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Ragnar Granit. Gusrer F. Gots1rx: Determination ol the
antiscorbut'ic potencr,t ol uegetable products etc. chi,efllt berries, g/ot.!)n

in l{orrlarcd, carried owt i,n 1929-1930 on behalf olth'eRoyal Medical
Board, of Sweden P. A. Norstedt & Soner. Stockholm 1933.

Professor Gtjrrlr,rN's vdrdefulla bidrag till frigan om skjorbjug-
gens spridning, frd"mst i Norrland, och hans metod att diagnostisera
latent skjorbjugg pi basen av ett test over kapilld.rernas hfrllfasthet
torde vara vd.lkdnda d.ven i detta land, ehuru liknande forsok tyvaru
hittills icke gjorts i Finland. trorhillandena i Norrland, dd,r Gotur,rN
i folkets vinterforla funnit brist pi C-vitaminer och som foljd hd"rav
latent skjorbjugg hos upp ti11 lB o/u av (i april och maj) undersokta
barn, pAminna i allt vdsentligt om vi.ra egna, varfor fr6.gan borde
dgnas uppnrd"rksanrhet Sven hos oss.

I foreliggaircle arbete presenterar Gotnr,rN resultatet av en nog-
grann undersokning av C-vitaminhalten hos vegetabilier, frd"mst bd.r,
uppsamlacle i Norrland. Som fcirsoksdjur anvd.ndas marsvin, och den
rni.ngsidigt utarbetacle kontrollen av de skorbutiska symptomen om-
fattar radiografiska undersokningar av benen, mikroskopisk under-
sokning av tdnderna enligt Horlon's och'WESTIN's bekanta arbete,
tillvd.xtkurvor och obduktion, forutom sedvanlig inspektion med
faststd.llande av sl,mptom pi skjorbjugg. Den minimala skydds-
dosen for marsvin fastslAs for olika rrisafter>, och resultatet sam-
manfattas slutligen i en tabe11, upptagande motsvarande dos for
nianniska (60 kg vikt). GorHlrN nir det for flertalet redan vdlbekanta
resultatet, att saarta uinbav ha en synnerligen hog antiskorbutisk
aktivitet, i det att minimidosen rrisaft> for md.nniska utgor 28-40
gr. For jdmforelsens sku11 mA nd.mnas foljande minimidoser: hjortron,
ca 50-80 gr, vattenhjortron efter 7 mS,naders uppbevaring, 179

-256 
gr, roda rrinbrir, 150-214 gr, jordgubbar,98-140 gr,blilbar,

444-634, gr och lingon ca 900 gr. Med hiilften av minimivlrdet
for den minimala skyddsdosen d.r behovet av C-vitaminer i kosten
tillgodosett i praktiken. 

- 
Referenten vil1 dven rekommendera ett

litet arbete av Gotnr,rx och AonnMAN: Risyltning och r6saftning
av vitaminrika bd.r. Gebers forlag. Stockholm. 1933. Pris 1 kr.

Ragnar Granit. K. v. Bacn: Quantitatiue [-inteyswchungen
awl deno Gebt,ete der Ber'tihvungs- und Drwckencpfindungen. Akade-
mische Abhandlung. Helsingfors. 19:J4.

I ovannd.mnda arbete studerar med. kand. K. v. Becn hudens
ftrrnimmelser av tryck och beroring i deras beroende av olika variabla,
frAmst belastningens e11er tryckets storlek, belastningsarean och det
djup, til1 vilket vikten intrd.nger i huden (intr6ngningsdjupet).
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Arbetet inledes med en kritisk och vtil sammanstalld litteratur-
tiversikt. Sjalv 6r v. Bacn frimst intresserad av huddeformationens
betydelse vid tryckretning och frigar sig, om intrlngningsdjupet
kan tjdna som mitt pi den och ddrmed som retningsdefinition.

For sina experiment anvd.nder v. Bacn kdnsliga vhgar, pi vilka
kunna hdngas pelotter med variabel area. Pelotterna belastas och in-
trdngningsdjupet faststdlles; for mindre vikter och ty itfoljande
hiig kdnslighet hos v&gsystemet genom att utslaget p& optisk viig
registreras i tillfredsstdllande forstoring, for storre vikter och mindre
kiinslig vig genom sedvanlig upptagning pi sotad cylinder, efter
det fiirnimmelse-effekten forst faststdllts for sig. Tekniken dr sorc,-
falligt genomtdnkt ur synpunkten av mojliga felkiitlor.

Forst undersokes p5. olika hudstillen och med olika stora areor
den absoluta troskeln for fornimmelsen av beroring. Ovanom s. k.
tryckpunkter och under f<irutsAttningen, att vid retningsareans
fiirstoring kdnsligare tryckpunkter i omgivningen undvikas, visar
sig intrlngningsdjupet vara praktiskt taget konstant fcir perception
av beriiring. Detsamma kan dven iakttagas mellan tryckpunkterna.
I motsats till intrdngningsdjupet stiger diremot belastningen med
retningsarean, s6som dven andra forskare observerat. v. B.tcu's
resultat, att intrdngningsdjupet for en konstant fornimmelse-effekt
ar konstant, ar viirdefullt och visar, att intrdngningsdjupet ger
ett mitt pi deformationen och en god retningsdefinition. Mihiinda
hade analysen kunnat fiiras vidare i fysiologisk riktning genom en
experimentell unders6kning av tryckpunktens dimensioner och
troskelns stegring liings olika radier i en cirkel med tryckpunkten
:Som medelpunkt. v. BAGH finner nd.mligen, att med mycket smi,
retningsareor, t. ex. en nAlspets, intrd"ngningsdjupet for troskel-
fiirnimmelse ligger vid ett betydligt hcigre vd.rde in normalt, en
omstd.ndighet som tyder p6, forekomsten av en optimal minimiarea
fiir retningen, och som mojligen sti.r i samband med den hd.r upp-
,stdllda frigan om tryckpunktens funktionella dimensioner.

Om -sisom i foljande avsnitt av arbetet 
-den 

konstanta fornim-
melse-effekten gores hogre an troskelvdrdet, och instlllning sker
pi fornimmelse-ekvivalens av tvi. olika stora tryckareor, ligga for-
hillandena svS"rare till. v. BAGH finner konstant intrd.ngningsdjup
blott for smi vikter och for sm&: areor upp till ca 10 mm2. lVled

storre areor och stcirre belastning minskas intrd.ngningsdjupet for
fornimmelse-ekvivalens, d5" arean okas. Tryckpunkternas anordning
spelar hdrvidlag ingen ro11. Kontrollforsok over den deformerade
ytans volym visa, att fornimmelse-ekvivalensen icke heller upp-
b5'gges pA iikhet i deformationsvolym. Aven d.r det svirt att std1la
upp belastningen i och for sig e1ler per enhet area sotx retnings-
definition, ty belastningen stiger med arean och stiger relativt mera
med mindre vikter, ett synnerligen kornplicerat forh&1lande. Enklast

Fzlnska Liikarcsiill.skalels Handlingar tg3q. 52



754 Litteraturanmdlningar.

definieras retningen p5. basen av intrangningsdjupet. Att den min-
skas om areorna forstoras fir en naturlig forklaring i slutet av arbetet,
dd.r v. Bacn visar, att effekterna av angrd.nsande hudretningars
effekter summeras, vilket innebir, att med st6rre area samma for-
nimmelse kunde utltisas vid mindre intrd.ngningsdjup. Tryck-
punkternas ringa betydelse vid dylika retningar tiver troskelvdrdet
for ftirnimmelsen tyder enligt v. BAGH p6., att ett annat receptions-
system trdder i funktion, d5. troskelvdrdet frir beroring passerats.

- Felkiillorna vid en dylik successiv jiimforelse och instiillning pa
likhet av tvenne retningar, shrskilt det s. k. tidsfelet, dro kritiskt
granskade, och tidsfelet 6r eliminerat p6. basen av kontrollforsok.

Foljande kapitel innehiller en undersiikning av skillnads-
trcisklarnas forh&llande vid olika utgfi.ngsbelastning, olika areor
och olika intrdngningsdjup. Ett flertal kurvor, uppritade mot
utgingsbelastningen eller dess intrd.ngningsdjup som abskissa och
tilliiggsbelastningen for skillnadstroskeln e11er det motsvarande
intrdngningsdjupet som ordinata, iskidliggora skillnadstr<isklarnas,
variation med atea, tryckpunktsfordelning och hudens form6.ga
att deformeras. Det omfattande och med stor flit hopbragta materia-
let kan knappast refereras i detalj. Som sammanfattning me nimnas,
att medan dessa kurvors lutningskonstanter avsevd.rt stiga med
retningsarean, om belastningen anvd.ndes som retningsenhet, detta
areans inflytande praktiskt taget bortfaller, offi intringningsdjupet
tages ti1l enhet for abskissa och ordinata. Liknande forh5llanden
i friga om belastning och intrd.ngningsdjup gdlla for tryckpunkts-
tdtheten som variabel. Detta tyder inyo pil, att intrdngningsdjupet
bilttre definierar retmedlet d.n belastningen. I princip forh6,lla sig
kurvorna lika, oberoende av om belastning eller intrd.ngningsdjup
anvd.ndas som enhet: i bida fallen stiga de snabbt vid liga vikter
och intrdngningsdjup, mindre snabbt vid mellanvdrden fcir dessa
kvaliteter och iterigen snabbare fiir hoga vdrden. Dock har kurvan
fiir intriingningsdjupet i motsats till kurvan f<ir belastningen ett
ndstan horisontalt mitparti (". 5-100 gr), ungefir motsvarande
omr6det for belastningskurvans minsta stegring. Dylika komplice-
rade kurvor frir skillnadstriisklarna tyda i.terigen pi, att hudens
receptoriska system icke d.r enhetligt. v. BAGH kommer till sa.mma
slutsats pi n&got andra grunder. Enligt honom visar den omstd.n-
digheten, att kurvan for intrdngningsdjupet har ,ett horisontalt
mittelparti, att intrangningsdjupet inom detta omr6.de kan anses
vara det adekvata retmedlet, medan stegringen frir sm6. vikter av
sivdl belastningen som intrd.ngningsdjupet visar, att dar bide be-
lastning och intrd.ngningsdjup 6ro godtyckligt valda definitioner.
P& dessa, som det synes mig, rd.tt abstrakta grunder sluter han sig
till sannolikheten av tvenne receptoriska system i huden. En ret^
ningsdefinition 6r i och for sig teoretisk och kan knappast motivera
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en andra teoretisk slutsats" som dessutom till sin karaktdr ar anato-
miskt-fysiologisk. Specifikationer for skillnadstrosklarrLa, giillande
ftjr begrdnsade omr5.den, kunna forklaras med andra variabla,
t. ex. med 1) hudens d.eformationsforhillanden, 2) receptorernas
triisklar eller 3) receptorernas lingsammare eller snabbare adaptation.
I betraktande av, vad man vet om skillnadstrcisklarnas fcirhillanden
for andra sinnesorgans vidkommande, synes mig dock forekomsten
av tvenne receptorsystem utgora den sannolikaste forklaringen till
kurvornas egendomliga totalform.

Slutligen undersoker v. Bacn tv& eller flere samtidigt applice-
rade hudretningars inverkan pa varandra och finner ddrvid summa-
tionsfenomen, som siirskilt i den m6.n de upptrdda med tvenne
trtiskelretningar av ringa deformerande kraft p5, ett avstS.nd av
4-6 mm, miste anses vara d.kta och icke artefakt uppkomna av
deformationsomr6.denas rent fysikaliska vdxelverkan. I detta
avsnitt hade den teoretiska analysen vunnit pi en mera ingS.ende
och fysiologiskt-analytisk diskussion av summationen 1) som syn-
aptiskt fenomen, 2) som beroende av specietrla innervationsforhil-
landen i huden och 3) som influerad av deformationsomridenas v6xel-
verkan i huden. v. Becn's mera siffermdssiga analys av summatio-
nen synes mig icke g<ira fu1l rdttvisa 6t de kritiskt uppstbllda och
omsorgsfullt fullfoljda forsoken.


