
Om H æ m o r r h o i d e r .

N ö s o  gr aph i s k t  Försök*

med vidterfarna Medicinska Facultetens 

i Upsala tillstånd *

under inseende af

no«*. ISRAEL IIW A S S E R
Professor i Theoretiska ochi Practiska Medicinen, 

för Medicinska Gradens erhållande 

utgifvet af

B E R N H A R D  H A S S E L R O T
Ve«trog. Slip. Jungblad.

på Medic. Auditorium den 27 Maji i 835.

p. r . t. e. m.

2 D e l e n -

IJ P  S A L A , 

P a l m b l a d )  S e b e l l  & C.* 1 8 3 5.

?



Hulda F ö r ä l d r a r  och Ä l s l i ade  Sy  s k o n



1 ünderlifvets melfvor, isynnerhet i lefrefn , hvarige* nom uppkomma gulsot, aslhma och tympanites, vattu- sot och till apoplexie disponerande sjukdomar i hjernan* Beskaffenheten af det afgående blodet är varierande; ibland är dethögrödt,  i b l a n d  mörkrödt, stundom svart- aktigt eller grönaktigt, blandadt med slem; stundom coaguleradt så att det afgår i klumpar. Em ot slutet af anfallet blir blodet vanligen tunnare och vattenaktigt. Mången gång är  det så skarpt, alt det förorsakar anfrätningar i anus. Hos några sjuke har det en egen genomträngande luk t,  hvilken enligt R au  liknar den af villebråd, som börjar ruttna.
Den imellan Auctorerne ventilerade frågan, om Hæmorhoidalflytningen är arteriell eller venös, torde här icke behörigen kunna undersökas, emedan den sluter sig intill betraktelsesättet af Hæmorrhagierne i allmänhet så n ä r a , att den icke kan speciellt blifva alhandlad. Riktigt anmärker Montégre alt flytningen sker från capillärkärlen och således icke kan hafva h var k en en rent arteriell eller rent venös character. D å  blodafgången bor betraktas såsom beroende af en secretionsprocess, och denna bör antagas såsom fundamentalt bestämd af nervsystemets reductiva verksamhet, beror graden af det afgående blodets approximation till arteriellilet eller venositet af arteriellitetens större eller mindre öfvervigt hos den sjukes constitution, och af den större eller mindre verksamhet, hvar-  till i följe deraf nervsystemet kan provocera artererne» Således kan blodets mer eller mindre arleriella cha

racter icke antagas såom paralellt motsvarande blod- afgångens criliska betydelse.
Understundom inställer sig Haemorrhoidalflytnin- gen blott en gång och kommer aulingeq alldeles icke,
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eller också blott efter en ganska lång fid igen! Iblantfr 
kommer den åter en eller flera gånger om året* men 
på obestämda tider. Någon gång iakttaga dejssa anfall 
en regelbunden périodicité, i följd hvaraf de åter
komma hvarje, hvarannan, eller hvar tredje nnånad
o. s. v. — Eu mânadtlig typus är vanligast hos Quin- 
nor hos hvilka raenstruatipnen upphört eller blifvit 
supprimerad, och der således Haemorrhoidalflytningen 
tyckes företräda menslruationens ställe. Ibland de hit
hörande märkvärdiga observationerne, synes den för- 
tjena att anföras, hvilken Reil citerar efter DoJæus 
om en Prinsessa af Nassau, som regelbundet men- 
struerade und&r hvarje nymåne, men hade fiaeoiorr- 
hoidalflytning under fullmånen.

2) Pituitöst flöde ifrån Anus (Hæmorrhoides albæ, 
mucosæ, leucorrhoea Hæmorrhoidalis). Den afgående 
vätskan är antingen mjölkhvit, lik ägghvita, stundom 
tjock, klibbig, geléeartad, lik grodrom eller tunn  och 
flytande. Mången gång äp den rödaktig, blandad med 
blodstrimmor eller grönaktig, gul eller askgrå, vanli
gen mycket illa luktande och icke sällan så skarp, alt 
den excorierar de delar, med hvilka den kommer i 
beröring, i följe hvaraf pustler upkomma omkring 
anus och på inre sidan af nates. Afgången ä r  van
ligen mindre betydlig, inskränkt till några uns, men 
stiger understundom, isynnerhet sedan den länge fort
farit, till en större qvantité, Greisel observerade en 
gång en mängd af 10 librer. Vanligen är denna slem- 
afgång förenad med starkare smärtor an blodafgången; 
dels beslå dessa i den förut, beskrifna ihållande vär
ken i rectum , dels uti mycket plågsamma terypsmer 
vid evacuationerne. Mera sällan är slemflytnängen 
ihållande, oftare periodisk eller åtminstone intermittent 
raed tffl duralionen obestäm ^ intervaller.



5) Hœmotrhoidal-abscesser. Dessa äro af två sîagi 
Antingen bestå de uti taggarnes partiella bulnad, el
ler ock är auppurationen mera spridd uti den kring 
rectum liggande cellulärväfnaden. Dessa bulningar 
hafva mycken benägenhet att öfvergå till, i synnerhet 
fistelformiga, exulcerationer, men någon gång bänder 
det, att degenerationsprocessen genom dem fullkomli
gen besegras. De så kallade Hæmorrhoidaliska bölderna 
furunculi Hœmorrhoidales, hvilka under stundom u r
arta till svulster stora som knytnäfven» höra val hit, 
men de äga ganska sällan rum hos andra än cachec- 
tiska conslitutioner, och åstadkomma i de flesta fall 
vidt .omkring gripande och elakartade exulcerationer.

4) Sudor s. Herpes Hœmorrhoidalist Denna äger 
rum omkring anus, i perinæum, på scrotum, på 
inre sidan af låren och hos qvinnor på labia vulvæ. 
Den a r  förenad med den häftigaste klåda och hör 
derigenom till de besvärligaste af Hæmorrhoidalsjuk- 
domens symptomer. Derigenom, att den sjuke rif- 
ver sig lä r  alt slippa klådan, förvandlar sig svett- 
ningen till ett utslag af herpetiskt utseende, med ru 
gor,  som spricka och vätska sig och genot# den af 
sveda, klåda och hetta sammansatta smärta, de för
orsaka, utgöra ett nästan odrägligt lidande* Man kal
lar denua svårare form af det ifrågavarande symptomet 
Serpigo perincertisf proctorrhoea serpiginosa. — De 
häftiga, på en gång kliande och brännande smärtorna, 
den åtföljande, knappt undvikliga, osnyggheten och den 
genomträngande vidriga lukten göra detta symptom så 
plågsamt, att den sjuke deraf mången gång afn&gratv 
Och faller i ett cacbecliskt tillstånd.

Alla dessa symplomer hafva, såsotrt redan deras 
af profluvium eller suppuration characteriserade for-



met antyda, en critisk betydelse. Denna visat sig äf- 
ven tydlïgt derigenom, att @m de genÖm yttre infly
telser hastigt hälvas eller supprimeras, upkomma fler- 
faldigt varierande phænomener af andra Organers och 
hela Organismens lidandje: såsom tryckning och be- 
klämning i præcordierne, cardialgie, matleda, flatu- 
lens, updrifning af underlifvet, förstoppning, inflam
matorisk colik, updrifning af mjälten eller lefvern , 
blodkräkning, hjertklappning, gulsot, blodspottning, 
asthma, manie, slag, blodpinkning, pollutioner, höft
värk , gickt m. m.

De allmänna symptomerna af Hæmorrhoider, skilja 
sig i tvenne Classer, af hvilka den ena utmarkes af 
local eller allmän förhöjning af egestiviteten, den an
dra åter består af sådana lidanden, till hvilka egestivi- 
tetens stegring har ett critiskt förhållande. D en första 
nämnda classen innefattar således alla de symptomer, 
som med något slags vetenskapligt skäl blifvit kallade 
Hæmorrhoides deviæ och den sednare dem, som dels 
kallas Hæmorrhoides suppressae, dels Prodroma Hæ- 
morrhoidalia. Vi vilje först taja om den sednare classen.

Till denna höra i. alla de symptomer, hvilka 
blifva beskrifna såsom tillhörande dyspepsiens första 
stadium. 2. Symptomer af blodcongestion till enskilta 
organer, såsom svindel af blodcongestion till hjernan, 
stickningar uti och updrifningar af lefvern eller mjäl
ten m. m. såsom symptomer af blodcongestioner till dessa 
organer, asthma i följd af blodfullhet i lungorne o. s.v. 
5. Spasmodiska och smärtsamma tillfälligheter. Till 
dessa, hvilka vanligen äro förenade med blodcongestion, 
inflammatoriska affectioner i tarmcan&len, lefvern, 
mjälten, njurarne, urinblåsan, ^röstet, hjernan och 
ögonen, höra i synnerhet följande:



a) Hufvudvärk» Dtfnna är understundom nästan 
beständigt ihållande, dåf och förenad med nedstämdt 
lynne, tröghet och håglöshet. Den liknar, isynnerhet 
då blodcongestionen till hufvudet icke ar  tydlig, nog 
mycket den hufvudvärk, som förekommer i chronisk 
gickt. Ibland åter, är congestionen mycket stark och 
värken har då vanligen sitt förnämsta säte i nacken 
och bakre delen af hufvudet. Den tidtals anfallande 
hufvudvärken har ofta hemicraniens form, men är 
äfven stundom spridd öfver hela hufvudet och såsom 
den förra, förnämligast fixerad i bakre delen deraf.' 
Ibland iakttager denna tidtals anfallande hufvudvärk 
en m er eller mindre regelbunden periodicitet, men 
vanligast väckes den af tillfälliga anledningar, såsom 
diet-fel, förkylningar o. s. v.

b) Haemorrhoidalcolik. Denna är en af de våd
ligaste formerna af Hæmorrhoides suppresæ. Krampen 
ä r  mycket häftig och congestionen så betydlig, att 
man har allt skäl att befara öfvergången till enteritis 
och att i  hufyudsaken behandla den i likhet med denna. 
Buken ä r  spänd, öm och het, kräkningarne häftiga 
och förenade med stark tryckning öfver bröstet. Un- 
derstundqm åtföljes coliken äfven af feber, och om vär
ken derjemte, såsom stundom händer, är på något 
enskildt ställe af buken fixerad, är det svårt alt 
skilja ett sådant colikanfall ifrån verklig inflammation.' 
Ibland inställa sig äfven anfall af svimniug. Smär
torna äro häftiga och åtföljas af en brännande hetta. 
I lindrigare fall löses denna colik genom ymniga 
uttömningar af slinkande faeces, men i svårare upp
komma ymniga blodflödetj antingen ifrån rectum eller 
ock ifrån magen/genom kräkning.



c) Convulsioner och furor.
De förekomma val sällan, men såvida fall, dål de 

dels verkligen visat sig omedelbart efter en tillfällig 
suppression af hcemorrhoidalflödet, dels då de u p p h ö r t  
genom dettas upkomst, mera än en gång in träffa t ,  
måste de räknas såsom hörande till formen af t ï æ -  
morrhoides suppresæ.

Till den andra classen eller de allmänna symp>to- 
m er af haemorrhoider, hvilka beto på stegring af ege- 
stiviteten (Hæmôrrhoides devise, Irreguläres) hör

l) Hœmorrhoicles vesicœ urinariœ. Man har af dessa 3:ne artförändringar Cæcæ, sanguinolentas 
och pituitosae. Egentligen skulle väl endast de 2::no 
sistnämnda böra hit hänföras, men såvida dessas lbe- 
traktande äfven bör innesluta deras förhållande till den 
förstnämnda, torde de böra sammanställas med hvar-» 
andra, ehuru de såkafläde Hæmorrhoides vesicse cæcæ 
väsendtligen höra till den föregående classen. E h u ru  
den Haemorrhoidaliska degenerationen i blåsan icko 
omedelbart kan gifva sig tillkänna, så länge den sjuk© 
ännu lefver, hafva vi dock fullkomlig visshet om att 
den flera gånger existerat och denna hafva vi förvärf- 
vat genom den pathologigka anatomien. Enligt dennas 
iakttagelser, hafva nämligen hos Hæmorrhoidarii tra f -  
fats, icke blott på inre sidan af collum vesicæ, ehuru 
der vanligast, ulan äfven längre upp uti blåsan, blåaktiga 
degenerationer, analoga med Hæjnorrhoidaltaggarne i 
anus. Afven svårare former af degeneration hafva blifvit 
observerade, ehuru dessa icke altid ansetts ursprung
ligen härleda sig ifrån Haemorrhoider. De förorsaka 
häftiga, brännande smärtor i blusan, försvåra elf er 
hämma urinens afgång eller, isypnerhet om degenera-



tronea utspridt dig öfver blåsans krôpp och botlen, åstadkommer den en ihållande och ytterst smärtsam strangurie, då urinen afgår beständigt, men droppvis.
Inflammation i blåsan väckes härigenom ganska lätt, och denna sprider sig understundom både till hela blåsan och till urinröret. Understundom upkommer suppuration i blåsans inre membran, understundom bilda sig pseudoraembraner, som lossnade ifrån blåsans väggar blanda sig med urinen och stundom förvandla sig till kärnor för stenartade concretioner —* Varikösa updrifningar uti andra delar, som med urin- blåsan stå i närmare eller fjärmare sammanhang, såsom i prostata, ure thra ,  sädesstränggrne, moderslidan, modermunnen o. s. v., har man äfven, ehuru mera sällan, observerat.

Uli Iîæmorrhoides vésicæ sangvinolenlæ afgår blod med urinen. Den speciella form af Hæmaturien, som härigenom bildas, utmärker sig ibland annat derigenom, att blodet icke är så innerligt blandadt med urinen som uti Hæmaturia renalis. Sjelfva blodafgången, «001 ofta föiutgås af verklig Ischurie, sker vanligen under ganska häftiga smärtor uti blåstrakten och mästa- dels efter flera fruktlösa nisus mingendi. Mängden af det afgående blodet är olika, ofta ganska betydlig så a tt ,  såsom Richter berättar, flera liber bortgå på dagen Rau behandlade en 70-årig Gubbe, som i 3 veckor dagligen förlorade en liber och Ren- gner de Graaf såg genom en enda blödning i 4 liber lörrinna. Blodet är dels flytande, dels coaguleradt till klumpar^ som tillstoppa urinröret och elter häftiga ansträngningar afgå under formen a f  långa maskar. — Mäsladel# har dfctta l l̂ocj en vidrig, stuncjom en odräg-



ligt rötaktig slank. Understundom har m an oibser^ 
verat äfven hos den Hæmorrhoidaliska Heemat.urien 
en periodisk ty pus, men i de flesta fall installer den 
sig på obestämda tider,

Hæmorrhoides muçosæ utgöra den vanligaste for
men af Hæmorrhoides vesicæ. Det afgående slemmet; 
som antingen ensamt eller ock blandadt med u rinen  
uttömmes, är till beskaffenhet och mängd lika v a r ie 
rande, som slcmflytningen ifrån Rectum, A tt  blen- 
norrhägie ifrån blåsan kan förekomma utan a lt  härröra  
af Hämorrhoider, är intet tvifvel underkastadt, men 
icke sällan är den dock af Ræmorrhoidaliskt urspirung. 
Den Hæmorrhoidaliska sleinflytningen förulgås a f  de 

[Hæmorrhoidalsjukdomens allmänna symptoraer, som 
vanligen anses såsom prodromer för lokalfortmens 
uppkomst. De symptoinata prodroma, sona indlicera 
localaffectionens fixerande i blåsan, äro gemensamma 
för alla 3 nu beskrifna formerna af Hæmorrhoides 
vesicæ och bestå uti häftiga smärtor uti biåstrakten, 
i urinröret, i geqitalia och njurarne, krampaktiga 
dragningar i sädessträngarne, slrangurie, Ischurie eller 
incontinentia urinae, bränning och klåda i glans, P r i a 
pismus; rosartad, understundom pustulös inflammation 
uti yttre födslodelarne, upsvällning af ingvinalkört- 
larne o, s. v,

I afseende på både bedömmandet och behandlingen 
af denna speciella form af llæmorrholdalsju kdomen, 
torde uppmärksamheten böra fästas på cn pathologisk 
indelning af densamma, hvilken icke i alla händelser 
kan nosographiskt blifva framställd. Den består nem - 
ligen uti Distinctionen imellan det tillstånd, då sym- 
ptotnerne af blåsans affection Hro rent critiska och det,



då degenerationen äfven på samma ställe fixerat sig. 
D å plågorna i biåstrakten äro mycket intensiva och 
varat länge innan flytningen uppkommer, «amt då 
denna icke hastigt efter suppressionen af en flytning 
ifrån anus upkommit, har man anledning att frukta, 
det icke allenast de critiska symptomerna, utan äfven 
de pathognomiska, nemligen degeneraliopen sjeif, baf- 
ya sitt säte i blasan.

De mindre vanligt förekommande formerna af Hæ- 
morrhoides deviæ äro metrorrhagie, näsblod, JHæmor- 
rhagie ifrån öronen, blödning ifrån tandköttet, det 
inre af munnen, gomen och svalget, Haemoptysis, 
blodkräkning, Hæmaturia renalis samt Leucorrhee, 
flytning ifrån urinröret (Gonorrhoea hæmorrhoidalis, 
Hæmorrhoides mucosas penis) slemhosta, exulceratio- 
ner på genitalia, herpetiska utslag på åtskilliga delar 
a f  kroppen,

I  allmänhet gifvea det 5:ne meningar i afseende på 
Hæmorrhoidernes palhologiska bestämning.

Enligt den ena af dera betraktar man denna sjuk
dom , såsom rent profluvium. Om denna mening 
skulle vara rigtig, kunde ingen förklaring af de öfriga 
symptomerna vara möjlig, och om man äfven skulle 
så förändra definitionen, att Hæmorrhoiderne vore 
att betrakta såsom en nödvändig crisis för ett sjuk
domstillstånd, som dessforutan icke kunde häfvas, så 
strider för det första antagandet af en sådan nödvän
dighet alldeles emot erfarenheten, och för det andra 
måste sjukdomens väsende bestämmas efter de sym- 
ptoraer, hvarigenom den under sin tillväxt omedelbart 
gifver sig tillkänna och icke efter dem, som begrunda 
formen af dess uphäfvande. A tt såsom Reil beteckna 
den fdlmänna sidan af Hæmonhoidernes sjukdoms-*



process med rihmnet af anlag för Haemorrhoider, n’äc- 
ker icke till att rättfärdiga local-sjukdomens definitiion, 
såsom Profluvium. Den locala sjukdomen äger en 
trefaldig character, en degeneratif, en inflammaito- 
lisk och en egestif. Antager man den sednare så:som 
palhognomisk, så kan de förras upkomst icke förklairas. 
D e mechaniska theorierna tenderade derhän, alt amse 
de blinda Hæmorrhoiderna för sjukdomens ofullkom 
liga och endast de flytande såsom dess fullkom.li^a 
form. Men denna mening, utom det alt degenerations- 
processens väsende dervid alldeles åsidosättes eller 
förgätes, öfverensstämmer dessutom icke med erfaren
heten om de de^enerativa och egestiva symptomier- 
nas coexistens och inbördes antagonistiska förhållamde. 
Characteren af Profluvium, såsom sjukdom, hafva H æ -  
morrhoiderna i ytterst få händelser och äfven der 
den skenbart tyckes aga rurn, nemligen i H æ m orrhoi- des nimiæ, visa följderne af flylningens suppression 
dess critiska betydelse.

De egestiva phænomenernes betydelse i  Haemo>rr- 
hoidal-sjukdomen, synes i allmänhet kunna så be- 
Btämmas, att de äro uttryck af en till aflågsnande af 
sjukliga förhållanden tenderande, men till âsladkoun- 
mande af en fullkomlig crisis, i de flesta fall otill
räcklig verksamhet hos reductiviteten ; i andra miera 
sällsynta fall äro de för behofvet tillräckliga elller 
fullkomligt critiska; men ytterst sällan, eller rä tta re  
sagdt, aldrig äro de uttryck af reductivitetens till verk
lig sjukdom stegrade öfvervälde inom reproduclio ns- 
processen, d. v. s. aga en colliqvatif character, hwil- 
Jiet åter skulle vara den vanligaste händelsen, om sjiuk- 
domeus liufvudmoment motsvarade begreppet al p ro 
fluvium. Ehuru uttmaltad den sjul^p äfven kan bli.fv^



af en länge fortfarande Homorrhoidalflylning, förfal
ler han dock sällan derigenom i verklig Hectik eller 
Phthisis.

Den andra åsigten sätter Hæmorrhoidernes vä
sende uti elt tillstånd af congestion eller inflammation.

Em ot denna definition kan man göra ännu flera 
invändningar. F ö r  det första kunna Hæmorrhoida- 
liska degenerationer förekomma och delta icke så all
deles aällan, utan att inflammation eller congestion 
åtföljer dem eller ens utmärkt deras uppkomst. F ör 
det andra måste de förklaringssätt, som i öfverens- 
stämmelse med denna mening blifvit färsökte af miss- 
bildningarnes upkomst, anses förkastliga, emedan de 
dels motsägas af dessas beskaffenhet, dels tendera att 
göra en ytlig och blott mechanisk föreställning gällande 
såsom lag för sjukdoms-processen; och för öfrigt före
komma icke Hæmorrhoiderne under den period af 
lifvet, då arterielliteten är  öfvervägande och deraf 
härrörande congestioner till enskilda kroppsdelar åt
följa stegringen af dessas partiella lif, och utgöra ett 
charakteristiskt moment för det denna ålder tillhö
rande sjukdoms-anlaget, utan uti en sednare period, 
som just charakteriseras af arteriellitetens aftagande 
välde. I läran om blodcongestionerne har man länge 
gjort skillnad imellan de arteriella och de venösa; 
med de förra förstod man sådana, som grundade sig 
uti ett ökadt tillflöde af arleriellt blod och med de 
sednare dem, som berodde på minskadt återflöde af 
det venösa. Utan att för öfrigt nu ingå uti pröf- 
ning af denna distinction anmärke vi blott, att i bägge 
fallen äger elt för stort tillflöde af a«'teriellt blod rum ; 
i det ena är det absolut ökadt och i det andra rela- 
tiff, Men skillnaden dem imellan beslår egentligen



as
deruti, alt den arteriella congestionen omedelbart ut
trycker sin inre gruud, nemligen arteriellitetens to- 
piskt stegrade verksamhet, men den venösa deremot 
beror ursprungligen på ett arteriellitetens fria inver
kan på det sjuka organet motverkande och inskrän
kande tillstånd hos venerne. Den venösa conge-stio- 
nen är således icke ursprunglig utan consécutif och,' 
då man temmeligen allmänt hänfört Hoemorrhoidal- 
congestionen till de venösa, följer deraf, att em be
stämning af congestion, såsom det principala uti H æ- 
njorrhoiderne, kommer i uppenbar motsägelse mot 
sjelfva begreppet om den venösa congestionen m all
mänhet, och för rent arteriell torde väl ingen vilja 
förklara Hæmorrhoidal-congestionen.

Den 5:dje åsigten till hvilken äfven vi bekänne 
oss, antager degeneralionen såsom det principala och 
ursprungliga, i följe hvaraf congestionen och d<e in
flammatoriska symptomerne, anses såsom uttryck af 
arteriellitetens reaction emot den degenerativa rigt- 
ningen, de nervösa, såsom phænomener af ner vernes 
inskränkta och hindrade reductiva verksamhet, och 
profluvierne samt de suppurativa symptomerne, så
som uttryck af nervsystemets reaction emot degene- 
rationen och af reductivitetens vanligen blott trans.i- 
toriskt erhållna seger öfver sjukdomens ursprungliga 
tendens.

Den essentiella definitionen af Hsemorrhoiderne 
skulle således komma att gifvas på följande sätt: E n  
u ti intestinum rectum uppkommande degenerations- 
process, emot hvilken reactionen ifrån  det arteriella sy
stemet visar sig, såsom congestion och inßammation  
fö rn ä m lig a st u ti det lidande organet, samt ijrå n  
det nervösa system et, såsom dels sangvinolenta,' dels



pituitosa p ro flw ier , antingen ifrå n  det Udande or
ganet sjeljt eller ifrån  andra kroppsdelar. Vid denna 
definition anmärke vi först, att den degenerations- 
process, hvilken sålunda uppfattas, såsom det princi
pala uti hæmorrhoidalsjukdomen, har sin grund uti 
en reproductionsprocessen i allmänhet genomgripande 
degeneratif riglning, hvilken åler beror på hvad de 
äldre pathologerne kallade plethora venosa och de 
nyare, öfvervägande venositet. Utan att ingå i nå
gon utförligare undersökning om detta tillstånd, hvil- 
ket egentligen ligger inom den allmänna pathologiens 
område, erinre vi blott, alt det icke, såsom scroflerne, 
har sin grund uti ofullkomlig utveckling af repro- 
ductionsprocessens arteriella eller respiratoriska mo
m ent,  utan deruti, att producliviteten, i samma mån 
den framträder med öfvervigt innom sexualfunctio- 
nerne, mer och mer förlorar af sin positiva betydelse 
inom individualiteten och derigeuotn ger rum för en 
stegring af dennas assimilativa krafter, hvilken seder
mera iner och mer tilltagande stegring ligger till grund 
för den character, som organismen under ålderdomens 
period antager. Denna de assimilativa krafternes steg
ring visar sig hos blodet och sangvificationsprocessen, 
såsom venositetens öfvervigt, men så länge den icke 
atiger till en viss höjd och således icke heller fram
kallar någon deuteropalhisk reaction, är den icke att 
anse såsom sjuklig, utan blott såsom tillhörande den 
fortskridande ålderdomens naturliga character. Såsom 
sjuklig gäller den egentligen endast då, när den icke 
allenast i  förhållande till Organismens mot dess hög
sta utvecklingsform svarande abstracta normalbegrepp, 
utan äfven i förhållande till perioden af lifvét och



till d t  reductira krafternas ställning och intetofitet; 
är för stor.

En öfvervigt af de assimilativa krafterna, hvil
ken vid sexfio års ålder ä r  naturlig och ej atöirande 
för helsan, är sjuklig om den i samma grad intiräffar 
vid 4o ar o. s. v.

Då Scroflerne kunna betraktas såsom en r e la r -  
derad evolution, ett qvardröjande till en del a f  fo- 
s l e r l i f ve t s  character äfven efter dentitionen, är- den 
venositetens stegring, som ligger till grund fcir de 
deujteropathiska lidanden, hvilka vi känne under mamn 
af Haemorrhoider, G ik t,  Njursten o. s. v . ,  att anse , 
såsom en præcipiterad regression, en för tidig å lder
dom, hvars tecken, såsom bekant, understundomi visa 
sig redan under lifvets evolutiva period.

Den palhologiska indelningen af Hæmorrhoiderne 
synes således på följande sätt kunna uppställas:

1:0 Outvecklade Hasmorrhoider 2:0 utvecklade Hce- 
morrlioidei. Uti den första afdelningen har ännu icke 
upkommit någon lokal-degenerationsprocess; utn den 
sednare åter äger denna ru m , vanligast i reclium, 
men understundom äfven på ändra ställen, isyniner- 
het i urinblåsan. De outvecklade Hæmorrhoidlerne 
skilja sig uti 5:ne modificationer : 1) öfvervigt a f  de 
medelbara symptomerna af venositetens stegring och 
dessa symptomer characteriseras i allmänhet af tv änne 
förhållanden: tendens till degeneration och nervernes 
deraf beroende lidanden. 2) Arleriellifetçns reaction 
och denna yttrar sig hufvudsakligen genom blodco.nge- 
slioner till kroppens centralorganer. 3) Öfvervigt af 
egestivitelens symptomer såsom uttryck af reducttivi- 
telens eller nervsystemets reaction, Uti denna sed
nare kunna blodflöden och stegrade slemsecrethoner



äga ru m ,  så \'äl i/rân anus och rectum , som ifrån 
andra* organer, hvilket man bör ihågkomma för att 
göra den nödvändiga skillnaden imellan den verkligen 
Hæmorrhoidaliska Hæmorrhagia recti och den som 
blott inträffar såsom crisis för anlaget eller de out
vecklade Hæmorrhoiderne.

A f de utvecklade Hæmorrhoiderne anlage vi, utan 
afseende på förandringarne i degenerationens s itus, 
5:ne cardinalformer :

i .  D en rent degenerativa , af hvilken den al kramp 
och smärta utmärkta bör anses såsom modification; 
2. den inflammatoriska  ; 5. den egestiva , hvilken
sönderfaller i trenne arter, blodflöde, slemflytning och 
exulceration.

I följe af den utsträckning man gifvit åt betydelsen 
af ordet Hæmorrhoider, kunna deras utvecklade for
mer äga rum  på olika ställen, antingen i rectum eller 
i urinblåsan. Ibland äga imellan dessa deras olika 
situ3 complicalioner rum. Så träffar man ibland de- 
generationen både uti rectum och urinblåsan. Ibland 
träffas de degenerativa symptomerna i rectum och de 
critiska eller egestiva uti blåsan; ibland åter tvärtom.

Den nästan allmänt utbredda, ehuru af Auetorerne 
icke tydligen uttalade, meningen, att de allmänna och 
locala affectionerne af Hæmorrhoidal-sjukdomen stå 
till hvarannan uti ett antagonistiskt förhållande och 
att således de sednare äro critiska för de förra, är 
falsk , ty man träffar så väl hos de outvecklade eller 
allmänna, som hos de utvecklade eller topiska Hæ
morrhoiderne, bägge slagen af symptomer; både så
dana, som hafva en critisk, och sådana, som hafva en 
palhognomisk betydelse. Endast då lokal-formen i sia



första uppkomst har varit utmärkt af de critiskä *ym- 
ptomernas öfvervigt, har den på de så kallado allmänna 
symptomerne halt en förminskande eller en dem  all
deles uphätvande inflytelse.

Hæmorrhoidal-sjukdomens ætiologiska förhållanden, 
kunna indelas i tvenne classer i) sådana som befordra  
venositetens prcevalens; 2) sådana som bestämm a den 
topiska sjukdomens uppkomst i R ectum .

Till de förra höra: 1) Den fö rä n d rin g  organismen 
undergår vid lifvets culminationspunkt, d å ,  såsom 
Jörut är sagd t, plethora arteriosa öfvergår i venosa; 
eller den beskaffenhet hvaraf kroppen vid början af 
det individuella lifvets aftagande period a r  utmärkt. 
Den rätta perioden för Hroraorrhoidernes upkomst 
ä r  således den, som ligger imellan det 55 och 45 
å ret,  men deraf följer icke, att man med Hippocra
tes och de Haén bör anse Hæmorrhoiderue till denna 
ålder inskränkte. Enligt erfarenheten förekomma de 
icke sällan hos personer, som närma sig mannaåldern, 
imellan det 20 och 5o året ; och exempel saknas 
icke heller på alt de förekommit hos barn. Likväl 
saknas icke skäl, att antaga en bestämd och väsendtlig 
skillnad imellan de hœmorrhoider som förekomma i 
barndomen och dem, som visa sig hos män, och 
denna består deruti, att de förra äga en öfvervägande 
egestif character, då deromot hos de sednare, det de- 
generaliva hulvudmomentet ä r  tydligare. De förra 
äro phaenomener af en stegrad arleriellitet, som lig
ger till grund för de i denna ålder så vanliga con- 
gestionerna till enskilda d e l a r , hvilka antingen öf- 
vergå till inflammation eller häfvas genom Hæmor- 
rhagier. Blodflödet ifrån rectum  har här icke någe»



annan betydelse, än det ifrån näsan, lungorne eller 
magen. Det är till sin första grund de egentliga f læ - 
morrhoiderne motsatt*

De ifrån det 20 till det 55 aret inträffande Hæ- 
morrhoiderne bero på inflytelser, hvilka störa evolu
tionens jemna gång och derigenom för tidigt fram
kalla venositelens öfvervigt.

Dessa inflytelser och förhållanden verka, dels ge
nom uttömning af produclivitetens kraft, dels genom 
försummelse a f  livad, som kan underhålla och befor
dra den respiraloriska verksamheten, dels genom steg
ring af venoaileten medelst alimentations-processens 
befordran.

De förhållanden hos lefnadssättet, hvilka i dessa 
afseenden kunna verka till Hsemorrhoidernes uppkomst, 
äro egentligen trenne: 1) utsvafningar i kärleksvägen ; 
2) försummande af kroppsrörelse o oh af vistelse i fiua 
luften; 5) frosseri. Vanligen verka alla dessa tre om
ständigheter gemensamt.

2) Speciell constitution. Att det gifves en egen 
benägenhet för Haemorrhoider, hvilkeu understundom 
tyckes vara ärftlig, intygas af erfarenheten, men det 
är svårt alt närmare bestämma dess beskaffenhet. 
M o n t é g r e  upgifver den sålunda: En Hæmorrhoi- 
darius är s torväxt,  mera mager än fet;*bar mörk och 
gulaktig anlelsfärg; venerne på hans armar, händer, 
lar och ben äro stora och understundom spända; hans 
hår äro svarta, hans blickar lifvade af en dyster eld; 
hans lynne är våldsamt, hans passioner häftiga; han 
äter mycket, men är ej särdeles noggrann i valet af 
näringsmedel ; han plågas ofta af väderspänningar cch



förstoppning. Men denna beskrifning passar på det 
melancholico-choleriska temperamentet och den träffar  
visst ieke in på alla Hæmorrhoidarii. Den venösa 
blodfullhet, som ligger till grund för Hæraorrhoi d e r , 
kän ulveckla sig hos tvenne slags constitulioner, den 
leucophlegmaliska och den plethoriska. Det är falskt 
att anse endast den sednare såsom anlag för H æ - 
murrhoider.

5) V arm t och fu k tig t Climat. Så vida detta i all- 
mänhet anses nedstämma arterielliteten och dymedelst 
gynnar uppkomsten af degenerationer, har man ansett 
sig böra antaga, alt det äfven verkar till Haemorrhoi- 
dernes befordran, ehuru denna verkm  icke alltid är 
tydlig.

Till de caussalmomenter, som bestämma den top i-  
s k a  sjukdomsprocessens uppkomst, räknar man allt, som 
befordrar blodcongestion till nedre delen af tarm ka
nalen. Hit höra i )  starkt födande och irriterande nä
ringsmedel (Caffe och Öl); 2) förstoppning; 5) stilla
sittande, isynnerhet om man siller lågt; 4) sjukdomar 
i underlifvets organer af irritatif beskalfenhet; 5) miss
bruk af purganser, isynnerhet aloë ; 6) trånga klä— 
der; 7) skakning af underlifvet; 8) local irritation af 
anus och rectum, genom lavementer, iglar, skarpa 
ångor och varme.
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