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ar siden, den 16. juni

1858, dede verdens ferste nar./g>sespecialist,John Snow. Til
minde om anrestesiologiens fader, som John Snow med rette
er blevet kaldt, sender vi Dem
hermed denne liUe bog om
Snow's liv og virke.
Med

Den 16. juni 1858 dede verdens ferste narkosespecialist,
John Snow, i London. Han havde straks efter eeternarkosens fremkomst i 1846 med stor iver og dygtighed kastet
sig over dette felt ikke blot praktisk, men ogsa teoretisk.
Han foretog talrige dyreforseg for at komme til klarhed
over eeterens og senere ogsa kloroformens fysiologiske virkning, han konstruerede inhalationsapparater
for at g0re
narkosen sa virkningsfuld og farefri som mulig, og han
s0gte at finde frern til nye, ufarlige narkosemidler. I de
tolv ar, der blev ham levnet, lykkedes det ham at skabe
et nyt speciale, anrestesiologien, der vandt almindelig anerkendelse og respekt i hans feedreland. Pa kontinentet blev
narkosen derimod overladt til unge kandidater, studenter
eller sygeplejersker, og denne skik pavirkede efterhll.nden
- -ogsa-E-rrgi-a:nd-.--JosepnLister togsaIedes ikke i betrenkning
at lade eeldre studenter, der skiftede hver maned, udfere
- -:K.loroformnarkoser. Narkosespecialisterne dede dogikke ud
i England, hvor de i 1893 stiftede The Society if Anaesthetists, der i 1908 blev tilsluttet The Royai Society of
Medicine som The Section of Anaesthetists.
Forst i de sidste par decennier er anrestesiologien overalt
i verden blevet anerkendt som et srerligt speciale, der efterhanden har pataget sig flere og flere betydningsfulde opgayer. John Snow er dette speciales fader, og i hundredaret for hans dad skal hans malbevidste indsats for at heeve

venZig hilsen
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aneestesiologien fra et rent rutinemeessigt stade til en
videnskabelig disciplin mindes ved dette rids af hans liv
og virke ,
Snow skrev foruden talrige tidsskriftsartikler to boger
om anrestesiologien. Den ferste af disse, der udkom 1847,
beerer titlen: On the Inhalation (if the Vapour 0/ Ether in
Surgical Operations, containing a Description of the various
Stages of Etherization, and a Statement of the Result of
nearly Eighty Operations in which Ether has been employed
in St. Georg-e's and University: College Hospitals. Denne
bog, (fig. 1), der kun omfatter 88 sider, og som nu synes
meget sjeelden, har sin store interesse, idet den giver
Snow's ferste erfaringer med narkosen, men hans hovedveerk er On Chloroform and other Ancesthetics, their Action
and Administration.
Idette nu klassiske veerk, der omfatter 443 sider, l<egger Snow, som titlen viser, hovedvsegten
pa kloroforrnnarkosen, men han beskriver ogsa narkoserne
med eeter, amylen og dikloreethan, saledes at hans bog
fremtreeder som en komplet handbog i aneestesiologien.
Et par maneder efter Snow's ded i 1858 udkom dette monumentale veerk, beserget af hans kollega, an<estesiologen
Benjamin VV. Richardson, der til indledning bringer en
fyldig biografi af Snow.
LLEREAR

John Snow fadtes i York den 15. juni 1813 SO'm-SOl1 af en
landmand. Han modtog sine ferste kundskaber i en privatskole i sin fcdeby og pabegyndte derefter den dengang
typiske, engelske l<egeuddannelse, idet han som 14arig
dreng blev sat i l<ere hos en praktiserende hege i Newcastle. Han assisterede sin leerernester i konsultationen og
ledsagede ham pa sygebes0g, han gjorde lejlighedsvis tjeneste pa Newcastle Infirmary, og blev saledes indfert i den
Fig.
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kliniske medicin pa ren hippokratisk vis. Under koleraepidemien 1831-32 matte den ISarige lcerling pa egen
hand bekrempe epidemien i et af sin mesters distrikter, og
han klarede sig godt. Efter seks ars leeretid var han efter
de greldende regler kvalificeret til en stilling som assistent
hos en praktiserende lrege, og i de f0lgende halvtredje ar
havde Snow to anseettelser hos landlceger i Yorkshire. Derefter drog han til London, hvor han fra oktober 1836 til
oktober 1837 dyrkede de teoretiske studier, der navnlig
var prreget af anatornien, pa den bercmte Hunterian
School of Medicine i Great Windmill-Street. I det f0lgende
halve ar gjorde han tjeneste 'led 'Westminster Hospital, og
efter behorig eksamination blev han i maj 1838 optaget
som medlem af The Royal College of Surgeons. De engelske lceger dispenserede selv deres medicin, og Snow havde
i sine leerear Isert farmacien rent empirisk. I oktober 1838
lod han sig eksaminere af The Apothecaries' Company, og
efter ogsa at have bestaet denne eksamen nedsatte han sig
sorn praktiserende lrege i London. Han var pa det tidspunkt
25 ar og kunne se tilbage pa en 1ulrig uddannelse.
Om Snow's lresningi disse ar sayner vi oplysninger, men
om hans friske initiativ er der en beretning fra hans assistentar, der tillige kan tjene til belysning af datidens forhold. Ved tiltreedelsen af sin ferste assistentstilling fandt
han sin mesters medicinbeholdning i en syndig uorden.
Straks den ferste dag tog Snow derfor fat pa at bringe
orden i sagerne. Han rensede skuffer og skabe, bortkastede
overgemte droger, forsynede alle flasker med nye signaturer, pudsede og polere de og fik he le konsultationsstuen
til at skinne. Da principallregen kom hjem fra praksis, blev
han da ogscl meget begejstret, men hans begejstring k01nedes ojeblikkelig, da han stak handen ned i plasterskuffen
og fandt den tom. »Hvor i alverden. er alle plastrene?«
10

spurgte han forfeerdet. Snow matte tilsta, at han havde
breendt dem, fordi de var for gamle, men blev nu beleert
om, at i fattigpraksis var det skik, at patienten returnerede
plastret efter brugen, at det samme plaster kunne bruges
til mindst seks patienter, og at enhver anden fremgangsmade ville veere ruinerende for lcegens ekonomi.
Snow viste tidligt, at han havde sine egne meninger.
Allerede som 17arig kom han til den overbevisning, at han
for sin sundheds skyld kun burde nyde vegetarisk kost,
hvortil han dog medregnede meelk og smer. Vegetarianismen var dengang en ny bevregelse. Som dens grundlregger neevries J. Newton, der 1811 udgav Return to Nature
or Defence of Vegetable Regimen, og det er formentlig leesningen af denne bog, der gjorde den unge lrerling til vegetar og forte ham ind i et regimen, der i hojeste grad forundrede hans omgivelser. Samtidig meldte han sig ind i
en afholdsforening, og han var i adskillige ar meget virksom i propagandaen for afholdsbevcegelsen.
Hans vegetariske periode varede i otte ar og bragtes til
afslutning, fordi en af hans venner en dag drillende spurgte
ham, til hvilken del af planteriget han henregnede smer
og meelk, Spergsmalet medferte, at Snow opgav disse neeringsmidler, men den rene, vegetariske dieet bekom ham
mindre vel. Han vendte derfor tilbage til almindelig blandet kost, men levede hele livet yderst frugalt. I sine eeldre
ar kunne han af og til drikke et glas vin, men han holdt
stadig pa, at totalabstinens var idealet.
PRAKTISERENDE
Da Snow i
praksis, og
var ikke sa
nem, han

L£GE

1858 nedsatte sig i London, kebte han ingen
det faldt ham sveert at samle et klientel. Snow
lidt af en srerling. Han var ungkarllivet igenhavde sine egne kostvaner, han var af holds11

mand, han deltog ikke i selskabelighed, men ferte en
yderst isoleret tilveerelse. Han blev lrege for fire srna sygekasser, hvilket nzerrnest var velgorenhed, og han blev assistent ved Charing Cross Hospital's poliklinik, hvilket var
ren velg01·enhed. Betalende privatpatienter sa han kun fa
af. Han var skeptisk over for sin tids terapi, og han gik
aldl'ig pa akkord med sine overbevisninger for at behage
medicinhungrende
patienter. Hans sygekasse- og poliklinikpraksis gay ham dog ikke sa lidt at bestille, og al
sin fritid benyttede han til studier. Han var blevet medlem af Westminster Medical Society og v ar en trofast
mcdedeltager, del' efterhiinden ogsa dristede sig til at deltage i diskussionen og til selv at holde fore drag. Snow, der
ikke var blottet for en vis 10r humor, plejede senere at fortrelle, at i begyndelsen var der ingen, der tog nogen som
helst notits af, hvad den unge og ukendte lrege havde at
sige. Ferst efter nogen tids forleb var del' en eHer anden
af de eeldre, der nedlod sig ti1 at referere ti1 ham som »den
sidste taler«, og omsider oprandt den dag, da man omtalte ham med navns neevnelse. Med tiden opnaede Snow
at blive selskabets preesident.
Da Snow den 16. oktober 1841 holdt sit ferste foredrag
Westminster Medical Society, eksisterede anasstesiologien ikke, og det var et tilfailde, at hans fore drag omhandlede et emne, som man i dag vil henregne under dette
speciale. Titelen var Asphyxia and on the Resuscitation of
new-born Children, og Snow forklarer her, at incitamentet
til barnets ferste inspiration, del' normalt foretages, sa
snart det er skilt fra placenta, er iltmangel. Hvis barnet
er asfyktisk, vil den ratione lIe oplivelsesmetode derfor
veere at tilfore lungerne luft, og hertil anbefaler han en
dobbelt luftpumpe, konstrueret af en Mr. Read. Denne
pumpe var forsynet med to cylindre, saledes at man ved
12

hjeelp af den ene kunne tilfere frisk luft og ved hjeelp af
den anden suge luften tilbage. I samme og f01gende ar,
holdt Snow endnu et par fore drag i selskabet over sa forskellige emner som paracentese af thorax, fjernelse af den
retinerede placenta og cirkulationen gennem kapillasrerne .
. Samtidig med dette havde han ogsa andre studier i
gang. Snow var efter sin uddannelse surgeon, og hans status i lregestanden svarede, sammenlignet med danske
forhold , til den, kandidaterne fra det gamle kirurgiske
akademi indtog. Snow streebte imidlertid videre. I 1843
erhvervede han graden bachelor of medicine ved Londons
Universitet, og i december 1844 tog han den medicinske
doktorgrad.
Den f01gende sommer blev Snow syg. Han havde tidligere frembudt lette symptomer pa en lungetuberkulose,
der dog var gaet i ro, men nu fik han symptomer pa en
nyrelidelse. Om disse symptomer oplyses kun, at de var
akutte og alarmerende, men om diagnose og behandling
foreligger slet ingen oplysninger. Sygdommen synes at
have strakt sig over nogle maneder, idet han forst i efteraret 1845 kunne tage pa Iandet for at rekreere sig hos en
ungdomsven og kollega. Her fik man ham overtalt til at
spise kraftig kost og endog til at drikke vin. Resultatet
heraf svarede til forventningerne, idet Snow kom sig godt
og snart blev i stand til at genoptage sit arbejde i London.
Her opnaede han nu en stilling som lektor i retsmedicin
ved Aldersgate School of Medicine, som han bekleedte til
1849, da denne skole blev nedlagt.
£TERNARKOSEN

KOMMER

TIL EUROPA

Den betydningsfuideste dato i anrestesiologiens brogede
historie er den 16. oktober 1846, den dag, da William

Morton for et stort auditorium pa Massachusetts General
Hospitalet i Boston demonstrerede en vellykket eeternarkose, og operateren John Collins Warren udtalte de beremte ord: »Gentlemen, this is no humbug!« I de f01gende uger blev a-ternarkosen anvendt gentagne gange
med godt result at, og den 9. november holdt en af hospitalets unge kirurger Henry Bigelow ved et mode i The
Boston Society of Medical Improuement det ferste foredrag
om eeternarkosen. Foredraget, del' vakte den sterste opmeerksomhed, blev ikke alene trykt i medicinske tidsskrifter, men ogsa udf0rligt refereret i dagspressen, og
den ferste meddelelse om narkosen naede England gennem et eksernplar af The Boston Daily Advertiser. Dette
eksemplar blev den 28. november afsendt fra Boston af
den unge Bigelow's fader, Jacob Bigelow, der var professor i materia medica ved Harvard University. Han sendte
det til en yen, den amerikansk uddannede lcege, dr.
Francis Boott, der havde slaet sig ned som praktiserende
lrege i London, og ledsagede det af et brev, der nok var i
stand til at seette sindene i bevcegelse. Indledningen lyder :
»My dear Boott, - I send you an account of a new anodyne process lately introduced here, which promises to be
one of the important discoveries of the present age. It
has rendered many patients insensible to pain during
surgical operations, and other causes of suffering. Limbs
and breasts have been amputated, arteries tied, tumors
extirpated,
and many hundreds
of teeth extracted,
without any consciousness of the least pain on the part
of the patient ... «
Boott, der modtog dette brev og den vedlagte avis tre
uger efter afsendelsen fra Amerika, lod straks meddelelsen ga videre til The Lancet, og samtidig gav han Londons forende kirurg, professor Robert Liston, underret-

ning om den store opdagelse. Fa dage efter skrev Boott
igen til The Lancet, denne gang for at give meddelelse
om den farste eeternarkose i Europa. Den blev givet i
hans konsultationsstue ved en tandudtrcekning den 19.
december 1846 og var yderst vellykket. Savel narkose
som tandudtrrekning
blev udfert af tandlregen Mr.
Robinson. Samtidig vedlagde Boott et brev, han havde
modtaget fra Robert Liston, der meddeler, at han den 21.
december har udfert to operationer i eeternarkose, en
amputatio femoris og en ablatio ungvis hallucis. Narkosen
havde i begge tilfselde virket godt, og Liston skriver:
»It is a very great matter to be able thus to destroy
sensibility to such an extent, and without, apparently,
any bad result. It is a fine thing for operating surgeons,
and I thank you most sincerely for the early information
you were so kind as to give me of it.«
Foruden disse stralende resultater mil. Boott dog tillige
meddele, at han efter den ferste vellykkede narkose har
oplevet tre, fire tilf'elde, hvor det ikke lykkedes at bedeve
patienten, hvad han tilskriver fejl ved det anvendte narkoseapparat.
Boott's meddelelser og Liston's brev fremkom i The
Lancet den 2. januar 1847, idet dette fornemme tidsskrift
dog ikke lod sig neje med referatet af Bigelow's fore drag i
Boston Daily Advertiser, men aftrykte det fra Boston
Medical and Surgical Journal. Fjorten dage efter holdt
John Snow, der straks h avde taget det nye emne op, sit
ferste foredrag om eeternarkosen i Westminster Medical
Society.
SNOW'S LETERINHALATOR
Sa snart som de amerikanske meddelelser var blevet bekendt, blev seternarkoseri taget i brug overalt i Europa,

men i den ferste tid mislykkedes den ofte. I mange tilfselde formaede narkotisoren ikke at bringe patienten leengere end ti1 ekscitationsstadiet, og adskillige kirurger
fandt narkosen mere besvrerlig end nyttig. De mislykkede
narkoser, som allerede Boott havde oplevet, fremkom
navn1ig ved anvende1se af apparater, der var konstrueret
efter den amerikanske beskrive1se. Morton's apparat (fig.
2) var en kugleformet glasbeholder, der indeholdt en
eetervsedet svamp. Beho1deren var forsynet med to abninger, hvoraf den ene gay adgang for 1uften, medens
den anden ved en messingcylinder var forbundet med et
mundstykke, som patienten holdt inden for leeberne, og
hvorigennem inhalationen fandt sted. For at tvinge patienten til oral respiration klernte man hans neesebor
sammen med fingrene, og for at eksspirationsluften ikke
skulle ga tilbage i apparatet, var messingcylinderen forsynet med en klap, der abnedes ved eksspirationen.
Snow henledte i sit ferste foredrag, der holdtes den 16.
januar 1847, opmesrksomheden pa, at luftens indho1d af
reter varierer med temperaturen, og at der ved luftpassagen gennem glasbeholderen hurtigt vil indtreede et temperaturfa1d, der bevirker, at inspirationsluften kommer
til at indeholde meget lidt reter. Han opstillede beregninger over reterfordampningen ved forskellige temperaturer
og bebudede, at han snart ville veere i stand ti1 at demonstrere et apparat, del' satte narkotiseren i stand ti1 at regulere temperaturen
og dermed inhalationsluftens indhold
af eeter efter anske.
Allerede en uge efter, den 23. januar, demonstrerede
Snow sin nye eeterinhalator for med1emmerne af Westminster Medical Society. Apparatet, del' ses pa fig. 3,
bestar af en rund metalbeholder, 5 em dyb og 12 em i
diameter. Ti1 beholderen er loddet et metalrer med en

Fig.
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Morton's ceterinhalator (Barbara M. Duncum: The development of
inhalation ancesthesia).

diameter pa 12 mm; det er 45 em langt og snor sig om
beho1deren, begyndende med en fri abning ved A og
endende ved B, hvor raret indmunder i beho1deren. Beholderens indre er opfyldt af en spiralsnoet metallamel E,
hvis overkant er loddet ti1 beho1derens lag, og hvis underkant neesten nar beho1derens bund. I lagets midte ses det
korte, aftage1ige rer C, der danner forbinde1sesleddet
mellem beholderens indre og en bejelig slange, der ferer
til mundstykket D. Mellem slange og mundstykke er der
indskudt en ventil, der hindrer eksspirationsluften i at ga
tilbage til beholderen. '£teren, sredvan1igvis 2 unzer (56
ml), pafyldes gennem den abning, hvori reret C er indpasset. Nar apparatet skal bruges, anbringes det i et vandbad med den enskede ternperatur, og nar patienten in-

halerer, vil 1uften, del' forst passerer det lange rer A-B,
fa nresten den sarnrne temperatur. Den vil derefter opna
den af temperaturen givne mretningsgrad af eeter ved at
pass ere tre til fire gange rundt mellem de spiralsnoede
lameller, for den nar reret C og gennem slangen fares
til mundstykket. Ved den ferste anvendelse af apparatet
brugte Snow et vandbad pa 70°F (ZI°C), senere seenkede
han temperaturen, forst til 60°F (16°C), senere til 50°F
(10°C), hvorved han opnaede det roligste forleb af narkosen.
SNOW'S

MASKE

Mundstykket, der kreevede oral inspiration under narkosen, fandt Snow meget ubekvemt,
.' og da kiirurgen F'rancis
Sibson ved Nottingham General Hospital i februar 1847
konstruerede en maske, del' deekkede bade neese og mund,
tog Snow straks denne i brug. Sibsdn's maske, del' er afbildet pa figur 4, bestod af et neese-rnundstykke (1), tilvirket af mackintosh, del' var foret med olieret silke, Det
holdtes pa plads af en i nakken anbragt gummistrop (s ),
del' kunne indstilles ved hjrelp af et speende (3). Masken
forlrengedes fortil af et 5 em langt rer af vulkaniseret
gummi (4, 5), der yderligere forlrengedes af et messing1'131'
(6), forsynet med to ventiler, en indvendig, del' abnede
sig ved inspirationen og en udvendig, del' abnede sig ved
eksspirationen. Fra messingraret forte en b13jelig slange
(7) til reterbeholderen. Trods gummistroppen sad masken
ikke bedre fast, end at den matte fikseres af en finger over
neesen for ikke at glide ned og heIst ogsa af et par fingre
under hagen for ikke at glide op, men det havde til gengreld den fordel, at den hurtigt kunne fjernes.
Snow blev dog snart ked af denne klcdsede maske og
konstruerede sin egen, der ses pa figul' 5. I Snow's maske

Fig. 3. Snow's ceterinhalator (The Lancet I 847) ..d. Begyndelsen af roret, huorigennem luften kommer indo B. Berets indmunding i ceterbeholderen. C. Den
bejelige slanges udgangspunkt fra ceterbeholderen: D. Mundstykke. E. JEterbeholderens indre med den spiralsnoede metallamel (bunden er fjernet).

bestar forfladen af en messingplade, me dens den 0vrige
del er tilvirket af en tynd blyplade, der let kan tilpasses
ansigtets konturer. I det korte metalrer, der forbinder
maske og slange, er indskudt en ventil, der abnes under
inspirationen og lukkes under eksspirationen. Maskens
forflade er forsynet med en anden ventil, del' har den
modsatte funktion, idet den lukkes under inspirationen
og abnes under eksspirationen. Denne ventil er fastgjort
ved hjeelp af en tap, saledes at den kan drejes til siden, og
Snow blev derved i stand ti1 at fortynde den fra beho1deren
kommende eeter-luftblanding efter anske, Ved narkosens
begyndelse drejede han ventilen helt til side, sa patienten
indandede en luft, der indeholdt meget lidt zeter. Efterhanden lukkede han ventilen mere og mere, indt., den
var helt lukket, og patienten udelukkende inhalerede
gennem eeterbeholderen. Medens Snow blev staende ved
denne maske, eendrede han flere gange eeterbeholderen,
veesentligst for at gore apparatet lettere transportabelt.

Slutresultatet ses pa fig. 6. Det bestar af en metalkasse,
der ikke fylder mere end en tyk bog i oktav. I. den ene
halvdel af kassen er den cirkulsere eeterbeholder indbygget, medens den anden tjener til vandbad, nar apparatet
er i brug og som opbevaringssted for maske og slange
under transport.
SNOW'S DYREFORS0G
Samtidig med, at Snow konstruerede sin inhalator og gennemprevede den i praksis, havde han ogsa dyreforseg i
gang. Han eksperimenterede med mus, marsvin og fugle
for at finde den eeterkoncentretion, der gay den bedste
narkose, og konstaterede bI. a., at fugle blev langt hurtigere bevidstlese end marsvin. Snow tilskrev dette fuglenes hastigere respiration og cirkulation og fandt det i god
overensstemmelse med sine kliniske fors0g. Born, der har
hurtigere respiration og cirkulation end voksne, bliver
bevidstlese efter 2 minutters inhalation, voksne kreever
3-4 minutter, medens gamle mennesker, hvis respiration
og cirkulation er langsomst, forst bliver bevidstlese efter
5-6 minutters inhalation.
Et andet og vanskeligere problem var udforslmingen
af de processer, der bevirkede narkosen. De ferste narkoser varede kun fa minutter, og den franske fysiolog
Francois Longet havde opstillet den teori, at narkosen
beroede pa en asfyksi, idet eeteren, nar den blandedes
med luften, fortrsengte en stor del af dennes ilt. Herimod
protesterede Snow. Han havde i museforsog anvendt en
blanding af eeter og ilt og fundet, at denne virkede lige sa
kraftigt som en eeter-luftblanding. I en anden forsogsreekke havde han konstateret, at eeteren udandedes uforandret gennem lungerne, og samtidig mente han at have
iagttaget, at afgiften af kuldioksyd under narkosen var

mindre end normalt. Han sluttede deraf, at narkosen beroede pa en formindsket oksydation af veevene og forst og
fremmest af nerveveevene.
Med hensyn til narkosens forleb kan Snow pa grundlag
af egne forsliJgbekreefte de undersogelser, der allerede var
foretaget af fysiologen Pierre Flourens i Paris, og Snow
forklarer narkoseforlobet i overensstemmelse hermed.
Forst pavirkes cerebrum, d. v. s. intellektet, derneest cerebellum, d. v. s. koordinationen af de muskulrere bevffigelser, ogendelig medulla spinalis, d. v.s. fele- og bevregeevnen. Dyret vedbliver at leve, sa lrenge medulla oblongata er uskadt; nar ogsa denne lammes, indtreeder deden,
Til Flourens' beskrivelse ensker Snow dog at feje, at efter
at respirationen er standset som f0lge af respirationscentrets lammelse, vedbliver hjerte ogtarm at fungere endnu
en lille tid og ofte med betydelig kraft.
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Fig. 4. Sibs on' s maske (Barbara 111.Duncum : The development of in halation
aruesthesia), I. Mund- og ncesestykke. 2. Gummistrop, J. Spcende. 4-5' fur
af uulkaniseret gummi. 6. Metalrer med ventiler. 7. Bejelig slange.

Snow supplerede sine dyreforsog med eksperimenter
pa sig selv og ved en noje observation af de patienter, han
narkotiserede. Ved begyndelsen af 1847 var han blevet
narkotiser ved St. George's Hospital og ved University
College Hospital. Han narkotiserede ogsa pa andre hospitaler og var desuden meget anvendt af kirurger, der opererede i patienternes hjem.
SNOW'S STADlER
Til klinisk brug inddelte Snow eeternarkosen i fern stadier,
der glider gradvist over i hverandre, og de samme fern
stadier genfandt han ved kloroformnarkosen.
I. stadium: Patienten
har fuld bevidsthed om, hvor
han er, og hvad der sker omkring ham. Patienter med hej
intelligens bevarer bevidstheden lrengere end andre. Pa
hospitalerne kan man komme ud for someend og arbejdere
med meget ringe intelligens, og disse mister ofte bevidstheden og overgar i en tilstand af tejlesles drukkenskab et
ejeblik efter, at de er begyndt at inhalere. Hysteriske
kvinder mister meget hurtigt bevidstheden og gar over i
en drammende tilstand.
2. stadium: Bevidstheden
begynder at omtages. De
mentale funktioner er svrekket, men ikke ophrevet. Patienten ligger i regelen, som om han SOY, men hvis man
lefter 0jenlagene, vil han bevrege ojnene pa naturlig
made. Der kan undertiden forekomme volonteere beveegeiser af lemmerne, og selv om patienten som regel er
tavs, heender det, at han taler eller synger. Der kan veere
lidt besvrer med patienten i dette stadium. Han meerker
ubehaget ved det narkosemiddel, han inhalerer, og erindrer ikke mere forrnalet dermed, hvorfor han pr0ver at
befri sig for masken. Da han endnu er i stand til at here
og delvis forsta, hvad der siges, vil et par venlige ord som
22

Fig. 5. Snow's maske (On chloroform and
other aruzsthetics ),

oftest bringe ham til roo Det gceider iseer for de patienter,
der er blevet opdraget med omhu og venlighed, me dens
man over for dem, der er blevet hardt behandlet fra deres
tidligste ar, ofte ma anvende en Iempelig tvang. Allerede
i dotte stadium kan del' i nogle tilfailde vtere iridtr adt en
sa udtalt felelsesleshed, at kirurgen kan bruge sin kniv,
uden at patienten foler smerter.
}. stadium: Der er ingen voloriteere bevcegelser, og patienten reagerer ikke for berroring af rojenIagsrandene.
Pupillerne er kontraheret og rettet opad, conjunctives som
rege1 injiceret. Undertiden ses rigiditet og 5pasmer af
musklerne, iseer hos kraftige personer. Dette stadium er
det aimindeligst anvendte ved kirurgiske indgreb. Det
kan hrende, at patienten, sa snart operat0ren sartter kniyen til, krymper sig, fortreekker ansigtet og udstoder
uartikulerede rab, og man ma i sadanne tilfeelde fortseette narkosen et minut eller sa, hvorved man i sa godt
som alle tilfselde vil opna fuldstcendig felelsesleshed.
4. stadium: Musklerne er fuldstcendigt afslappet, respirationen ste1't01"05og pupillerne dilateret. Patienten er
altid fu1dstcendig folelseslas. Det er kun undtagelsesvis,
at narkosen bringes til dette stadium, men det kan veere
nrodvendigt ved reposition af gamle luksationer, samt nar
kirurgen arbejder i umiddelbar ncerhed af vigtige kar og
nerver, og enhver bevcegelse af patienten kunne veere
farlig. Endvidere ma habituelle drankere fares til dette
stadium, idet de ikke er rolige under kniven, medmindre
de har stertores respiration.
5. stadium: Dette stadium, der kan frembringes pa
fors0gsdyr, er en direkte fortseettelse af det foregaende.
Respirationen bliver svag og uregelmcessig, og undertiden
er den udelukkende abdominal, idet intercostalmuskulaturen er lam met. Fortseettes narkosen, vil respirationen

Fig. 6. Snow's ceterinhalator i metalkasse (On the inhalation of the vapour
of ether). A. Metalkasse med vandbad til venstre og den indbyggede ceterbeholder B til hejre. C. Alming tii pdfyldning
af ceter og til indsugning af
luft gennem det pdmonterede ror D. E. Abning til ceterbeholderen, hvorfra
slangen F udgdr. G. Maske. H. Inspirationsuentil, I. Mundstykhet med en
firkantet inspirationsoentii og den runde eksspirationsueruil. S. Snit af ceterbeholderen med lameller.

standse, medens hjertet i hvert fald ved eeternarkosen
endnu sIar en Iille tid.
Det bedste middel til at kontrollere narkosens dybde og
forlob finder Snow i blinkerefleksens forhold. Han treekker
det nederste 0jenIag ned og berorer den ciliare rand med
en finger. Nar denne bemring ikke lcengere fremkalder
en blinkebevcegelse, er patienten i 3. stadium, og operationen kan pabegyndes. Derneest ma respirationen overvages, og hvis den bliver stertores, ma narkosen som regel
afbrydes. Pulsen ma ligeledes kontrolleres, og skulle den
blive uregelmcessig, er det ligeledes tilradeligt at afbryde
narkosen et ajeblik, Pupillernes sterrelse er derimod et
kriterium, som Snow lcegger mindre vcegt pa. De er kontraherede i 3. stadium og dilaterede i 4. stadium, der sa

vidt muligt bar undgas, men de kan ogsa veere dilaterede
ved en ganske let narkose, de er pavirkelige af lyset, og
Snow finder det vanskeligt at slutte noget sikkert ud fra
dem.
let foredrag, holdt den 12. maj 18+7 for militrerlreger,
udtaler Snow, at reternarkosen ikke blot sparer patienten
for smerter, men at den i mange tilfeelde er direkte livreddende, idet man undgar et ofte fatalt operationschok,
del' efter hans mening i langt hojere grad skyldes frygt og
smerter end blodtab. Mod narkosen kunne man maske
fra militser side indvende, at narkoseudstyret ville blive
en ekstra belastning for heerens bagage, og Snow erindrer
derfor om, at man til gengreld kan spare det kvantum
breendevin, man hidtil har medfert til brug for operationspatienter.

KLOROFORMNARKOSEN
I september 1847 udkom Snow's foromtalte bog, On the
Inhalation of the Vapour if Ether, hvori han pa opfordring
af studenter og kolleger havde samlet sine hidtidige erfaringer. Bogen havde dog kun veeret i handelen en rnanedstid, da James Young Simpson i Edinburgh den 15. november udsendte sit ferste, lille skrift om det nye bedovelsesmiddel, kloroformen, del' straks stille de eeteren og Snow's
bog derom i skyggen.
Medens Snow altid var i stand til at frembringe en
efter datidens krav tilfredsstillende eeterriarkose, var del'
andre, der stadig havde besveer dermed, og som med stor
begejstring hilste kloroformen. Det nye middel fremkaldte kun ringe motorisk. uro, virkningen indtradte hurtigt, den varlet at vedligeholde, og narkosen kunne gives
pa et sammenfoldet lomrneterklsede uden brug af noget
apparat.
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Snow vedblev endnu en liUe tid med eeter og naede at
give ialt 152 reternarkoser, inden ogsa han gik over til
kloroform. Skent man snart fik sorgelige erfaringer for,
at det nye narkosemiddel var langt farligere end eeter,
blev Snow en svoren tilha:mger af det hurtigere virkende
kloroforrn, del' i hans heender syntes ufarligt. Han naede
at give over 4000 kloroformnarkoser med kun et dadsfald, som han snarere vil tilskrive patientens debile tilstand end kloroforrnen.
Snow havde ogsa forberedt sig vel. Han foretog en lang
reekke fors0g pa freer, fugle, marsvin, kaniner og katte,
der overbeviste ham om, at kloroform matte benyttes
med stor forsigtighed. Han konstaterede, at kloroform er
et langt stserkere virkende middel end eeter og f0lgelig
matte anvendes i tilsvarende ringere koncentrationer.
Han paviste, at kloroform er en hjertegift, og han iagttog,
at hvis kloroformen inhale res i en for hej koncentration,
der dyrene pludselig af hjertelammelse.
Klinisk benyttede han i de ferste uger sin eeterinhalator
til kloroformnarkoser, men derefter konstruerede han et
srerligt apparat til dette brug. Snow's kloroforminhalator,
der ses pa figur 7, bestar af en dobbeh metalcylinder,
hvoraf den ydre blot er en vandkappe, del' indeholder
koldt vand. Den indre cylinder, hvorfra kloroformen inhaleres, er opadtil forsynet med en reekke abninger, del'
giver adgang for luften. Indvendig er denne cylinder forsynet med fire kraftige staltradsholdere, hvortil er fastgjort et dobbelt lag tykt treekpapir, del' nar til beholderens
bund. I treekpapirets nederste kant er udskaret fire abninger, saledes at luften kan cirkulere, som pilene angiver, idet der aldrig pafyldes sa meget kloroforrn, at veesken
~rekker abningerne. Ved hjrelp af det i den ydre kappe
mdbyggede glasror, del' indmunder i den indre cylinder,

kan man kontrollere, hvor hejt kloroformen star. Apparatet forbindes ved hjeelp af en elastisk slange med-inhalationsmasken, der er af samme konstruktion som den,
Snow anvendte til eeternarkoser.
Hensigten med vandbadet, som Snow holdt pa 60°F
(16°C), er at sikre en ensartet fordampning af kloroformen, me dens treekpapiret sikrer en stor fordampningsflade, Snow pafyIdte beholderen 8-12 ml kloroform,
hvoraf ca. 4 ml straks opsugedes af treekpapiret, resten
senere. Med hensyn til narkosens forlob opstiller Snow de
samme stadier for kloroform som for eeter,
DE KIRURGISKE

Fig. 7. Snow's kloroforminhalator.

INDGREB

lnden Snow's narkoseteknik omtales neermere, vil det
veere praktisk at give en oversigt over de opgaver, der blev
stillet ham. Hans bog om eeternarkosen fra 1847 omhandler ialt 79 narkoser, og han g0r i hvert enkelt tilfselde rede
for rilfeeldets art og patientens skeebne. De kan samles i
nedenstaende liste.
Snow's ceternarkoser
Lithotomi.. - . - . - .. - . . . . ..
7
Sterre amputationer
_.. _
, 26
Resection af albueledet
_
_.. _
Fjernelse af menisk fra kneeledet.
_.. , 1
Fjernelse af nekrotisk knoglevffiv
- - . - ..
9
Fingeramputationer
. _. _
_
_ 6
Reposition af luxationer
_
, 2
Amputatio mammffi .. _;
_
_. _. . . . ..
6
Fjernelse af over£ladiske turnorer. - . . . . . . . . . ..
9
Hemicastratio
_.. _.. _. __ . . . . ..
2
Herniotomi. . _
_
_
_
_. 2
Forskellige mindre indgreb
_. __ . __. . . . ..
8
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Af disse 79 patienter dade 6, de fem efter amputationer
og en efter hemicastratio for en malign testistumor. De
var aIle bedevet med eeter, og Snow kan med stolthed
anfare, at ingen dede som folge af narkosen.
Et langt bedre indblik i datidens kirurgi, en 10-20 ar
fer antiseptikkens indfarelse, far man dog af Snow's bog
om kloroformnarkosen fra 1858, idet han her ger rede for
ikke mindre end 3350 operationer, ved hvilke han har
narkotiseret, De gengives nedenfor i noget sammentrffingt form, men i samme lidt tilfffildige reekkefelge, som
Snow anvender.
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Herniotomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Snow's kloroformnarkoser
Lithotomi
-. ~-:-.~
Lithotripsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Indgreb pa urethra
; . . . . . . . . . ..
Sterre amputationer, exarticulationer og ledresectioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fjernelse af nekrotiseret knoglevcev.. . . . . . . ..
Fingeramputationer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Resectio maxillee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
mandibulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Amputatio mamrnee
Fjernelse af tumorer pa hoved og hals . . . . . ..
Fjernelse af lipomer og andre svulster i forskellige regioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fjernelse af vasculeere neevi . . . . . . . . . . . . . . ..
LigatureI' af storre arterier. . . . . . . . . . . . . . . ..
Fjernelse af osteomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operationer for hareskar.. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Operationer for cancer labii , . . . . . . . . . . . . . ..
Operationer pa sensitive nerver i ansigtet og i
amputations stumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Enucleatio bulbi oculi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cataractoperationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Operationer for strabismus
,
Andre ojenoperationer
_. . . . . . . . . . . . ..
Fjernelse af fremmedlegemer fra oje og ore. ..
Operationer i mundhule og sveelg . . . . . . . . . ..
Plastiske operationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Trepanationer.
..........................
Blodig reposition af frakturer . . . . . . . . . . . . . .
Reposition af luxationer. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Brisement force af stive led. . . . . . . . . . . . . . ..
Tenotomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

91
155
126
139
197
65
16
12
222
1 12
153
116
12
:5
147
19
28
25
53
54
21
20
22
50
4
7
27
22
78

19

Op. for heemorrhoider, prolapsus ani
171
Op. for fissura ani, fistula ad anum. . . . . . . . .. 262
Ovariotomi. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Op. for cancer vagince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Castratio, amputatio penis. . . . . . . . . . . . . . . .. 27
Op. for fimosis. . . . . . . . . . . . . . .
Fjernelse af bursa patellss. . . . . .
Ablatio ungvis. .. . . . . . . . . . . . .
Laryngotomi . . . . . . . . . . . . . . . .
Extractio dentium

. . . . . . . . . . ..

76

............

6

. . . . . . . . . . ..
............
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Desveerre giver Snow i denne oversigt kun ganske undtagelsesvis oplysning om patienternes skeebne. Han anferer dog, at af de 12 tilfeelde af resectio mandibulee dede
:5af heemorrhagi, me dens de 9 kom sig, ogat de 80variotomier resulterede i 7 dadsfald og 1 helbredelse.

NARKOSEFORBEREDELSER
Den eneste forholdsregel, Snow finder det nodvendigt at
tage fer en narkose, er at sikre sig, at ventriklen er tom.
Det bedste tidspunkt for en operation ville derfor veere de
tidlige morgentimer far breakfast, men da skik og seedvane sjeeldent tillader at vrelge dette tidspunkt, og da det
ikke er tilradeligt at lade patient en faste ud over sin seedvanlige spisetid, anbefaler han at fastseette operationen til
et tidspunkt, hvor patienten netop var beredt til at indtage et maltid. Heller ikke dette lader sig dog altid g0re,
og opkastning er en hyppigt forekommende komplikation. Den er ganske vist ikke forbundet med nogen fare,
sigel' Snow, men virker dog ubehagelig og ubekvem.
Skent Snow erkender, at kloroform er en hjertegift, ses
det ikke, at han i noget rilfsslde har undersogt patienten

fer narkosen, heller ikke nar det drejede sig om patienter,
der havde manifeste hjertelidelser, men dette ma ses pa
baggrund af hans generelle indstilling, som han udtrykker
med f0lgende ord:
»Indeed, I have never declined to give chloroform to a
patient requiring a surgical operation, whatever might be
his condition, as I early arrived at the conclusion that this
agent, when carefully administered, causes less disturbance
of the heart and circulation than does severe pain.«
Patienterne
er ofte meget amgstelige, og det eneste
middel Snow kender herimod er venlige og beroligende
ord. Der er ikke tale om nogen preemedikation, men i
enkelte tilfeelde gay man for at dsempe operationssmerterne opium straks efter opvagningen. Da det tager sin
tid, inden opiums fulde virkning indtreeder, foreslar Snow,
at det gives 2-3 timer fer operationen.
Med hensyn til patientens lejring stiller Snow ingen
fordringer. Han finder nok det horisontale rygleje mest
bekvemt, men han har intet imod den halvt tilbageliggende stilling pa en sofa, og skulle operatoren foretreekke,
at patienten sidder i en lamestol, har han heller intet at indvende herimod. Han har i 949 tilfeelde givet kloroform
til siddende patienter uden komplikationer af nogen art.

NARKOSENS

FORL0B

Snow var selv af fordringsfulde kirurger anerkendt som
sin tids bedste narkotiser, men efter hans egne beskrivelser har hans narkoser veeret meget primitive og uregelmressige, iseer nar det drejede sig om det, hankalder
prolonged operations. I mange tilfeelde var operationerne
dog yderst kortvarige. Snow siger i sit foredrag om eeternarkosen for militrerlreger 1847, at .nar en patient efter

3-4 minutters inhalation er gjort aneestetisk, vil han forblive aneestetisk i 3 minutt.er, »og et stort antal operaticner yarer ikke mere end 3 minutter«. I bogen om kloroform, der hviler pa en bredere erfaring, anfarer han, at
den ferste applikation af narkosemidlet ofte er tilstreekkelig for en operation af kort varighed, men hvis operaticnen yarer mere end 1-2 minutter, er det nedvendigt at
gentage inhalationen med nogle fa inspirationer hvert
halve minut. For at undga overdosering vil det dog ved de
fleste operationer veere bedst at vente med den gentagne
inhalation, til patienten reagerer enten ved et let skrig,
eller ved en tendens til at krympe sig.
Kirurgerne, der far narkosens tid havde veeret vant til
at arbejde med yderste hast, ,havde ofte oparbejdet en neesten fabelagtig behrendighed. At en sterre amputation lod
sig udfere pa mindre end et minut, er der et veldokumenteret eksempel pa i den side 15 omtalte femuramputation,
hvor Robert Liston ferste gang anvendte eeternarkosen.
Fire tilskuere stod med uret i handen. og malte tiden til
25-28 sekunder. Efter at Ulan var blevet fortrolig med
narkosen, fik man noget mere ro pa sig, hvilket blandt
andet gay sig udslag i, at efterbledninger efter amputationer blev sjeeldnere, fordi man nu fik tid til ogsa at ops0ge
og underbinde de mindre arterier. Amputationerne blev
forevrigt ogsa sjeeldnere, idet de i mange tilfeelde kunne
erstattes af de leengere vareride ledresektioner.
Nar man gennemgar listen over de kirurgiske indgreb,
hvorved Snow narkotiserede, star det klart, at mange af
dem ikke har kunnet udfares pa fa minutter, men desveerre giver han kun i etpar enkelte tilfeelde oplysning
om narkosens varighed. Han anforer saledes, at patienterne ved lithotripsi er narkotiseret i 10-20 minutter, og
at en af trepanationerne varede en halv time, i hvilken
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patienten blev holdt i let narkose. Han oplyser ogsa, at
han pa King's College Hospital ofte indledtenarkosen pa
afdelingen, inden patienten fortes til operationsstuen, en
fremgangsmade. han ikke har kunnet benytte pa St.
George's Hospital, fordi gange og dare var for smalle til at
lade en seng passere.
Begrebet »frie luftveje«, der nu er et af narkoseleerens
kardinalpunkter, eksisterede ikke for Snow. Vi har allerede hart, at han ikke betragtede opkastninger som nogen
farlig komplikation, og han tillagde heller ikke bledning
ved operationer i mundhulen sterre betydning. Ved hareskiirsoperationer, der gerne udfertes pa 3-6 uger gamle
bern, placerede man saledes det narkotiserede barn med
hovedet i operaterens sked, Blodet flyder da ned i svaelget,
forklarer Snow, men herfra siver det pa begge sider af
epiglottis ned i ventriklen. Kun i de fa tilfeelde, hvor
bladningen er meget rigelig, vil sveelgetblive oversvommet, men i sa rilfeelde lukkes glottis, og respirationen
standser. Dette er indikation for at vende barnet med
munden nedad, blodet leber da ud, og barnet treekker
atter vejret. De 147 tilfselde, hvor Snow har narkotiseret
ved hareskarsoperationer er alle forlabet uden uheld,
hvilket man ma tilskrive den ganske lette narkose med
bevarede svaelgreflekser.
Den alvorlige og ansvarsbevidste Snow lader sig heller
ikke afskrsekke af et sa blodigt indgreb som resectio
maxillae. Denne operation udfertes som regel med patienten i siddende stilling, og mange Iaegermente, at narkosen her var uanvendelig, fordi blodet ville lebe ned i
lungerne. Det er dog ikke tilfeeldet, siger Snow, eftersom
glottis bevarer sin sensibilitet tilsyneladende uskadt under
narkosen, nar den blot ikke er for dyb eller langvarig, og
han rilfejer : »It is only necessaryto hold the head forward

now and then, when the throat is very full of blood, in
order to allowthe patient the same opportunity of breathing that he would require if he were awake.«
Snow narkotiserede ved ialt 16 resektioner af overkeeben. To af patienterne dede i umiddelbar tilslutning til
operationen af forbladning, om de avrige er intet oplyst,
men et af tilfeeldene omtales udferligt. Beretningen om
dette tilfeeldegiver et sa talende billede af, hvorledes forholdene undertiden kunne arte sig for godt hundrede ar
siden, at det fortjener at refereres.
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EN RESECTIO

MAXILL£

I 1848

I maj 1848 modtog St. George's Hospitalen 24arig mand,
der var lidende af en tumor maxillae.Den havde bestaet i
seks ar og givet anledning til flere store neesebledninger,
der havde medtaget patienten meget. I fuld enighed med
hospitalets kirurgiske stab besluttede Mr. Prescott Hewett
at foretage en resection, ()g Snow blev tilkaldt som narkotiser, Patienten blev anbragt i en stol, og kloroformnarkose indledt, han gled roligt over i narkosen uden
motorisk uro, og efter tre minutters forleb havde han
naet Snow's tredje stadium. Han var rolig, men muskIerne var ikke afslappet, respirationen var ikke stertores.
Masken blev nu fjernet, og nogle tamder ekstraheret,
uden at han viste tegn pa smerter. Han fik atter lov at
inhalere en smule .,kloroform, hvorefter masken pany
blev fjernet, og den egentlige operation pAbegyndt. Til
at begynde med var han tavs og rolig, men snart begyndte
han at stenne og beveegesig. Det var nu ikke mere muligt
at fremkalde nogflnfuldsteendig aneestesi,dels fordi operaterens og hans assistenters heender var i vejen, dels fordi
neeseog mund var lagt vidt aben. Ved hjelp af en svamp
fik man et par gange tilfert lidt kloroform, men det

bragte ham ikke ud over Snow's andet stadium. Der var
volonteere bevregelser af arme og ben, han ville gribe op
til det smertende sted og matte holdes.Han hostede nu
og da og blev et par gange Ieenet forover for at komme af
me'd blodet, den ene gang kastede han op. Henimod slutningen af operationen, hvis varighed ikke er angivet, besvimede han. Man lagde ham ned og gay ham cognac,
hvorimod han ikke fik mere kloroform. Han kom delvis
til bevidsthed, men besvimede snart igen. Der var under
alt dette stadig en sivende blodning, som man forgreves
sogte at stille ved applikation af breendjern, pulsen var
liUe og vanskelig at fele, han var af og til bevidst og
gjorde, hvad der blev sagt til ham, men kunne pa grund
af operationens natur ikke tale. I lebet af en halv time
dode han. Snow forlod ham nogle minutter forinden,
men efter at respirationen var standset, gjorde kirurgerne
tracheotomi og instituerede kunstigt andedrret, der dog
var ganske uden virkning. Ved sektionen fandt man koaguleret blod bade i trachea og de store bronchier, ligesom
flere af de sma bronchier var blodfyldte.

NARKOSEKOLLAPS
Kloroformen havde kun veeret i brug i tre maneder, da
man oplevede den ferste dodelige narkosekollaps, og i den
folgende tid herte man gang pa gang om narkosekollapser,
som regel med dedelig udgang. I sit hovedvrerk On Chloroform and other Antesthetics fra 1858 har Snow fra litter-aturen og fra egen erfaring samlet ialt 63 tilfeelde, hvoraf
ikke mindre end 55 endte dedeligt, me dens det kun i 8
tilfrelde lykkedes at genoplive patienten.
I de 55 d0deligt forlebende tilfeelde var narkosemidlet
i 2 tilfeelde eeter, i 2 tilfeelde amylen og i 51 tilfeelde chloroform. I de 8 tilfselde, hvor genoplivelsen lykkedes, var

Fig. 8. Titelblad til Snow's handbog i aruestesiologien,

narkosemidlet i alle tilfeelde kloroform. Af samtlige disse
narkosekollapser har Snow, der naede at giVE)'400-0'--5000
narkoser, kun oplevet de 5. Tre af dem skyldtes kloroform, . og her lykkedes genoplivningen
i to tilfeelde,
me dens den tredje patient dede, To tilfeelde skyldtes amy- \
len, og her var det ikke inoget af tilfreldene muligt at
kalde patienten tillive.
Snow refererer udferligt de genoplivelsesfors0g, der
blev foretaget i samtlige 63 tilfrelde. De var af me get forskellig veerdi, hvilket bedst belyses med et par typiske
eksempler.
Det ferste kloroforrndadsfald indtraf den 28. januar
1848 i Winlaton i nrerheden af Newcastle. Patienten var
den 15arige Hannah Greener, der skulle have fjernet en
negl. Inhalationen foregik fra et lommeterkleede, hvorpa
der var heeldt en teskefuld kloroform. I lebet af et halvt
minut var hun folelsesles, hun respirerede roligt, og kirurgen lagde en semiluneer incision. Straks efter gjorde
hun nogle fa bevregelser, leeberne blev blege, og hun fik
frade om munden sorn en epileptiker. Man steenkede vand
i hendes ansigt og heeldte cognac i hendes mund, men
respirationen var allerede standset. Man lagde hende pa
gulvet, abnede ferst en armvene, derneest vena jugularis,
men blodet fled ikke, og derblev ikke i dette tilfeelde foretaget yderligere oplivningsforseg. Narkotiseren skriver,
at hele processen inkluderende
inhalation, operation,
veneesektion og dad nreppe varede mere end to minutter.
I modsretning til dette ferste tilfeelde, hvor der blev
gjort meget lidt og intet fornuftigt for at genoplive patienten, star to andre tilfeelde, hvor man gjorde sig store
anstrengelser. Det ferste af dem indtraf den 24. januar
1849 pa Hotel Dieu i Lyon, og patienten var en ung mand
pa 17 ar, der skulle have amputeret en finger. Hans an-

sigt blev deekket med en gazeserviet, hvorpa man drabevis
applicerede 1-1Y2 fluid drachm (=3,5-5,5 ml). Pludselig,
rejste han sig op og begyndte at slii.om sig, man fik ham
lagt ned igen, men et ejeblik efter meldte den assistent~
der kontrollerede pulsen, at patienten var pulsles, Man
fjernede nu servietten og sa, at ansigtet var ganske forandret, man kunne ikke here noget hjerteslag, men patienten respirerede endnu et halvt minut.
Energiske genoplivningsfors0g
blev straks ivserksat.
Man holdt ham ammoniak for neesen og gned ogsa abdomen og thorax med ammoniak,
Man heeldte ammoniak
pa de mest falsomme dele, dvs. Ieeber og glans penis, og
da ammoniak ikke hjalp, prevede man med sennep. Da
disse midler var ganske uden virkning, begyndte man at
give kunstig respiration, idet man skiftevis komprimerede abdomen og thorax. Efter 2-3 minutter begyndte
patienten at respirere spontant, men han var stadig puls10s,og respirationen opharte snart igen. Man pustede da
luft gennem hans mund med en bleesebeelg, og da luften
gik ned i ventriklen, foretog man intubation ved at fare
et rer ned gennem glottis. Pustningerne fortsattes nu gennem reret, og da der stadig ikke viste sig livstegn, blev
preecordiet, epigastriet og larynx energisk kauteriseret
med radgledende jern. AIle disse genoplivningsfors0g stod
pa i en halv time, men da patienten stadig var livles, gay
man op.
Et andet tilfeelde, hvor der ligeledes blev gjort energiske genoplivningsfors0g, indtraf den 10. oktober 1849 pa
St. Thomas's Hospital i London. Patienten var en 48arig
mand, der kollaberede umiddelbart efter at have fAet
fjernet en negl. Sa snart respirationen var standset, indledtes kunstig respiration ved at komprimere brystet med
heenderne. Derefter foretog man intubation og genne!!!
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trachealreret indblsestes med bleesebeelg forst luft og derefter ilt. Endvidere ledte man galvanisk strern til rpreecordiet og diafragma, men alt forgceves, skent genoplivningsfors0gene blev forts at i 1Yztime.
Det kan maske overraske at here intubationen neevnt
allerede 1849, men det er i virkeligheden et gammelt indgreb, der har veeret genopdaget nogle gange. Vi ma helt
tilbage til de hippokratiske skrifter for at finde begyndelsen. Her tales der et sted om angina med kvrelningssymptomer, og om behandlingen hedder det: »Man skal fare
sma rer langs keebebenet ned i pharynx, saledes at luften
kan komme ned i lungerne«. Denne metode omtales ogsa
senere i oldtiden og i middelalderen, men det star ikke
klart, hvor langt ned i luftvejene disse rar blev fert. Derimod er det sikkert, at den franske kirurg Pierre Desault
i 1790 foretog virkelig intubation ved croup for at undga
tracheotorni, og at hans landsmand Francois Chaussier i
1806 foretog intubation pa asfyktiske nyfedte.
Gennemgangen af de tre tilfeelde har allerede vist de
vigtigste af de genoplivningsmidler, der anvendtes i narkosens barndom. Det var hudirriterende
midler, areladning, kunstig respiration, intubation, indblresning af ilt,
galvanisk stram og kauterisation. Endnu er at tilfeje, at
man i et par tilfselde gjorde tracheotomi for at puste luft
i lungerne og endelig, at man allerede dengang anvendte
mund til mund respiration. Det synes at have veeret den
franske venerolog Philippe Ricord, der ca. 1852 ferste
gang praktiserede denne metode ved kloroformkollaps og
i to tilfselde havde held til at genoplive patienterne.
I Snow's fern egne tilfeelde af narkosekollaps blev mund
til mund respiration praktiseret i tre tilfeelde, men kun
med gunstigt resultat i et. Det var ikke Snow selv, der
foretog denne heldige insufflation, men den opererende

kirurg William Fergusson, og det fremgar i det hele af
Snow's beretninger, at det ved kollapstilfeelde ikke var
anrestesiologen, men kirurgen, der foretog behandlingen. I et tilfeelde ser vi dog Snow virksom. Han neerede
den anskuelse, at hvis galvanisk stram skulle have nogen
virkning, matte den Iedes til selve hjertemusklen ved
indferte acupunkturnale, og ved en amylenkollaps i 1857
indferte han med kirurgens tilladelse to nine i hjertet. De
blev sat i forbindelse med et batteri, men behandlingen
var uden virkning.
Snow's opg0relse af de otte kollapstilfeelde, hvor genoplivningen var lykkedes, viste ham, at resultatet i tre
tilfeelde var opnaet ved mund til mund respiration og i
fern tilfeelde ved kompression af thorax. I overensstemmelse hermed tilrader han kunstig respiration som det
bedste genoplivningsmiddel,
og som den mest effektive
metode anbefaler han den, som hans landsmand Marshall
Hall angav 1856.
Ved denne metode lejres patienten pa maven, hvorefter
man komprimerer thorax fra ryggen. Derefter drejer man
patienten et ejeblik om pa siden for atter at lade ham
vende tilbage til sin forrige stilling, og man gentager sa
kompressionen. Bevcegelserne ma ikke foretages hurtigere
end den normale respiration.
.
Snow mener ogsa, det vil veere gavnligt at abne vena
jugularis for at aflasteden dilaterede hejre ventrikel. Stimulerende injektioner neevner Snow ikke. Man var ikke
fortrolig med injektionsteknikken og radede heller ikke
pa hans tid over noget virksomt analepticum.
Snow diskuterer indgaende- arsagerne til kloroformdeden og kommer til det resultat, at den i alle tilfeelde
skyldes overdosering. Med hensyn til de to eeterdedsfald,
der begge indtraf i Frankrig, stiller han sig meget skep-

tisk. 1 det ene tilfeelde, hvor patienten undergik en resectio maxillee, mener han, at deden skyldes forb~dning. 1
det andet tilfrelde, der drejede sig om en amputatio
mammee, holder han pa, at deden er fremkaldt ved asphyxi, idet narkotiseren havde lukket fuldstrendigt for,
lufttilferslen, og han anker over, at der ikke blev iveerksat kunstig respiration, der sandsynligvis havde kunnet
redde patienten. Sin mening om eeternarkosen udtrykker
han meget tydeligt med ordene:
»1 hold it, therefore, to be almost impossible that a
death from this agent can occur in the hands of a medical man who is applying it with ordinary intelligence and
attention. «
Nar man foreholdt ham denne udtalelse og spurgte,
hvorfor han foretrak kloroform, plejede han at svare:
»1 use chloroform for the same reason that you use
phosphorus matches instead of the tinder box. An occasional risk never stands in the way of ready applicability.«
DEN

OBSTETIUSKE

Fig. 9. Marshall Hall's kunstige respiration, oprindeligt angiuet til genoplivning af tilsyneladende druknede. (The Lancet I 856).

NARKOSE

Den obstetriske narkose blev indfert i januar 1847 af
James Young Simpson, der i den ferste tid anvendte eeter
og ferst ved arets slutning introducerede kloroformen.
Narkosen ved fedsler vakte nogen uro i religiase kredse,
der mente, den var i modstrid med bibelordet: »Med
smerte skal du fade dine bern,« men narkosen var en sa
stor velgerning over for fedende kvinder, at kritikken
snart forstummede. Sit bla stempel fik den, da dronning
Victoria i 1855 lod sig bedeve ved prins Leopolds fedsel.
Denne narkose blev givet af John Snow, der ogsa narkotiserede dronningen ved prinsesse Beatrices fedsel 1857.
Snow papeger, at det ofte er nedvendigt at begynde narkosen i udvidelsesperioden, dels fordi denne periode kan
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veere me get smertefuld, dels fordi narkosen ofte bidrager
til en hurtigere udvidelse af orificium. Narkosen bar ved
en normal fedsel veere ganske overfladisk, men skal der
foretages obstetriske indgreb ber den veere lige sa dyb som
ved andre operationer. Skent Snow efter at have betjent
dronningen blev en meget segt narkoselrege ved fadsler,
er hans optegnelser over obstetriske indgreb sparsomme.
De omfatter kun 9 tangforlasninger, 2 kraniotomier og
6 vendinger. Noget tal for sine narkoser ved norrnale fedsler anferer han ikke.
Nysgerrige mennesker plagede ofte Snow med spergsmal vedrerende dronningens fedsler, men opnaede aldrig
andet svar end: »Her. Majesty is a model patient.« En
dame af det gode selskab, som han narkotiserede ved en
fedsel, erkleerede pludselig, at hun ikke ville inhalere mere,
med mindre hun ord for ord fik at vide, hvad dronningen
havde sagt under narkosen. Snow svarede pa sin terre
made: »Her Majesty asked no questions until she had
breathed very much longer than you have; and if you
will only go on in loyal imitation, 1 will tell you every:-.
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thing.« Den loyale dame fulgte denne appel og fik snart
andet at teenke pa. Da hun og hendes nysgerrighed pany
vagnede, var Snow gaet.
NARKOSE

VED MEDICINSKE

TILF.£LDE

Savel eeter- som kloroforminhalationer
blev undertiden
anvendt ved medicinske lidelser, forbundet med smerter,
kramper eller uro. Snow neevner bl. a. neuralgier, asthma,
kighoste, bornekramper, delirium tremens, tetanus, epilepsi, eklampsi, mani og kolikagtige smerter i abdomen.
Det rna i denne sammenhamg erindres, at pa Snow's tid
var opium det eneste sovemiddel, det eneste smertestillende middel og det eneste krampestillende middel, man
radede over.: Morfinet var ganske vist isoleret 1806, men
det fik forst betydning efter 1858, da man havde Isert at
injicere det subkutant. Kloralhydratet, der bade var anvendeligt som sovemiddel og som krampestillende middel,
kom forst i brug 1869.
Snow har lejlighedsvis givet overfladiske narkoser ved
denrevnte lidelser og angiver, at de i adskillige tilfeelde
har haft en god palliativ virkning, men virkningen var
ifelge sagens natur rent forbigaende, og nogen sterre anvendelse fik disse narkoser aldrig.
AMYLENNARKOSEN
I sin segen efter nye, virkningsfulde og ufarlige bedevelsesmidler gennempmvede
Snow en lang reekke flygtige
veesker pa forsegsdyr, og tre af dem prevede han ogsa klinisk. Det var retylnitrat (C2HsON02),
1,2 diklorsethan
(C2H,CI2) og benzol, men de viste sig aUe at veere eeter
og kloroform underlegne. I 1856 Ieerte han imidlertid
amylen (C6H1o) at kende, og her mente han endelig at
have fundet et bedre narkosemiddel end de hidtil kendte.

Amylen irriterede ikke slimhinderne og fremkaldte ikke
hoste saledes SOm eeter. Det virkede lige sa prompte som
kloroform, men havde en betydelig sterre terapeutisk virkningsbredde,· dets analgetiske virkning var sa fremtreedende, at patienterne kunne holdes i en ganske let narkose, der sjre1dent behevede at overskride Snow's s. stadium, og endelig havde amylennarkosen den fordel, at den
kun i meget fa rilfeelde fremkaldte kvalme og opkastning.
Med hensyn ti1 farlighed placerede Snow pa grundlag af
dyreforseg amylen midtimellem
eeter og kloroform.
Snow anvendte amylen klinisk ferste gang den 10. november 1856, og efter en raekke vellykkede narkoser publicerede han det nye narkosemiddel i Medical Times and
Gazette for 10. januar 1857' Arnylennarkosen blev derefter taget i brug i Paris, Strasbourg, Montpellier og Lyon,
senere ogsa i Berlin. Den 7. april 1857 gay Snow sin 144.
amylennarkose, der resulterede i en d0delig kollaps; den
50. juli samme ar endte hans 238. amylennarkose ligeledes med deden, og derefter opgav Snow amylen. Den
fatale virkning i de to tilfeelde havde efter Snow's mening
sin arsag i, at det ihandelen vaerende amylen undertiden
var urent og instabilt. I 1895 genindf0rtes et renset amylen under navnet pental i anaestesiologien. Det vakte pany
interesse, der dog kun var af kortere varighed.
Slutningskapitlet i bogen On Chloroform and other
Ancesthetics omhandler r, 1 dikloreethan, som Snow havde
habet ville virke bedre end 1,2 dikloreethan, Han g0r rede
for en reekke narkoser med dette middel, der syntes ham
lovende, men naede ikke at fa udformet nogen endelig
dorn over det, fer deden rev ham pennen udaf handen,
Endelig skal det neevnes, at Snow pa et tidligt tidspunkt
i sin forskning ogsa interesserede sig for Iokalaneestesien,
Han prevede den lokale virkning af kloroform pa huden --
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og eksperimenterede meget med applikatio~ af forskellige
kuldefremkaldende
midler, bI. a. kulsyresne, men da resultaterne var yderst utilfredsstillende,
opgav han denne
form for aneestesi og koncentrerede sig om undersegelsen
af inhalationsmidler.
Hans store enskedram var at finde
et inhalationsmiddel,
der frembragte
analgesi uden at
bereve patienten bevidstheden.
SNOW'S KOLERASTUDIER
Der gik i Snow's senere ar mange rygter om hans enorme
indteegter, men Benjamin W. Richardson oplyser i sin biografi, at de aldrig oversteg £ 1000 arligt, og at Snow for dette
beleb ydede ca. 450 narkoser. Man kan ikke heraf udregne hans honorar for den enkelte narkose, da adskillige
af dem blev ydet vederlagsfrit til fattige patienter, men
det ses, at Londons beramteste narkoselrege kun gay gennemsnitligt
1,5 narkoser daglig. Han fik sale des tid til
forskning og studier, og under den store kolerapandemi,
der i arene 1846-61 hrergede hele Europa, blev han meget
optaget af sp0rgsmalet om koleraens smittemade, I den
forbakterielle tid var der to synspunkter, der stod over for
hinanden. Det ene gik ud pa, at koleraen var en kontagi0s sygdom, der overfertes fra person tit person, medens
det andet gjorde greldende, at sygdommen var miasmatisk, dvs, fremkaldt af miasmer, usynlige smittestoffer,
del', fandtes i luften og derfor var uundgaelige.
Da aIle
afsprerrings- og karantreneforanstaltninger
var slaet fejl,
havde den miasmatiske teori langt de fleste tilhrengere.
Snow, der allerede havde medt koleraen i sin ungdom,
neerede den overbevisning, at denne sygdom skyldtes et
, specifikt giftstof, der fandtes i de syges ekskreter og overfartes til de sundes mave-tarrnkanal gennem inficeret vand.
I 1849 udgav han et lille skrift, The Mode of Communi-

cation

cif Cholera, hvor han fremstillede denne anskuelse,
men han arbejdedevidere
med sagen, og under et voldsomt koleraudbrud i 1854 fik han lejlighed til at fore et
meget talende statistisk bevis for sin pastand. Vandforsyningen til den sydlige del af London besergedes af to kompagnier, The Southwark and Vauxhall Company og The
Lambeth Company. Det ferste var bekendt for sit darlige
og urene vand, »charged with the London feecal impurities,« som Richardson skriver, medens The Lambeth
Company var lige sa bekendt for sit gode og rene vand.
Ved en systematisk undersegelse fandt Snow, at pro 10.000
huse, forsynet med det darlige vand, forekom der 71 dedeligt forlebne koleratilfeelde, medens der pro 10.000 huse,
forsynet med det gode vand, kun forekorn 5 dedelige
tilfeelde.
Der er :en anden begivenhed, som ogsa vidner om
Snow's sunde omdomme i denne sag. I en bestemt environ, Broad-street og omliggende gader, forekom der en
masseophobning af dedelige koleratilfeelde, idet 500 personer blev angrebet og dede i lebet af 10 dage. Snow havde
bemeerket, at samtlige implicerede husstande hentede
vand fra en offentlig pumpe i Broad-street og henstillede til de lokale sundhedsmyndigheder,
at denne pumpes
handtag blev fjernet.
Henstillingen
forekom myndighederne meget mrerkelig, men da de ikke vidste deres
levende reid, efterkom de den. Handtaget blev fjernet, og
epidemien dede ud. I 1855 udgav Snow The Mode cf
Communication of Cholera i andet oplag. Udgivelsen kostede ham £ 200, og salget indbragte ham knapt sa mange
shillings. I 1856 indleverede han denne bog til Institut
de France, der havde udsat en stor prisbelanning for et
middel til koleraens forebyggelse eller helbredelse, men
Snow korn ikke i betragtning som prisvinder, og hans sam-
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tid stillede sig i det hele meget skeptisk over for hans kolerateori. Eftertiden har bedre forstaet at bedemrne hans
indsats pa dette felt. The Practitioner for 1896 bringer en
rsekke biografier under titlen Heroes of Medicine, hvor
ogsa Snow er narvnt. Efter at have omtalt Snow's fortjenester inden for amestesiologien skriver den unavngivne
forfatter:
»Snow's chief title to fame, however, is the
work which he did in unravelling the mystery of the conveyance of the cholera poison.« Denne udtalelse er sikkert
pavirket af, at man fire ar forinden havde oplevet den
store koleraepidemi i Hamburg, der viste sig at vsere frernkaldt af inficeret drikkevand fra EIben.

genoptage sit arbejde. Om morgenen den 16. juni var han
endnu ved bevidsthed, og hans lreger folte sig nu foranlediget til at meddele ham situationens alvor, en meddelelse han modtog med storste roo Snart efter blev han
somnolent, og kl. 15 dede han, kun 45 gammel.
Ved sektionen fandt man emollitioner, der kun var
mikroskopisk paviselige, i corpus striatum og thalamus.
Begge lunger viste tegn pa udhelet tuberkulose. Ventriklens sIimhinde var stserkt injiceret med talrige heemorrhagiske pletter, i duodenum fandtes en cicatrice efter et
gammelt ulcus. Begge nyrer var seede for en betydelig
cystisk degeneration, iseer hojre, hvor nyreveevet nsesten
helt var gaet til grunde.

SNOW'S D0D
Snow blev pludselig syg den g. juni 1858, medens han var
ved at lcegge sidste hand pa sit store vserk, On Chloroform
and other Ancesthetics. Hans husholderske harte Iyden af
et tungt fald fra hans vserelse, og da hun 10b til, fandt
hun ham liggende pa gulvet ude af stand til at rejse sig.
Han var skaiv i ansigtet og uden herredemme over venstre
arm og ben. Han blev lagt pa en sofa, hvor han efter eget
onske blev liggende i 24 timer uden l<egehjrelp, idet han
mente, at hans t.ilfselde var rent forbigaende. Han klagede
over smerter i cardia, som han s0gte at lindre med eeterinhalationer.
Da han den f0lgende dag fik en alvorlig
heematernese, blev to af hans kolleger tilkaldt. De fandt
en komplet parese af de venstresidige ekstremiteter, ligesom del' ogsa var en venstresidig facialisparese. Der var
smerter og amhed i cardia og let albuminuri, men ingen
ederner. Patienten varved fuld bevidsthed. I de f0lgende
dage forveerredes tilstanden, uden at han dog selv havde
nogen erkendelse deraf. Han var tveertimod meget optimistisk og mente, at han snart ville vsere i stand ril at

EPILOG
Nar man ser tilbage over Snow's livsveerk, ma man give
hans biograf i The Practitioner ret i, at hans undersogelser over koleraens smitteveje var et for sin tid fremragende
arbejde, men grundlaget for Snow's berammelse er dog
hans indsats i aneestesiologien, Det var ikke Snow, del'
opfandt narkosen, og det lykkedes ham heller ikke trods
mange anstrengelser at finde noget nyt narkosemiddel af
blivende veerdi, men han var, for at bruge Barbara Duncums ord, »the man who changed aI?festhesia from a craft
to a science«. Hans arbejder over narkosens teori og praksis var af sterste betydning i den ferste, vanskelige tid og
blev udgangspunktet
for mange senere undersagelser.
Hans hovedvserk, On Chloroform and other Ancesthetics,
var den ferste handbog i an<estesiologien, og Snow varden
ferste, der specialiserede sig i denne disciplin. Det er derfor fuldt berettiget, at VOl'tids specialuddannede aneestesiologer serer John Snow som aneestesiologiens fader.
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