndring från njurarna genom kompression 
af uretererna kan ytterligare försvåras eller helt och 
hållet afbrytas, hvarigenom uremiska företeelser kunna 
uppväckas eller underhållas.

Såsom kändt är hafva fall af renal albuminuri blif- 
vit iakttagna utan att vara åtföljda af eklampsi, vare 
sig före, under eller efter förlossningen. Huru ofta så
dana förekomma kan för det närvarande icke med sä
kerhet angifvas, hithörande uppgifter synas icke vara 
nog omfattande och tillförlitliga. Men sådana fall be
visa naturligtvis intet emot det antagna kausalförhål-

Halberts.ua
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') De la température dans 1'éclampsie puerpérale. Thése. Paris 
1875-

2) 1. c. pagg. 131 & 132.

landet mellan störingar i njurarnas funktioner och puer
peral-eklampsi. De göra det lika litet som förekomsten 
af akuta nefriter utan uremiska symptomer ådagalägga 
dessas oberoende af en hämmad urinsekretion. Man må 
härvid blott erinra sig, att urinbeståndsdelar, både ex- 
krementiella ämnen och vatten, kunna aflägsnas från or
ganismen äfven på andra vägar än genom njurarna, t. 
ex. genom huden med svetten och genom tarmkanalens 
slemhinna.

Såsom af det anförda framgår synes man allmänt 
hafva paralelliserat puerperal-eklampsi med öfriga ure
miska symptomer. I senare tid har dock den invänd
ningen blifvit gjord, att en ganska stor och bestämd 
olikhet eger rum mellan puerperal-eklampsi och vanlig 
uremi. BouRNEvnmE och efter honom A. Hebbart ') tro 
sig genom resultatet af sina thermometriska undersök
ningar hafva ådagalagt detta. Herbart instämmer så
lunda fullständigt i följande af Bournevelle formule
rade differential diagnos:

„I. Au début, on note un abaissement de la tem
pérature dans l’urémie et une elevation de température 
dans 1’éclampsie.

II. Dans le cours de 1’urémie, la température baisse 
progressivement tandis que, dans le cours de 1’éclampsie, 
elle s’éléve de plus en plus å partir de l’éclosion des 
accés, et cela avec une grande rapidité.

Hl. Ges différences s’accentuent encore aux appro- 
ches de la mort; dans l’urémie, la température descend 
trés-bas, bien au-dessous du chiffre normal (28°); dans 
1’éclampsie puerpérale, elle arrive au contraire å un 
chiffre trés-élevé (43")“.

Denna uppgift är dock i väsendtliga delar origtig. 
Så framhåller Bartels -) att på ett enda när i alla fall
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af uremiska konvulsioirer, i hvilka han fäst uppmärksam
heten härpå, kroppstemperaturen, mätt strax efter det 
första anfallet, visat sig betydligt förhöjd, i två fall ända 
till 40°,6 C., och hållit sig flere dagar abnormt hög, om 
krampanfallen följt tätt på hvarandra. Vid det uremi
ska komat deremot kan kroppstemperaturen redan långt 
före döden sjunka under det normala. Och Adolph 
Strumpell ') fann att vid Morbus Brighti uppträdande 
men öfvergående uremier kroppstemperaturen sällan för
blir oförändrad, men att den i det stora flertalet fall är 
förhöjd endast i mindre grad. I de terminala uremierna 
deremot fann han i de flesta fall en högtgående stegring 
af temperaturen, hvilken stundom till och med fortsattes 
postmortalt, sällan deremot kollapStemperatur.

Häraf framgår att en betydlig temperatursänkning 
vid urémi, öm ock förekommande, ingalunda är regel. 
Vidare är såsom längre fram vid skildringen af sympto- 
merria närmare skall anföras, températurätegringen icke 
något de eklamptiska anfallen konstant tillkommande. 
Med afseénde å temperaturförhållandena existerar såle
des icke någon skilnad mellan puerperal-eklampsi och 
de såsom uttryck af en akut uremi äfven utom det puer- 
perala tillståndet uppträdande epileptiforma konvulsio- 
nerna. Men äfven i öfrigt råder kliniskt en stor öfver- 
ensstämmelse. Hvardera kunna de föregås af förebå
dande tecken, såsom hufvudvärk, oredigt sensorium, 
nyckfull sinnesstämning, kräkningär, ryckningar i en
skilda muskelgrupper o. s. v. Ofta utbryta dock både 
vid puerperal-eklampsin och den akuta uremin sympto- 
merna alldeles plötsligt, och äfven här är likheten mel
lan de skilda paroxysmerna, i början åtskilda af inter
valler af klart medvetande men senare ofta afbrutna 
endast af ett allt djupare komatöst tillstånd, allt för på
fallande, för att behöfva skildras.

>) Benierkungen iiber die Urftmie lind ihren Einfluss auf die Kör- 
pertemperatur bcim primären Morbus Brightii. Archiv der Hcilkundc 
Jahrg. 17. (Leipzig 187G) pag. 36-
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>) Lehrbuch der Gehirnkrankheiten. Bd. 1. Kasscl 1881. pag. 241.
3) 1. c.
3) Finska Läkare-Sällskapets sammanträde den 26 November 1858. 

Notisblad för läkare och pharmaceuter. 1859. N:o 7. pag. 102.

En genom anomalier i njurarnas funktioner alstrad 
toxemisk blodbeskaffenhet måste således genom sin in
verkan på centralapparaten för de epileptiforma konvul- 
sionerna i dessa utveckla en sjukligt stegrad irritabilitet. 
Om man sedan med C. Wernicke >) skall anse stora hjer- 
nans kortikalsubstans för den enda experimentelt kon
staterade utgångspunkten' för ifrågavarande motoriska 
störingar eller med H. Nothnagel 2) härför antaga tvenne 
centra ett vasomotoriskt i Medulla oblongata beläget och 
ett motoriskt i Pons Varoli, må här lemnas derhän. Att 
emellertid i organismen qvarhållna exkrementitiella äm
nen skulle utgöra den enda orsaken till puerperal-eklam- 
psi antogs länge ganska allmänt af anhängarne af into- 
xikationstheorin i alla de fall, der sekretionsstöringai- i 
njurarna iakttagits. Numera synes man dock äfven i 
sådana fall medgifva möjligheten, ja till och med antag
ligheten af andra medverkande omständigheter. Men re
dan 1858 uttalade Pippingsköld 3) såsom sin öfvertygelse, 
att den FRERicns’ska läran tolkade blott ett moment, 
om ock ett vigtigt moment i eklampsins väsende. Att 
andra orsaker Irunna föranleda uppkomsten af en förhöjd 
irritabilitet hos de supponerade centra bevisas deraf, att 
fall af eklampsi finnas, der inga sekretions-anomalier i 
njurarna hafva föregått. Men då omständigheter finnas, 
hvilka i och för sig kunna utöfva nämda inverkan, så 
är det mer än sannolikt att desamma äfven ofta såsom 
medverkande orsaker göra det. Härför talar törhända 
det förhållandet att gravidae med störd urinsekrebion 
vida oftare äro utsatta för uremiska, d. v. s. eklamptiska 
anfall, än andra njursjuka; hvilket dock äfven kunde för
klaras deraf, att en så höggradig och akut sekretions- 
insufficiens, som den man ofta iakttager vid puerperal-
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någonsin finnes vid andra njuraffek-

') 1. c. pag. 689.
») 1. c. pagg. 129—134.

eklampsi, sällan om 
tioner.

Då det således är antagligt att äfven andra om
ständigheter än en retension af exkrementitiella ämnen 
medverka till uppkomsten af puerperal-eklampsi i de fall, 
der sekretionsstöringar i njurarna föregå utbrottet af 
denna sjukdom, så är det oberättigadt att, såsom Noth- 
nagel, Spdbgelberg och Wernioh gjort det, strängt af- 
skilja de fall af eklampsi, hvilka måste vara förorsakade 
af en uremisk intoxikation, från de fall der en sådan 
icke kan antagas. Men derjemte är det i det enskilda 
fallet alldeles omöjligt att afgöra huru stor andel en re
tension af exkrementitiella ämnen kan hafva i uppkom
sten af ifrågavarande sjukdom, enär ju både huden och 
tarmkanalens slemhinna kunna vikariera för njurarna 
vid sekretionsstöringar i dessa. Vidare äro eklampsi- 
fallen utan albuminuri ingalunda „im Allgemeinen nur 
leichte Erkrankungen" (Spiegelberg). Men äfven af prak
tiska skäl är det olämpligt att göra denna åtskilnad; i de 
flesta fall kan ju icke med säkerhet afgöras, huruvida se
kretionsstöringar föregått eller icke. Hvad slutligen 
Spiegeebergs benämning på eklampsifallen utan albu- 
rninuri, „acute epileptische Anfälle“, beträffar, så är denna 
mindre lyckad, ty akut epilepsi betecknar just eklampsi.

Men såsom redan anförts, hade af motståndarne till den 
FBERiciis’ska läran framhållits, att fall af puerperal-eklam
psi finnas der störingar i njurarnas verksamhet antingen 
alldeles icke visat sig eller uppkommit först efter anfal
lens utbrott. Sådana fall kunna ju icke förklaras enligt 
intoxikationstheorin. Men samma betydelse har man äf
ven tillmätt ett antal fall, i hvilka njurarna post mor- 
tem befunnits friska och Schroeder ') har från literatu- 
ren samlat tillsammans 62 fall hörande till dessa trenne 
kategorier. Dessa fall har Ingerslev 2) tabellariskt sam-
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manställt och. ökat med nya, så att hela antalet utgör 
106. Med rätta påpekar dock denna författare det obe
rättigade i att räkna alla de anförda eklampsi-fallen, der 
njurarna uppgifvits friska, såsom bevis emot intoxika- 
tionstheorin, enär mikroskopisk undersökning sällan sy
nes blifvit gjord. Man har ju äfven der kort före dö
dens inträdande albumin och cylindrar i stor mängd 
iakttagits i urinen post mortem i njurarna funnit för
ändringar inskränkta endast till epithelet. Härtill kom
mer ytterligare, såsom Ixgerslev äfven påpekar, att i 
flere af fallen intet finnes angifvet med afseende å tid
punkten för undersökningen eller huruvida denna blifvit 
upprepad. Men om ock ett antal af de anförda observatio
nerna såsom varande ofullständiga måste sakna bevis
kraft, så qvarstå likväl tillräckligt många för att ådaga
lägga uppkomsten af puerperal-eklampsi oberoende af en 
retension af urinbeståndsdelar. Slutligen är det antag
ligt att fall af detta slag allt oftare skola iakttagas, ju 
mera man blir i tillfälle att undersöka urinen före kon- 
vulsionernas utbrott. Ty bland de fall, der urinen un
dersökt först efter det ett eller flere anfall egt ram be
funnits ägghvitehaltig, finnas säkert sådana, i hvilka den 
före sjukdomens utbrott varit albuminfri.

Bland momenter, hvilka utom och jemte en reten
sion af exkrementitiella ämnen medverka till uppkom
sten af puerperal-eklampsi torde en stoi- betydelse måsta 
tillskrifvas en allmän, af graviditeten sjelf betingad för
höjd irritabilitet hos den qyinliga organismen, en irritabi- 
litet hvilken naturligtvis äfven måste sträcka sig till centra 
för de epileptiforma konvulsionerna. Denna af hafvande- 
skapet alstrade irritabilitet, hvarpå särskildt Barnes lägger 
så mycken vigt, behöfver här icke bevisas. — Äfven Cohen 
lägger en synnerlig vigt på nervsystemet, men hans 
framställning af puerperal-eklampsin förtjenar endast an
föras såsom ett afskräckande exempel på lättsinnigt theo- 
retiserande.

En etiologisk betydelse tillkommer sannolikt äfven
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en af uterus gravidus utöfvad lederande inverkan på 
plexus ischiadicus, hvarpå Wernicu fäst uppmärksamhe
ten. Härför talar Brown-Séquards ') bekanta försök på 
marsvin. Genom de mest olika ingrepp på nervsystemet, 
såsom genomskärning af ena eller båda nervi ischiadici, 
ett enkelt stick i ryggmärgen, partiella genomskärningar 
af densamma, af Medulla oblongata, Crura cerebri, Cor- 
pora qvadrigemina, hade han nemligen hos dessa djur 
kunnat framkalla epilepsi. Det väsendtliga torde dervid 
varit anbringandet af ett en viss tid inverkande sensi
belt irritament, hvarigenom utvecklats ett tillstånd af 
sjukligt stegrad irritabilitet i centra för de epileptiska 
konvulsionerna.

Bland orsaker predisponerande för puerperal-eklam- 
psi, anföras af flere författare under en längre eller kor
tare tid inverkande deprimerande sinnesintryck, ej nog 
starka^ att omedelbart uppväcka ett anfall. Att häri 
ligger mycket rigtigt är otvifvelaktigt och flere talande 
exempel härpå finnes omnämnda literaturen. Jag vill 
här referera endast några iakttagelser.

Från Fodselstiftelsen i Kjobenhavn anför Ingerslev 
följande fall:2)

„En 2Gaarig gift Kone, tidligerc rask, havde fodt 2 Gange ved 
Naturen. I den sidste Tid af sit 3die Svangerskab havde hun levet un
der starkt aandeligt Tryk paa Grund af Aengstelse for Manden, der var 
i Fclten; og i beständig Lamgsel efter Underretning fra hatn tabte hun 
Knefterne, var sovnlos og fik Oedem om Anklerne. s8/, G4 fik hun ef
ter en sovnlos Nat, tilbragt med at gaa om paa Gulvet, om Morgenen 
et eklamptiskt Anfald, der gentog sig. Hun kom til Bevidsthed og mod- 
tog et Irengo ventet Brev, der kun indeholdt gode Efterretninger; strax 
efter et nyt starkt Anfald, og Bcvidstheden vendto nu ikke tilbage. Ef
ter nye Anfald indkom hun i Stift. 8 Em. i dyb Koma, med oedematost 
Ansigt og Underextremiteter og betydelig Alburainuri. 3 Timer efter 
förlöstes hun med Tvillinger uden senere Anfald, men under Koma og 
Uro og under vedholdende Delirier dode hun paa 2den Dag“.
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I följande af mig i Stockholm iakttagna poliklini- 
ska fall hade en deprimerad sinnesstämning varat endast 
en kortare tid:

M. A., 40 år gammal, hustru, hade förut genomgått 5 normala 
förlossningar; alla barnen lefvandc vid födelsen. Nu fullgången; under 
hafvandeskapet frisk, ej oedem. Värkarna hade börjat d. 25/vi 1879 kl. 2 
f. m. Kl. 10 f. m. s. d. var modermunnen utplånad. Pat. hade på förmid
dagen haft qväljningar, men oj lidit af hufvudvärk eller andra prodromer. 
Aftonen förut hade en häftig sammanstötning egt rum mellan qvinnan 
och hennes man. Kl. 11,45 f. m. hade hon öfverfallits af ett häftigt 
eklamptiskt anfall. Värkarna afstadnade; läkare efterskickades af barn
morskan. — .-Vid vår ankomst befanns fosterhufvudet under värkarna 
starkt utbugtande perinaeum; inga synnerligt svåra födslosmärtor. Uri
nen något albuminhaltig. Qvinnan fullt redig, men starkt nedstämd till 
sinnes med anledning af obehaget föregående afton. Kl. 1,30 e. m. fram
föddes en frisk och kry gosse af vanlig storlek, och i timme derefter af- 
gick placenta. Uterus kontraherade sig icke synnerligen starkt, men in
gen blödning uppkom. Några minuter efter placentas afgång inträdde 
ett nytt eklamptiskt anfall, det sista. — Den 23/vi Mor och barn befinna 
sig väl.

Ett dylikt fall, men ännu intressantare derigeliom 
att ingen albuminuri här förefanns, omtalar Fobdyce 
Barker: ')

Qvinnan, 19 år, hemtades den >'/n till Bellevue hospitalet New- 
York af en polisman, hvilken berättade att hon tillbragt natten på en 
polisstation och på morgonen haft ett anfall af konvulsioner. Hon var 
redig, men mycket deprimerad och tystlåten. Småningom erhölls af 
henne dock den uppgiften, att hon 2 dagar förut kommit till staden, 
vandrat kring gatorna och sökt sig qvarter på flere hotcller, men blifvit 
tillbakavisad. Under natten hade hon satt sig ned på en trappa och 
insomnat. Derunder hade hon blifvit bestulen på handskar, shawl och 
penningar. På morgonen hade hon blifvit uppväckt af en rå polisman. 
Hvad som derefter tilldragit sig kunde hon icke erinra sig. — Hennes 
drägt var nedsmutsad, men af god beskaffenhet; hennes uppträdande och 
språk vittnade om en god uppfostran. Hon syntes nära förlossning, men 
ville icke svara på frågor rörande detta förhållandn. Urinen fri från 
albumin. Sin tid f.illbragte hon på hospitalet under gråt och ined lä
sande, tilltalade aldrig någon och svarade endast motsträfvigt på till 
henne ställda frågor. Hon klagade öfver intet och tillfrågad sade hon 
sig alltid må väl. Två dagar efter intagningen angreps hon, sittande i 
sin säng, plötsligt af konvulsioner och föll på golfvet. Laxans, lave-
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ment. Fyra timmar senare ett nytt anfall och sedan upprepades dessa 
hvar femte a tionde minut; djup koma mellan desamma. Urinen, under
sökt efter fjorton anfall, innehöll ej albumin. Tångförlöst under fortfa
rande djup koma; barnet lefvande. Tolf timmar efter partus vaknade 
qvinnan till medvetande, gjorde frågor och talade mera än förut. Skö
terskan hemtade henne nu barnet, hon betraktade det ett par ögonblick, 
slungade det derefter med våldsamhet ifrån sig och föll i konvulsioner. 
På dessa följde en tro timmars koma, hvilken slutade med döden. — 
Njurarna befunnos vid nekroskopi fullkomligt friska.

Afven i följande, af Grenser ') meddelade, fall torde 
en. uremisk intoxikation måste frånkännas hvarje inver
kan på uppkomsten af puerperal-eklampsin:

Pat. af kraftig kroppskonstitution, 27 år gamma), för första gån
gen hafvande, intogs såsom gravida i början af Mars å förlossningsan- 
stalten i Dresden. Hon befann sig väl, ända tills hon erhöll underrät
telse om, att hon blifvit förskjuten af sina föräldrar för sitt hafvande- 
skaps skull. Denna underrättelse grep henne så, att hon gret och jem- 
rads sig ända in på natten. Påföljande morgon, d. ’/m, inställde sig 
häftiga kräkningar och emot middagstiden ett fullständigt eklamptiskt 
anfall, på hvilket inom kort följde 3 andra. Is på hufvudet, sinapismer, 
ättikslavementer, calomel. På eftermiddagen ytterligare 2 paroxysmer, 
likväl svagare. Urinen innehöll endast helt litet ägghvita. Den 8—10 
Mars var qvinnan förskonad från anfall och vistades utom bädden; i uri
nen ej ett spår af albumin. Den 16 Mars utbröto plötsligen nya anfall 
och medvetandet återvände ej ens under de krampfria intervallerna. Uri
nen åter ägghvitehaltig. Anfallen förnyade sig ända til) ett antal af 
37, lungoedem uppstod, pulsen blef allt frcqventare och mindre och 
qvinnan dog samma eftermiddag. Strax efter döden gjordes kejsarsnitt, 
oaktadt fostrets hjertljud redan den 8 ej mera kunnat höras. Fostret af 
qvinligt kön och 8 ® vigt, dödt, börjande maceration.

Såsom bekant lyckades Westptial 2) genom ham
rande af hufvudet hos marsvin frambringa ett tillstånd 
af epilepsi. I enlighet med dessa experiment och med 
stöd af nedanstående iakttagelser anser jag det derför 
äfven möjligt att en stöt, direkt eller indirekt träffande 
hufvudet och en deraf föranledd en Commotio cerebri,
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kan ntgöra en predisponerancle orsak till puerperal-eklam- 
psi. En förmodan att detta vore händelsen har dock 
Pippingsköld redan tidigare uttalat '). Jag vill derför 
till först anföra det fall, hvarpå han dervid grundade 
sitt uttalande:

„En underofficershustru, 41 år gammal, hade genomgått 4 normala 
förlossningar, då hon nu gravida i tionde månaden, kl. 9,30 f. m. d. 6.'n 
intogs å förlossningsanstalten. Hon skall äfven under senare delen af 
detta hafvaudeskap varit i allmänhet frisk och vid godt lynne. Den 31 x 
hade hon fallit ned längs efter en hög trappa, dervid icke förlorat med
vetandet, men likväl känt sig aldeles yr och af andra blifvit inburen i 
sitt rum. Senare på dagen och under följande dagar förrättade hon 
åter sina vanliga göromål, kände sig endast något „underlig“. Den 5. xi 
angreps hon af en häftig hufvudvärk, hvilken fortfor hela dagen, mot 
aftonen inställde sig gallfärgade kräkningar, hvilka upprepades under 
natten och följande morgon; dock hade hon sjelf häraf ingen känning, 
ty kort efter det kräkningarne begynt, angreps hon äfven af kramp och 
medvetslöshet. Under natten, då hon bragtes till hospitalet, skall hon 
hafva haft 3 eller 4 anfall; kort efter ankomsten dit det femte, kl. 10,45 
det sjette, kl. 11,30 det sjunde och kl. 1,15 e. m. det åttonde. —------
Två af dessa anfall begynte dermed, att pat. några gånger sträckte ut 
tungan, liksom för att kräkas, derefter följde klonisk kramp i ansigtets 
muskler och armarne, till slut trismus och opisthotonus, hvarvid pupil
lerna riktades rakt uppåt och respirationen var hämmad. Hvarje sådant 
anfall varade knappt 11 minut och aflöstes af sopor med snarkande an- 
dedrägt. Emellan de egentliga anfallen egde skoftals en dallrande rö
relse, partiella krampryckningar rum i Mm. temporalis och raasseter, samt 
i flexores cruris; derjemte märktes tydligt, oscillationer i pupillernas vidd, 
oberoende af ljusintrycket. Pulsen var i allmänhet mera långsam, emel
lan tiO och 70 i minuten; urinen afgick ofrivilligt. Kort före hvarje an
fall, utom det sista, återfick pat. ett oredigt medvetande, förundrade sig 
öfver sitt läge, sade sig ej vara fullgången och ville med våld skymda 
bort. Obetydligt oedem kring fotknölarna och vristen; — — — urinen 
sur, lemnade hvarken för salpetersyra ensamt eller efter påföljande kok
ning något tecken till ägghvita. — — — Vid ankomsten var moder
munnen öppen, så att ett finger utan minsta hinder kunde införas ända 
till ägghinnorna; i öfrigt mjuk och eftergifvande; moderhalsens sliddel 
utplånad. Sådant var lifmoderns tillstånd ända till kl. 2,30 e. m., då 
pen första värken inställde sig. Dessförinnan, kort efter sista krampan
fallet, hade medelst klysopomp en (40° C.) varm uterindusch blifvit an- 
bragt; denna förnyades kl. 3 e. m. Sedan fortgick födsloarbetet normalt,
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tills qvinnan kl. 10 e. m. naturligen förlöstes från ett fullg&nget lefvandc 
flickebarn om 8 ® vigt. Dervid slog barnaföderskan ikring sig och ville 
med våld bortdrifva de kringstående, i det hon upprepade, att „allt 
skedde för tidigt11. — Den medicirjska behandlingen inskränkte sig till 
en ringa portion opium invertes; ty lika litet, som pat. visade något 
tecken till törst, var hon benägen att emottaga medicin. Ett par kli- 
stirer med opium och ätticka afgingo genast. Men i dess ställe använ
des chloroform-inhalstioner, hvilka upprepades efter hvarje half eller hel 
timme till lindrig narkos, och med don lyckliga påföljd, att efter kl. 1,15 
c. m. intet anfall mera ägde rum. Kl. 4 c. m. inställdes all medicinsk 
behandling, men vidtogs i stället, sedan pulsfreqvcns och hudtemperatu
ren märkbart stigit, med isbaddningar öfver hjessan och nackon. Dor- 
med fortsattes ännu en god tid efter fulländad barnsbörd och, såsom 
det tycktes, med välbehag för pat. Hon förblef minnesslö i flere dagars 
tid, men utskrefs frisk, jemte barnet, redan den 16 i samma månad.

Af samma art äro följande tvenne fall, äfven de 
vårdade å accouchements-afdelningen af af almänna Sjuk
huset i Helsingfors:

N:o 153- 1871. C. O. T., 30 år, ogift Il-para af förträfflig kropps
konstitution; intogs d. JA-i kl. 3,50 f. m. Pat. hade, enligt uppgift af 
hennes syster, d. ’•/»- fallit genom luckan ned i det dock nästan fulla- 
stade lastrummet å en ångbåt; sedan dess hade hon varit illamående, 
men ännu dagen derpå känt fosterrörelser. D. '/vi kl. 4 e. m, infunno 
sig förlossningsvärkar och samma dag kl. 10,30 e. m. det första eklam- 
ptiska anfallet. Under natten 12 anfall; pat. hemtades till anstalten 
medvetslös och hade derstädes inom 2 timmar derefter 8 nya anfall' 
Fundus utori en tvärhand nedanom bröstgropen. Inga fosterljud hör
bara. Andra hjessläget- Fötter och underben oedematösa. En kramp i 
venstra ögats Musculus reetus externus och högra ögats M. rect. inter- 
nus fortfor med högst obetydliga afbrott allt sedan intagningen. Urinen 
ägghvitehaltig. Os uteri vid intagningen öppen för en fingerspets, utplå
nad s. d. kl. 3,40 e. m. Kl. 4,35 e. m. föddes en död gosse af 3 ® vigt 
och 16 tums längd; placenta afgick samtidigt. — Klistir med terpentin, 
salt, olja och sennathé; kloral per anum; kloroform; 15°—18° C. vatton- 
öfversköljningar öfver hjessan och nacken; morfin subkut.; senapsdegar 
på höfter och vador; spritomslag kring bröstet. Pat., som hela tiden 
sväljt blott 2 gånger fnllständigt, afled samma dag hon intogs kl. IQ,15 
c. m. —, Kekrotkopi, hufvndet: I sinus longitud. sup. ett löst sittande 
koagulum; dura mater på inre sidan injicerad; pia mater på bakre de
len af högra loben bloddiffunderad, för öfrigt tunn, framtill och å si
dorna blodinjicerad. I ventriklarna en ringa mängd serumlik vätska. 
Kortikalis blekgrå; medullaris seg, glänsande, fint blodpunkterad. I bakre 
delen af högra hemisferen 1 Ctm. under ytan en hasselnötstor hemorr-
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hagi, fast koaguleradt blodextravasat; omgifuingcn till en genomskärning 
af 4 Ctm. af gulaktig färg, som småningom förlorar sig. I bakre delen 
af venstra liemisferen en välbegränsad, halflytande härd, stor som en ärt. 
I midten af Pons en långsträckt, knoppnålsstor hemorrhagisk fläck; li
kaså i lilla hjernans venstra lob under ytan en lika stor utgjutning. 
Kärlen å hjernans bas friska. —

N:o 61. 1870. B. M. H., 23 år,, gift. Intagen d. *°/n kl. 6,15 
Förut ett missfall i tredje månaden. Sista menstruationen i nie- 

dio af Juni. Under den senaste veckan besvärats af hufvudvärk. D. ’°/u 
på förmiddagen hade pat. gjort ett fall å gårdsplanen, derefter klagat 
öfver värk i ryggen, men dock varit i rörelse inom hus någon kortare 
tid, men sedan befunnits liggande medvetslös med krampaktiga rycknin
gar. Vid intagningen: fundus uteri 3 tum öfver naflen; fosterljud hör
bara; port, cervic. omkring 1J tum lång. — D. '•/„ kl. 10,30 f. m. foster- 
fljud ej hörbara; mm. sluten. Kl. 7,30 e. m. mm. sluten, port. cerv. 
försvunnen. Urinen albuminhaltig. Hade på anstalten 11 eklamptiska 
anfall. Under natten oeh förmiddagen d. >VU reste sig pat. från det 
dvallika tillstånd, hvari hon efter anfallen sjunkit, 3 å 4 gånger i sit
tande ställning i sängen och gned sig med händerna på magbottnot. 
Under eftermiddagen och natten mot d. ,2/h satte sig pat. allt oftare upp 
med allt tydligare markerande af smärtor i underlifvet. Barnvattnet af- 
gick troligtvis d. n/n kl. 5 å 6 c. ra. — D. l2/n kl. 2,10 f. m. fostrets 
säte synligt mellan labia pudendi; kl. 2,45 f. ra. föddes en död gosse af 
34 ® vigt och 161 tums längd; kl. 3 f. m. afgick placenta. — Calomel 
& Jalappa, kloral, morfin, lavement. — D. ‘Vn urinen albuminfri. — 
D. 23/u qvinnau utskrofs frisk.

Har engång en sjukligt stegrad irritabilitet hos de 
antagna centra kommit till stånd, så kunna irritament 
af olika slag, såväl cerebrala som periferiska, föranleda 
uppkomsten af puerperal-eklampsi. För existensen af en 
sådan reflexirritabilitet, hvars betydelse Scanzoni synner
ligen betonade, talar redan den synnerliga känsligheten 
hos yttre genitalia, den man oftast finner hos eclam- 
pticas. Men då flere samverkande orsaker måste anses 
hafva bidragit till uppkomsten af en sådan, så framgår 
äfven häraf det konstlade i Courvoisiers ofvan anförda 
eklampsi-grupper.

Bland periferiska irritament intager en retning af 
de i genitalorganerna förgrenade nerverna främsta rum
met. Till en sådan lemnar förlossningsarbetet tillfälle 
mer än nog genom det tryck och den slitning, för hvil-
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ken dessa nerver derunder blifva utsatta. Och särskildt 
utgör, såsom af det tidigare anförda framgår, nedre ute- 
rinsegmentet det område, hvarifrån de första anfallen 
oftast utlösas. — Eklampsins stora freqvens hos primi- 
parae och äldre barnaföderskor, särskildt äldre förstfö- 
derskor, förklaras lätt genom de intensivare och oftare 
upprepade irritament, hvilka ett långvarigare förloss- 
ningsarbete erbjuder. Af samma orsak disponerar äfven 
bäckenförträngningar för eklampsi, hvilket Löhlein ') 
betonar i motsats till Staudes ofvan redan omtalade tolk
ning.

Utbrott af puerperal-eklampsi förrän något egent
ligt förlossningsarbete påbegynts förorsakas måhända af 
enskilda uterinkontraktioner. Men derjemte torde det 
icke vara så alldeles oberättigadt att antaga möjligheten 
af att energiska fosterrörelser kunde hos en derför dispo
nerad hafvande qvinna gifva anledning till detta utbrott. 
Den smärtsamma, stundom nästan upprifvande känsla 
fosterrörelser kunna förorsaka en något nervös gravida 
synes mig berättiga framkastandet af detta antagande.

För utbrottet af eklamptiska anfall först efter pla- 
centas afgång måste de s. k. eftervärkarna vara af en 
viss betydelse. Härför talar på det bestämdaste den af 
mig påpekade omständigheten, att de flesta eclampticae 
puerperae äro multiparae. I de af mig kända fallen af 
Eclampsia puerperarum hos förstföderskor finnes dock 
intet anmärkt om närvaron eller frånvaron af eftervärkar.

Alen ej blott periferiska irritamenter, stående såsom 
dessa i omedelbart sammanhang med hafvandeskapet, för
lossningen och barnsängen, utan äfven många andra 
kunna, om ock jemförelsevis mera sällan, uppväcka eklam
ptiska anfall. Så hafva sådana iakttagits utbryta efter 
undersökningar per vaginam, efter manuella och instru- 
mentella förlossningsoperationer, efter införande af ka- 
theter i urinblåsan, efter anbringande af lavement, efter
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subkutana injektioner och dylikt. Ingerslev ’) har tre 
gånger sett ett anfall följa omedelbart efter ingifvande 
af kloral per os. Oftast gifva dock irritamenter af detta 
slag upphof endast åt förnyade krampanfall, sällan för
orsaka de det första utbrottet af sjukdomen. Följande 
i detta afseende intressanta fall beskrifvas af Pipping- 
sköld :2)

„En tjensteqvinna, 25 år gammal, förstföderska, intogs den a/vr 
(1858) på förlossningsanstaltcn redan under det tysta födsloarbetets fortgång. 
Egentliga värkar inställde sig först kl. 4 f. m. d. Vvi; barnvattnet af- 
gick kl. 2 f. m. påföljande dag, då modermunnen ännu ej var 11 tum i 
diameter. Värkarna tilltogo härefter något i styrka, men bcgynte efter 
få timmar åter blifva allt svagare. Under tiden hade likväl modermun
nen vidgats, så att dess diameter kl. 10,15 f. ro. uppgick till ungefär 3 
tum. Varma injektioner hade i början blifvit använda, men nu införde 
jag en elastisk bougie till 7 ä 8 tums längd genom os uteri. — — — 
Fosterhufvudet låg djupt ned i bäckenet; trängseln var endast relativ. 
Hjertljudcn voro starka, lifmoderbottnet och kroppen mjuka, icke öm
mande; men modermunnen något känsligare än vanligt. Jag aOägsnade 
mig på en stund, men bougien hade ej varit många minuter, säkert 
mindre än en qvart timme, inom lifmoderhålan, förrän qvinnan angreps 
af en våldsam klonisk kramp, som mest ägde rum i ansigtets och öfre 
extremiteternas muskler och slutade med trismus m. ra. samt derpä föl
jande utvecklad sopor. — — — Modermunnens vidd var den ofvan- 
nämnda, tång anlades under lindrig chloroform-narkos och utan särskild 
svårighet förlöstes qvinnan kl. 11,45 f. ra. från ett lefvande foster af 111 
® vigt. — — — Till kl. 8 e m. samma dag hade qvinnan ännu 5 an
fall, af hvilka de 3 sista med aftagande styrka, sömndvalan aftog icke 
i samma förhållande, tydligt medvetande påkom först påföljande morgon. 
Behandlingen utgjordes af opium i full dosis, syrlig dryck, och sedan 
efterbörden blifvit aflägsnad, förenades härmed sccal. cornutum. — Intet 
ocdein besvärade den sjuka; hysteriska krampanfall hade hon aldrig haft. 
— — — Kom man endast helt lindrigt vid de yttre genitalia, så ka
stade sig denna qvinna häftigt och gjorde de våldsammaste rörelser. 
Jag afstod derföre ifrån försöket att genast efter förlossningen tappa 
urin; detta skedde först 18 å 19 timmar sednare. Profvet visade intet 
spår af ugghvita — — — Mor och barn utskrefvos friska d. 24 i samma 
månad".

Här förorsakades utbrottet af puerperal-eklampsi af 
den retning, hvilken den i uterus införda sondeu utöf-
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vade på dennas insida. Ett analogt fall, der irritamen- 
tet utgjordes af den för lösande af placenta i uterus in
förda handen, meddelas af Hall Davivs: ')

Qvinnan, en multipara af vidpass 40 års ålder, af kraftig kropps
konstitution och med blodkongcstioneradt ansigte. Förlossiringsarbetet 
hade varit protraheradt, men afslutats utan konstens tillhjelp; barnet 
lefvande. Ingen blodförlust. Handen var införd i lifmodern och skulle 
börja lösandet af den adhererande placenta, då qvinnan plötsligt öfver- 
fölls af konvulsioner, och omedelbart derpå afled hon.

Slutligen kunna häftiga sinnesrörelser, isynnerhet af 
sorglig art, gifva anledning såväl till det första utbrottet 
af eklampsi, som till förnyade anfall. Jag vill här endast 
hänvisa till af Pippingsköld 2) Abchibald hall3) och Hall 
Davis 4) publicerade iakttagelser. Men äfven glada sinnes
rörelser synas någon gång kunna förorsaka utbrottet af 
puerperal-eklampsi. Härpå anför Tyler Smith *) ett 
exempel, en puerpera, hvilken helsande sin från en far
lig resa återvändande man i hans armar föll i konvul
sioner.

I många fall, det må här ännu tilläggas, kan man 
likväl icke hänföra utbrottet af eklamptiska anfall till 
någon bestämd, påvisbar föranledande orsak.

>) 0n pucrperal convulsions; illustrated by cases. Transactions of 
the obstetrical society of London. Vol. XI. London 1870. pag. 268.

2) Notisblad för läkare och pharmaccutcr. 1859. N:o 7.
3) Case af pucrperal convnlsions complicatcd with mania; appa- 

rent recovery; sudden dccease. Transactions of the obstetrical socicty of 
London. Vol. IV. London 1863. pag. 222.

’) 1. c. Case 19 <fc 28.
sj A manual of obstetrics. London MDCCCLVIII. pag. 500.
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