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L ols arhundraden hade Smittkopporna ( VarioIx\
harjat, och derunder dodat ett oberakrie-ligt antal
menniskor as alla aldrar, hvaremot man endast
agde ett viirn, likval soga mindre sarligt an sjelsva
Smittkopporna, det i Yinpningen as samma Sjuk-
doms Gist, da JENNER sdr 25 ar sedan , i stiiilet
sor detta medel, soreslog den sa kallade Vaccina-
tionen, eller Ympning med Kokoppiimnet, hvars
krast att skydda menniskor emot Smittkoppor han
enskildt i lika lang tid sorgsalligt prosvat. Detta
lyckliga pasund vann snart mycket bisall, och all-
inant sortroende: nytt hopp om mojligheten att
derigenom al!deles utrota Smittkopporna vacktes
hos alla adle menniskovanner: medborgare as alla
classer bitriidde Lakarne med ord och gerningar,
sor att gora den nya upptackten allmant nyttig:
och allas pennor sysselsattes pa en gang, sor att all-
inanneligen sprida underrattelser om de liirorika
anmarkningar och nyttiga sorslag, som dageligen
i alla lander blesvo gjorde, eller ock sor att un-
danrodja allt mlsstroende, all sruktan m. sl. hinder
sor den lyckliga upptacktens vidstracktare begag-
nande. Foljderna as dessa beromvarda bemodan-
den svara ocksa emot de glada sorhoppningar man
redan i borjan gjorde sig • allestades ar Koppsmit-
tans dodlighet genom Vaccinationen minskad, i
den man denna sednare blisvit ratt och vederbor-
ligen verkstalld: och hela Samhallen se med till-
sredsstillelse sig redan derigenom sullkomligt skyd-
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dade croot de Farsoter as Koppsmitta, som an
hemsbka deras grannskaper, samt sin ungdom, den
nya generationen i dessa lander, srl fran Kopp-
arr, och alia de lyten, som iinnu stampla deras
grannars vardfldshet och sorsummelser. Da sa
flora och ovedersageliga bevis redan i ett sjerde-
dels sekel, och mera, adagalagga Medlets stora

nytta och anvandbarhet, kan orn dess ofelbarhet
fraga nu mera icke med sktil viickas, utan fastmer
bbr den till solje as en sa lyckelig erfarenhet lange
sedan gjorda stutsatsen: att en i alia skisten sull-
kom igt genomgangin skijddskopps]ukdom sttllkom-
meligen utrotar mnttcge.ighetsn as smittkoppor , an-
nu slsora valgrundad, viss och fast anses, och
med vederborlig sorgsallighet allmanneligen till ut-
dsning lampas och begagnas, Denna stutsals hvi-
]ar oruhbelig pa en bsde tillriickeligt lang och
lyckllg erfarenhet i alia delar as verlden: till stdd
for den framstaller, bland det stora antalet Vacci.
nateurer, ensamt en Fiikare (sacco) 500,000 as
honotn lyekeligen sdrrattade Vaccinationer, hvari-
genom han befriat ett lika stort antal menniskor
fran en asventyrlig sjukdom, som i annat fall
oundvikeligen hade trassat dem, och diidat hvar 6;te

eller hvar 7:de person as hela delta antal. Denna
stutsals bdr dersore icke latlsinnigt anses eller rubbas:
den obetanksamine som det gor, bryter inot de
heligaste pligter, och sorgar sig emot mensklighe-
tens heligaste sak. Emot ilensamma kan sa!edes
icke JOHN BIRCHS Grasskrist, hvari han sorsakrar
esterverlden att han under hela sin lisstid icke
anstallt en enda Vaccination, eller nagra sa andra
Lakareg lika siendtliga, xnen ock dersore lika obe.
sogade roster sortjena nagot asseende.
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Helt annat Kr deremot Vaccinationem sdrhsl-
lancle till smitikoppornas asvikande Artsorandrin-
gar, de sa kallade Oakta, eller Falska smittkop-
porna, eller Varicellerne, ( Variolx spurias, Vari-
C !!'.(). Under dessa benamningar sdrsta» alia de
U.tslags-sjukdomar, som i sine yttre former uti
ett eller annat asseende val hasva nagon likhet
med verkeliga smittkoppor, men i atskilliga andra
asseenden llkval under sitt sdrlopp, sili symptomer
och skisten aro dern markeligen olika. Varlcel*
lerne aro as slere stag, hvilka med asseende a de-
ras sdrnamsta yttre characterer erhallit sarsklldta
benamningar, sasom Vaderkoppor, (V, Ventosae,')
da Kopporne aro fyllde as Valskor och Lust pa
en gang; sten- eller spets-Koppor, (U’. Acumina-
ice,) nir de aro mindre och as spetsig form, med
en liten Varblemma i spetsen; Vattkoppor, ( V, A-
quosoe') som hysa «n vattenklar vatska i sina blem-
mor, hvilka inom fre dagar torka utan att ga i
btllnad; Par- svin- eller Hund. Koppor, ( V. Lym-
phaticisy tom vid sjukdornen» bdrjan hasva, liksotn
Valtkopporne ,r en vattenklar vatska i sina blern-
rnor, men under sjukdomsns sdrlopp, och i dess
hdgre grader gdra Var, suppurera, pa ett satt,
som rnycket liknar den Vargdringsprocess, hvaras
smittkopporna cgenteligen characterismos, och vid
Assjallningen qvarlemna arr pa huden. Da detta
species sdrekomtmer asvsn bos dem som sdrut
undergatt Varcination, antingen det sedan »kedt
med vanlig fullkomligt god pasdljd , eller icke,
hvilket ocksa nu som bast i virt Land ar han-
delfen, kallas det Modifierade Koppor, ( V, Vacci-
nicce). Atskilliga andra med sdrenamnde Varicel-
ler mer eller mindre likhet agande sallsammare
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Utslagssjukdomar, sasom Horn- Vart- eller Svamp-
Koppor, Nasslings- och Bladdrings-Utslager m. in.

kunna asven soras till Varicellernas Class, orn man
sa behagar, sa vida Utslageis sorm ocli utseende
icke egenteligen bestammer Uakarens omdome om
Sjukdomens art och behandlingssatt. Merendels
aro Varicellerne as lindrig art och beskassenhet,
och basva ett kort, sorlopp, ehuruval nagon gang
de asven i dessa asseenden kunna as tillsalliga der-
till bidragande orsaker sdrsiirnras, blisva illaartade,
langvariga, och asventyrliga. Medelbarligen iiro
de icke blott beroende as samma Ur-Smitta, hvar-
as de verkliga Srnittkopporna hinrdra, ehuru de
sasom Farsoter, gynnade as lustens epiderniska be-
skassenhet, merendels alsdlja Srnittkopporna, och
da osta, bade i aldre och nyare tider i anseende
till sin yttre likhet med dem, blisvit rnisskande,
ocb ansedde att vara Smittkoppor; utan aro ocksa
markeligen skilda sran Srnittkopporna i det asseen-
det, att de enligt langvarig ocb osta bestyrkt er-
sarenhet kunna slere gangor aterkomma hos sam.
Ina person, ehvad densamma sorut hast antingen
Smittkoppor, eller Skyddskoppor. Emot dessa min-
dre sarliga Utslagssjukdomar har Uakare-Vetten-
skapen, atminstone an sor narvarande, icke nagot
siikert sorvaringstnedel att erbjuda; och saledes
skyddar icke heller Vaccinationen emot Variceller-
na. Men dess ovarderliga Skyddskrast emot de
vida mera asventyrliga Srnittkopporna blisver miss-
kand, misstrodd, och sorriiigad genom okunnigbet
och sel i Diagnosen as begge dessa Sjukdomar.

Genom okunnighet, eller sel i Diagnostiken,
ocli da Vaccinationen blott skyddar emot Smittkop-



7

por, men icke omedelbarligen emot Variceller;
sorn dock med dem hasva skenbar likhet, hander,
att da sullkomligen Vaccinerade personer sa Vari-
celler, denna Sjukdom ibland oratt, och utan tillrack-
liga skal, anses vara Smittkoppor; och saledes aro de
slesta, om icke alla, om Vaccinationens osdrmogen-
liet att skydda emot Smittkoppor, ansorda Sjuk-
domshandelser att sasom ogrundade anses: harru-
rande dels as okunnighet om dessa Sjukdomars
olika sdrhallanden i alla asseenden, dels ock as
obetanksamhet, och sorhastande, hvarigenom man-
ga berattelser om hvad berattarne hvarken sjelsve
sett, eller sorstatt att bedorama, uppkomma, och
utspridas, samt onodiga och skadeliga bekymmer
sor Smittkoppornas sramtida sdrodelser obetanksamt
vackas. Dock bor det ej heller nekas, att Sjuk-
domshandelser as motsatt beskassenhet nagon gang,
sast hogst sallan, mojeligen, och sSsom undantag
sran det allmanna sorhallandet kunna intrassa: sa-

som det asven handt att nagra sa individuer, be-
raknade inalles sedan urminnes tider till ett antal
blott as tjugu, tvanne ganger varit besvarade as
Smittkoppor. (C. SPRENGEL Inst. Med, T. IV. p, 40J.)

Den "vadeliga okunnighet hos allmanheteni
som i detta asseende allestades rader, och sorn
aldrig larer kunna sullkommeligen ashjelpas, bor
dock icke heller ovilkorligt tadlas, savida tillracke-
liga anledningar till Smittkoppornas atskiljande sran
Varicellerne, icke sas endast as Utslagens yttre
sormer, utan husvudsakeligen maste himtas as an-
dra, mindre i ogonen sallande omstandigheter, som
under Sjukdomens alla Skisten sdrekomma, och
till livilkas behoriga prosning ovillkorligen sor-
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dras, ej mindre osning och vana att iakttaga allt
hvad anmarkningsvardt ar, an nbdiga kutiskaper
att det ratt bedomma: hvilket allt as Lakare endast
kan sordras. Hvarsore onskeligit vore, att hvar
och en som icke ager nodiga kunskaper dertill, hellre
ville underlata allt bedommande deras, och anse
hiindelsen blott sasom tvetydig, och sor honom
obekant, an att derom utsprida ogrundade och va-
deliga rykten. Eeromliga esterddmmen i detta as-
seende, varde att suljas, hasva de mest ersarne Liikare,
(DIMSDALE, DAVID SCHUEZ VON SCHULZENHEIM , m. 11.
livilka sorr sornSmligast voro syssehatte med var-
den om Koppsmittade sjuke, och da, mer an
nu ske kan, hade tillsalle att jemnsora denna
Sjukdom med dess Bastarder, Varicellerne,) sjelsve
gisvit: de blygas icke att tillsta, att de understun-
dom varit villradige och ovisse vld de»se Sjukdo-
xnars bedommande: och nuvarande tiders Lakare
sortiga icke heller, att Vettenskapen, vidkomman-
de bada Sjukdomarnas Diagnostik i dera» tvanne

sorsta Skisten, maste vidkannas nagon osullkomlig-
het, hvilken har, lika som i allt annat, ar oskiljr
aktig sran alla menskliga soretag.

Deremot, da allmanheten pa goda skal maste
anse» ineompetent till all besattning med de bada
Sjukdomarnas Diagnostik, blir det sa mycket mera
Dakarenas pligt, att nu mera an sorr vid den-
samma sasta all mojelig uppmarksamhet, sa vida
det ar en sak as storsta vigt, lika sl nodvandig,
som svar och granlaga att behandla. Hvarsore
hvar och en soin inser vadan och saran as det
misitroende sdr Vaccinationen, lom ns misstag och
misisorstand sramdele» skulle kunna uppkomma,
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och motverka dess sortgang, samt allmannare be-
gagnande, icke larer underlata, att med sorvarsva-
de nodiga kunskaper, och utan asseende a alla
dervid mdtande svarigheier, soka sorekomma och
asboja det osortjenta missdde, som annars kunde
trasTa den nytiigaste as alla Upptackter. Hvad an-
gar Diagnostiken om Srnilikopporna, och det sla-
get Variceller, som nu sor tiden under namn as
Vatten- eller Svinkoppor (V. Lymphaticœ) ostast
sorekomma, och i hdgre grader, da de asven rned
mycket ska 1 kallas illaartade Variceller, till ut-
seendet mycket likna Smittkopporna, bora soljande
iakttagelser dsverviigas, nemligen om:
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Snii 11koppor ne.

1. Att Sjukdomens sorsta eller Feber-Skiste
sortsar (re dagar, hvarunder blott allmanna Feber-
Symptomer, sasom liusvudvark, hetla, oro, ackel,
convulsiva rorelser, m. sl. iakttagas, sor an Utsla-
get utbryter.

2. Sjukdomens andra eller Utslags-Skiste li-
kaledes upptager ire dagar, under hvllken tid sma
rosenroda slackar as knappnalsknapps storlek upp-
koinrria pa huden, som i smaningom hojas osver
densamrna till sma hudsvullnader, eller roda blem-
mor, (Tari, Furunculi,) med en liten livit prick
eller blasa i Speisen, ocli utbildas, sasom sma abs-
cesser, till storre blemmor, eller koppor med lisligt
inslarnmerade hudperipherier vid deita Skistets slut.

3. Utslaget uppkommer i en viss och be-
stamd ordning, nemligen: sorst i Ansigtet och pa
Halsen, derniist pa Kroppen, Armarna och Hiin-
clerna, och sidst pa LSr och Ben.

4. Feber-Symplomerna minskas betydeligen,
eller upphora, sedan Utslaget osver allt ar sull-
andadt, den sjuke sar da ater matlust, m. m.

5. Ester Utslags - Skistets slut, sla nya Kop-
por icke mer ut.
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Varicellerne
1. Att Sjukdomen i dess sorsta Skiste hac

lika beskassade Feber-Symptomer, som sorega Smitt-
kopporna i samma Skisie, rr.en Utslaget bryter ti-
digare ut, nemligen redan ester sorsta eller andra
dygnets sorlopp.

a. Utslaget, el!er de sorsta hudslackarna i an-
dra Skistet utbildas hastigare, redan inom tva da-
gar, till plattare blemmor. Blemmorna hasva val
ibland en rod ring i huden omkring sig, men den
liar mattare sarg , ar utan upphojning och utan

liardhet i undervarande hud, och kan egenteligen
icke anses vara lisligt inslammerad. X)enna rodnad
i hudperipherien sorsvlnner merendels hastigt ester
3 a 3 dagars sorlopp.

3. Utslaget utbryter utan vlss och bestamd
ordning, antingen sorst pa Kroppen, eller sdrst
i Ansigtet, eller ock osver alla kroppsdelar pa en
gang.

4. Feber-Symptomerna astaga, eller uppho-
ra, och den sjuke blir s'nart srisk, sedan Utslaget
osver allt ar sullandadt, i sall Sjukdomen ar as
lindrlgare art: men ar Sjukdomen illa artad , sa.
sortsara Feber-Symptomerna langre tid, och med
lika, eller okad, liastighet ester Utslagets sorsta
eller allmanneliga utbrott.

5. Nya blemmor sla osta ut ester andra Sjuk-
doms - Skistets sorlopp, ocksa sedan de sorst utilag-
ne blemmorna redan borjat att torka.
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6. Fyllnings- och Vargorings - Skistet sull-
andas likaledes pa tre dagar, och charasteriseras as
Vargoring (S<t"puralio ) i Kopporna, atsoljd as
nya Feber-Symptomer, (F?brts Sscundaria) och
Hud svullnad, hvilka tydeligen utmarka conge-
stioner as vatskor at huden i detta Skisie. Under
deisamnia hojas Koppornas platser, och hudperi-
pherier, huden omkring dem, och emellan dein
om de sta hvarannan nara, borjar nu sorst alt
svalla och irtslammeras, hvarvid Kopporna uppsyl-
las as mera viitskor', hvilka sorandras lill consi-
stence och utseende as Var, (P.ts) och sa vid
sluiet as detta Skiste gulare siirg. Om Kopporna
oppnas, eller tillsalligtvis sdntlras, gisva de mera
vatskor an Varicell • blennnorna, och sy!las iisven
med ymnigare I'6rrad deras esterat: de aro kull-
rigare, sastare, och spiinstigare an Varicellerne.

7. Hudsvullnadcn, som sorst horjar att sor-
meras under Vargorings - perioden , iakttages da till
en borjan i Ansigtet, ungesir vid semte dagen' ester
"Utslagets sorsta uthrott, det vill saga, vid B:de eller
g:de dagen isran Sjukdomens sorsta borjan, sedan
intager den huden pa Kroppen och Arrnarne, och
sidst installer den sig pa Lar och Ben: och i lin-
drigare sall, da uppa kroppens hud blott ett ringa
antal Koppor sinnes, och Hudsvullnaden i satnma

man ar mirtc!re inarkelig, iakttages den i Ansigtet,
■vid hand- och sotlederna.

8. Kussattnings- och Assjallnings-Skistet sortk
sar dagar, under hvilken tid sorberorde un-
der Vargorings-Skistet uppkomna Hudsvullnader
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6. Blemmornas Fyllnings- och Vargdrlngs-
tid ar hogst obestarnd, och mycket olik fraitt-
koppornas i tredje skistet: den varar i u dagar,
och atsoljes icke as andra nya, under detta skiste
tillkomna Feber-symptomer, {Febris secundaria):

denna period charactc-riseras icke heller as nya
Hudsvullnader under, omkring, eller ernellan blem-
morna. Ar sjukdornen as lindrig art, sa ar den
utan Feber-symptomer i detta skiste: rnen iir den
illa artad, i hvilket fall Feber-symptomer iinnu
sorekornrna, sa aro de i sortsattning fran sjukdo-
mens' borjan niirvarande, och icke egenteligen a.

nyo, ester sbregangen Feberfri mellantid , tillkom-
na. Kopporne uppsyllas mindre, och as tunnare,
Varlika, vatskor, som ock sakna nodiga characterer
as verkeligit Var {Pus); och om i huden ikring
hlemmorna nagon rodnad iin miirkes, ar den utan
svullnad.

7. Ansigtshuden uppdrlsves enclast under
Utslagets utbrott, pa en tid, da de som lida as
smittkoppor, icke hasva nagon Hudsvullnad: och
denna Ansigtets Hudsvullnad iir i astagande, eller
alldeles sorsvunnen vid B:de eller g:de dygnet,
riiknadt ifran sjukdomens borjan, vld hvilken tid
Ansigtshuden sbrst borjar att uppsvalla, och in-
flammeras hos dem som besinna sig i smittkop-
pornas tredje skiste.

8. Kussattnings- och Assjallnings. Skistet sort-
sar 6
pen mera ar maikelig. Russattningen och Assjall-
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annu slera dagar sortsara. Russiittningen, som in-
trassar ungesar 10 dagar ester Sjukdomens bbrjnn,
iakttages iorst i Ansigtet , och sedan pa de osrige
delarne as Kroppen, successist i samma ordning
som Utslaget i andra Skistet, och Hudsvullnaden
i credje Skisiet intrasTade. Ocksa erhalla rusvorna
dervid merendels en oval sorm.

g. Ester AsTjallningen hasva Kopparren en
irreguiier sigur: Arrens kanter och ytor aro ojemna
och skrosliga: och arrenas concaviteter bibehalla
sig till hogre alder, da de kunna minskas.

10. Sjukdomens alla Skisten solja pa hvar-
annan i en viss och bestamd ordning, tydligare
charasleriserade as sina egna Symptomer, hvarunder
isran de Sjukes kroppar utvecklas en egen obe-
hagelig, sa kallad Kopplukt.
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ningen borjar, och sortgar, utan viss ocli bestamd
ordning, lika sasom Utslaget tillkoinmit. Eus-
sormen blir merendels rund.

9. Arren vid assjallningen hasva i allmanhet
en regulier sigur, utan vinklar, arren ester sam-
manstaende blemmor likval undantagna: Arrenas
kanter aro glatta: ocksa arrenas ytor iiro glatta,
merendels utan concaviteter, undantagande djupare
arr a Ansigtet och Halsen ester stdrre blemmor,
hvilka charadieriseras as sin glatta yta, da huden
ikring dem utspSnnes.

10. Sjukdomen» alla Skisten solja icke pi
hvarannan i samma vissa och bestamda ordning,
som vid Smittkoppor iakttages: i ett eller annat as-
seende sinnas olikheter vid jemsorelsen as bada
Sjukdomarnas Symptomer isran deras borjan till
slut: och vasenteligaste skillnaden emellan dem
rojer sig i deras olikartade Vargorings-processer,
livarvid olikartade Symptomer och produdler iakt-
tagas. Hos de Sjuke utvecklas icke den »a kallade
Kopplukten.


