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Detina fråga bör afïîrmatift besvaras och detta 
högsta pathögeniska moment både för gastricismen 
och dysenteriert sökas uti en depression eller för
minskning af det ^ängliösa nervsystemets verksamhet. 
Alt gastricismens pathogenie rättfärdigar en sådan be- 
slamning synes vara nnderkastadt färre motsägelser, 
och undersökningen dei’om hör dessutom ej till vart 
närvarande ämne; men för antagandet af samma inre 
förhållande hos dyseuterien, torde följande speciella 
skäl kunna anföras. Dysenteriens förnämsta y ttre  
causal-moment är detsamma, hvilket i allmänhet fram 
kallar de gasti iska sjukdomarne: den heta och judetiga 
lujt-cönstitutionen  Utom denna verka alla de infly
telser, hvilka enligt erfarenheten åstadkomma dysen
terie , på lifvet och sensibiliteten deprimendo och icke 
incitando: såsom mephitis, dåliga näringsmedel, sorg
liga sinnesrörelser. Dysenterien växer i häftighet och 
vådlighet i samma mån, som dessa debilitejande och 
'fiendlliga inflytelser bàfva en intensif kraft. D y sen 
teria inflammatoria förekommer endast sporadiskt, och 
localaffectionens uppkomst i dessa fall hä r rö r  icke af 
den allmänna feberns character, hviiken icke tende
ra r  till production af en så beskaffad inflammation 
utan af särskilta, ur den sjukes disposition utgående 
och ådersystemets allmänt exalteiade verksamhet till 
nedre delen af tarmkanalen determinerandc omständig
heter. Dysenteria inflammatoria är af m indre vådlig 
natur,  då deremot den, som förekommer hos dem , 
hvilkas gangliosa nervsystem af chroniska lidanden r e 
dan är förs vagad t ,  är ytterst farlig. Den dysenterie , 
som complicerar sig ined typhusfeberu, ä r  med m y c
ken fara förenad, icke dertöre att inflammationen Å
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och för sig sjelf har en så stor betydenhet utain der- 
före, att dess uppkomst förutsälter en stor ocHn nerv
systemet mera allmänt, än som för den enkla ttyphus- 
febern är nödvändigt, angripande svaghet. D y sen te 
rien har icke någon benägenhet att öfvergå t.i.ll bul- 
ning; denna inträffar icke förr än efter u p p k o m m en  
degeneration, och afven i denna händelse är den o - 
fullkomlig, anomal och partiell. Så vida, en l ig t  hvad 
vi förut antagit, bulningen är en verkan af imervsy- 
slemets inflytelse på den utvecklade inflamraations- 
processen, och dess fullkomlighet bör anses såsom 
ett tecken till nervsystemets kraftfulla verks,amhet, 
måste i följe deraf äfven en svag och ofullkomlig 
bulningsprocess vara ett tillförlitligt tecken tiill en 
svagt verkande sensitif kraft i den lidande delen. 
Alla dessa œtiologiska och pathologiska data syimas med 
antagandet af exaltation af reproductionspi crcessens 
arteriella factor, såsom dysenteriens ursprungliga mo
ment, vara oförenliga och endast kunna förklaras der- 
igenom, alt man antager att det ursprungliga m om en
tet af dysenterien är en förminskning eller depression 
af nervsystemets kraft, i följe hvaraf en relativ  för
höjning af den arteriella verksamheten gifveir upp
komst och utveckling åt inflammationen. Till d e  nyss- 
anförde från ætiologiska och pathologiska grunder 
hemtade skälen för denna bestämning, anse vi oss 
ännu kunna tillägga följande ifrån den therap>eutiska 
erfarenheten. H var och en känner, att vid behand
lingen af dysenterien man sällan iakttagit ett r<ent och 
nästan aldrig ett strängt antiphlogistiskt förfarande; 
ntan tvärtom hafva uti de så kallade iriethoderne för 
denna behandling ingått användandet af m e r  eller 
mindre stimulerande ämnen. Sjelfva den oå bruket



af k räk -  och laxermedel hufvudsakligen hvilande anti- 
gaslriska behandlingen torde, såsom längre fram när
m are  skall visas, mera genom sin tarmkanalen speci
fikt stimulerande verkan än genom evacuation af sor
des hafva helsosamt ingripit uti dysenleriens sjukdoms
process. A tt  försvara delta principlösa användande af 
stimulantia vid behandlingen af en inflammatorisk sjuk
dom, vore orimligt och kan för ingen del vara var me
ning, men vi åberopa detsamma endast för atl visa, det 
användandet af stimulantia icke alltid haft en utmärkt och 
positift skadlig effect på dy sen terien, h vilket nödvändigt 
m åste hafva varit händelsen, om denna sjukdom be
rodde på  en verklig och absolut förhöjning af repro- 
ductionens arleriella factor. När dysenterien gras- 
serar ibland allmogen, tager ofta den deraf angripne, 
vid det han först förmärker symptomerna af sjukdo
m e n , sin tillflykt till bränvjnsflaskan och genom eu 
duglig sup med tillsats af peppar eller andra hettan
de aromata, har månget anfall deraf blifvit strax i 
sin början hämmadt. Den factiska sanningen af den
na och andra med densamma analoga erfarenheter 
kan icke nekas, men huru vill man förklara möjlig
heten af dem och tillika bibehålla ideen af dysente- 
riens inflammatoriska n a tu r?  — Att antaga dysente
rien, såsom en uti det gangliösa nervsystemets depri
merade verksamhet ursprungligen rotad och deritran 
utgående inflammationsprocess, synes vara den enda 
utväg, som för det närvarande står oss öppen, att 
upphäfva de motsägelser, livilka ännu utmärka denna 
sjukdoms så väl pathologiska som therapeutisku ex 
position, och till delta antagande äro vi så mycket 
mera berättigade, som det med den uppställda idcen 
ora inflauimationsprocessens väsende icke blott är lö r-



enligt ulan äfven ulan inconseqvens och vrangningay 
kan deduceras derur. — Om inflammationens väsende 
är  en differensering imellan reproduclionsprocessens 
nervösa och arteriella factorer i följe hvaraf den sed-; 
nare erhåller öfvervigt och oin det medgifves, att 
denna öfvervigt mången gång är blott relatif , del är 
uppkommen af den nervösa factorns depression, m ö
ter ifrån theoriens sida icke något hinder emot anta
gandet af den nu föreslagna bestämningen af dysente- 
rjens väsende.

D i a g n o s i s .  De som skrifvit om dysenlejiens 
igenkännande in concreto och derförc uppställt reglor, 
hafva egentligen uppehållit sig vid dess möjliga 1 öv- 
v ex ling antingen med diarrhée eller med cholera, 
hvilka förvexlingar dock ganska sällan torde hafva 
ägt rum. Dessa sjukdomar äro nämligen så Uestämdt 
ifiån hvarannan skiljda, att för hvar och en lä
kare, som känner dem och deras cardinalsymptomer 
samt använder vedei hörlig uppmärksamhet, misstag 
i detta afseende icke höra uppkomma, Lättare skulle 
förvexling kunna ske med vissa lnemorr'boidalnffectio- 
ner, såsom isynneihet hæmorrhoides mucosæ dolorosae, 
De hufvudsakliga omständigheter på hvilka läkaren 
h ä r  har att fästa uppmärksamheten äro: patientens 
beskaffenhet och constitution. Ifæmorrhoider före
komma vanligen under mannaåldern, då deremot dy- 
senterien tillhör alla åldrar. Hæmorrhoidalaffeclio- 
nen är ett enskilt phpenomen af en chranisk sjuk
dom, som äfven genom andra symptomer gifver sig 
tillkänna; den förutgås af molimina och localplågorna 
i anus åtföljas vanligen af upphörande eller mtldi ing af 
ett mera allmänt illamående, Dysenterien förutgås af
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ett ganska kort sladium prodrom orum , under h vilket 
symptomerne visserligen hafva ntseende af H æ m or-  
rhoidalplågor. 1 vissa fall ä r  det mycket svårt att 
under detta stadium med tillförlitlighet igenkänna 
hvilken s jukdom , man har att behandla och man må
ste för a tt  i någon mån afhjelpa denna svårighet taga 
sin tillflykt till de setiologiska momenterne. Årstiden, 
luftens beskaffenhet, de acula sjukdomarnes rådande 
constitution äro vigtiga omständigheter i afseende på 
dysenteriens uppkomst och om med dessa omstän
digheter det ifrågavarande abdominal-lidandets korta 
duration är  sammanstämmande, har man, äfven om 
patienten skulle vara en hæraorrhoidarius, anledning att 
frukta en förestående dysenserie, ehuru en sådan dia
gnos endast hvilar på sannolikheter. Det characteri- 
stiska uti  dysenteriens symptomata prodroma ä r  den 
egna känsla, som om något skulle falla bort ifrån ne
dre ändan af  tarmkanalen. Om med denna känsla 
förena sig acut värk i trakten af nafveln och kräknin- 
gar, hvilka uti Hæmorrhoidalaffeclioner» så vida icke 
inflammation uppkommit, äro mindre vanliga, vinner 
förmodan om ett förestående lödsotsanfall en högre 
grad af visshet. Sedan sjukdomen utvecklat sig blir 
distinctionen lättare. I Hæmoi rhoides mucosæ är 
smärtan mycket stark och med den, som utmärker 
dysenterieu, jemnförlig, men spasmcrna äro deremot 
lindrigare, trängningarne komma på långt när icke 
så ofta och vid stolgångarne afgå, i samma mån plå
gorna äro häftiga, excrement er ,  som äro mycket här
da; hvilket allt förhåller sig annorlunda uti dysente- 
rien. Ehuru lindrig och mången gång hos pulsen all
deles omärklig, är likväl med dysenterien någon febril 
irritation nästan alltid förenad, hvilkeL deremot all-



deles icke äger ruin i liaemon hoider; for öfrigt. hatva 
uli dysenterien dejectiouerne cn egen, specifik o>ch ec- 
kel väckande lukt. Den sjuke har törst, längtain efter 
syrliga drycker och, när han dricker eller äter, ikänner 
han slraXt dei efler behof, alt ga till stols, då de t före
kommer honom, som om det njutna omedelbart hehöfde 
tiliömmas; hvilka symptomer icke förekom m a uti 
hæmorrhoiderne, Vigtigare för behandlingen a f  dy
senterien, än denna dess distinction ifrån Hcernor- 
I ho ider,  är igenkännandet af dess intensitetsgrad och 
character. Såsom förut är nämndt, heror dysenter ien  
pa en difterensering af reproductionspi ocessen itnel- 
lan dess arteriella och nervösa factorer, i följe lh varat 
den förre lår öfvervigt genom den sednares dépres
sion. Då olikheter kunna äga rum  i afseende pä gra
den både hos arteriellitetens ökade och nervositetens 
minskade verksamhet, är det af den slöista v igt, alt 
in concreto kunna igenkänna dessa olikheter. Den 
lö rra  eller arteriellitetens förhöjning är homolog med 
inflammationens intensitet. Hos denna åter hafva vi 
antagit trenne gradationer och nu är således frågan, 
huru  vi in concreto kunna skilja dessa tre grader ifrån 
hvaiatinan? — Så länge excretionen ifrån rectum 
och anus ä r  slemarlad och pulsen derjemte oförändrad, 
samt underlifvet för yttre tryckning icke särdeles 
öm m ande, är man berättigad, atl antaga det inflam
mationen är blott catarrhalisk. Då åter uli dejec- 
tionerne visa sig concremenler af coagulerad ly m 
pha oçh ännu m era , då verkliga psevdomembraner 
af betydligare storlek framkomma ifrån anus, ä r  in
flammationen häftigare och ingripande uti den j-epro- 
ductiva sidan al slemmembranen. Men då pulsen blir 
liten, h å rd ,  sammandragen och smärtorna i undeililvet



y tlersl häftiga samt förena sig med convulsioner, isyn
nerhet i ansiglesrnusklarne, samt da underlifvet a r  upp -  
drifvet och icke tål att v idröras ,  har inflammationen ste
grat sig till verklig enteritis. Gradationerne uti nerver
nas lidande är svårare att symptomatologiskt bestäm
ma. De syraptomer, hvarigenora nervernas nedstäm
da verksamhet ger sig tillkänna äro gastricismen, matl- 
helen, smärtan, spasmerne och delirium. I afseende 
på det förstnämnda af  dessa symptoraer, är den uti 
dysenteria acuta simplex knappt märkliga gastricismen 
ett tecken till ett ringare nervsystemets lidande, än då 
med dysenlerien ett biliösl tillstånd är förenadt ; då der- 
emot den piluilösa formen a f  gastricismen betecknar 
en ännu större depression af  nervsystemets krafter 
an den, som ligger till grund för den biliösa. M att
beten är ett i detta afseende ganska vigtigt symptom. 
N är den är  stegrad till verklig prostratio v ir iu m , så 
alt den sjuke icke kan röra och vända sig sjelf och 
vid ringare ansträngningar anfalles af svimningar, be
tecknar den ett betydligt lidande hos nerverne och 
detta i så mycket högre grad om sjukdomen icke ä r  
förenad med någon större feberirritation, D enna hö
gre grad af mattheten är  af så mycket vådligare bety-? 
d e l s e ,  om den tillika ä r  förenad med aggravation af 
de egentliga nervsymptornerne: smärtan och spasmerna. 
Om smärtan är stark och syraptomerna af inflamma
tionens intensitet icke svara deremot, qvalificerar den 
sig, i samma mån som detta sednare äger r u m ,  till 
ett tecken af nervsystemets deprimerade kraft. P å  
s a m m a  sätt iörhåller det sig med spasmerna och con
vulsions na, vid hvilka dessutom man bör taga i be
räkning patientens fallenhet för dessa åkommor, ty  om 
denna finnes, betyda de naturligtvis mindre, säsoin



lecken af den sjuklighet hos nerverne, som l ig g er  till 
grund lör dysenterien. Delirium, da det ä r  ajf vild 
och liflig beskaffenhet och förenadt med en betydlig  
feber och blodcongeslion till hufvudet, är väl e t t  svårt 
sym ptom , men likväl ej af så farlig betydelse, som 
delirium mussitans, circa consueta m. m., h v ilka for
m er derat alltid uttrycka en hög grad af svaghet hos 
sensibilitetens centralorgan. Vid bedömmandet a f  Je-  ̂
l irium, såsom tecken till ett på svaghet beroende sjuk- 
domslillstånd hos nerverne, bör man likväl ihågkorn- 
m a ,  att ett slags förvirring uppkommer i smärtsam^ 
ma sjukdomar qf den sjukes trötthet vid p lågorna 
pch den derifrån härrörande aörnnlösheten, u tan  alt 
någon verklig och sjuklig irritation hos nervsystemet 
det oakladt derföre ligger till grund. S tupor , sopor 
med flera till typhusfeberns form hörande symptomer, 
äro säkra tecken till en hög grad af svaghet hos cever 
bralsystemet och, då de sammanträffa med dysente
rie, hvilken i och för sig är ett phenpmen a f  det 
gangliösa systemets nedstämda kraft, gifva de tillkänna 
alt nervsystemet i begge hufvudrigtnjngarne a f  sin 
verksamhet har en försvagad energie. I afseende på 
dysenteria chronica har diagnostiken ett svart,  ehuru  
både för behandlingen och ännu mera för prognosis 
Vigtigt problem alt lösa; och detta består uti alt igen
känna om degeneration i tarmkanalen uppkommit 
eller icke. Något egentligen tillförlitligt tecken git- 
ves det i delta afseende väl icke, men man bjelper 
sig fram med sannolika förmodanden, hvilka stödja 
sig på den sjukes betydliga afmagring utan alt denna 
ifrån prolusa evaçuationer kan härledas, på sjukdo
mens duration, dilalationeu af anus, osmälta ämnens 
bortgång och så vidare. —»



P r o g n o s i s .  Dysenterien är väl stundom en ganska 
lindrig med ingen betydlig vada för lifvet förenad sjuk
dom. N ä r  deq inskränker sig blott till en calarrhalisk 
affection hos rectum, ljvjlketär händelsen uti de lindrigare 
fpnnerna af dysenteria acula simplex, äger den denna 
ringa betydenhet, och öfvergår lijl helsa, äfven om 
en icke blott overksam utan äfven, såsom del ofta nog 
h än d e r ,  i någou mån positivt skadlig behandling blir 
använd. Men annorlunda förhåller det sig ined de 
form er af denna sjukdom, hvijka äro utmärkte anlin- 
gen a F cn större intensitet hos inflammationen eller af 
en betydligare svaghet has nervsystemet. Dessa äro 
nemligen för lifvet ganska vådliga. J allmänhet kan 
m an uppställa den regel för prognostiken, a t t ,  ehuru 
farliga inflammationsprocessens intensivare gradatio- 
ner än ä ro ,  likväl med afseende på Läkarekonstens 
större förmåga att kunna förminska ådersystemels 
exaltation, nervsystemets depression och de symplo- 
m er,  som derilrän härleda sig, äro vida vådligare. 
Dysenterien compliçerad med typhus (dysenteria ty- 
phpsa) är derföre ytterst farlig och troligen den farli
gast».* af alla, och utgör den sjukdom, hvilken uti 
egentlig mening blifvit kallad krigspest — peslis bel- 
lipa — q  h under delta namn gjort så grufliga neder
lag ibland de arm éer,  som camperai på de orter, der 
en h e t ,  fuktig och mephitisk luftconstitution är rå
dande. D er detta dysenteriens y ttre  hufvudsakliga 
causalmomeul i hög grad äger ru m , antager den, e- 
huru t|en a r  enkel eller åtminstone icke med typhus- 
feber förenad, isynnerhet hos främlingar en vådlig 
character, derigenom att den får en stor benägenhet 
all blilva chronisk eller, som tilläfventyrs är dclsamr 
m ä5 öfvergå till degeneration. I  följe häraf och af



allmanneligheten af c!e causaltnomenler, af hv ilka  dy- 
senteriens uppkomst beror,  kan man inse skälen, Ihvar- 
före den räknas ibland de mest dödliga sjukdoinsfor- 
mer, Den skattas af epideraiographerne lika mecl pe
sten och gula febern, och Desgeneltes säger, att dess 
grassationer äro mera förstörande än den fö rs tn äm n 
des, ty då inom Franska arméen, under det den cam - 
perade i Egypten, för pesten föllo 1689 offer, dödade 
dysenlerien inom samma tid y468. I afseende på pro
gnosen i hvarje individuellt fall synes följande vara 
anmäi kningsvärdt. D å  dysenterien äger rum  bos en 
svart blesserad, isynnerhet om han har  skottsår,  
hvilkas cur åtföljes af eller fordrar starkare bulning, 
är den nästan alltid dödlig. Afgång af blod, då detta 
icke har livid färg, ä r  icke alt anse såsom farligt 
tecken, men då det är upplöst, tunnt, m örkt och stin
kande har det vådlig betydelse. Evacuation af rigtiga 
excremenler, isynnprhet då de hafva en betydligare 
consistens, är af god betydelse. U ttömning a f  det 
kölllake liknande fluidum, hvarigenom dysenterien ju- 
dicerar sig, ä r  ett gynnande tecken, om den icke 
fortfar länge, utan snart efterlöljes af afgången af 
verkliga faeces samt då symplomerna derunder för
svinna eller mildras. Tvärtom är  den ett mycket 
elakt tecken, då den fortfar länge och symptomerna 
derunder aggraveras. När dejectionei ne innehålla 
var, är det a f  elak betydelse, och cadaverös stank hos 
dem, isynnerhet om de derjemte äro svartaktiga och 
tunna, betyder en i tarmkanalen uppkommen gan- 
gren och i följe deraf döden, lnvoluntär  afgång af 
excremenler ä r  farlig. Älvensä anses del uti dysen
teria pituitosa vara ett högst elakt le ek e u , då lefvan- 
de maskar träffas i sängen. Dä, efter våldsamma



trängningar och slitningar samt häftig feber, dessa ha
stigt upphöra, har gangren uppkommit och döden är 
hardt nära. Uti dysenteria chronica är fluxus coelia
cus eller afgång af oförändrade näringsmedel natur
ligtvis ett högst elakt tecken. Total brist pa matlust 
är ,  om feber icke a r  med localsjukdomen förenad 
äfven af mycket elak betydelse och voracitet, under 
det sjukdomsphenomenerne fortfara, är icke heller nå
got godt tecken. Häftig, brännande, osläcklig törst 
är ett elakt tecken, emedan det betyder ed mycket 
intensif inflammation. Torsken i munnen och i hal
sen a r  vanligen ett dödligt tecken, då den inträffar 
emot slutet af sjukdomen — i början åter har den icke 
så mycket att betyda. Afgången af psevdo-membra- 
ner och filamenter har i olika tider ätven i progno- 
sliskt afseende blifvit olika ansedd. Länge ansag man 
den fö r  ett dödligt tecken, emedan man trodde, att 
den skarpa materia peccans, hvilken man antog vara 
sjukdomens hufvudmoment, sönderfrätte tarmarne, 
lossade tunica intima der i ( rån , hvilken i följe deraf 
med excremenlerna bortgick. J sednare tider, dam an  
gjort sig ett annat begrepp om uppkomsten af dessa 
sjukliga bildningar, har man äfven i prognostiskt hän
seende ansett dem m in n e  fruktansvärda; någre hafva 
till och med ansett dem för goda tecken. V i hafva 
förut nämnt att dessa concrementers bildning beror 
af och således betecknar en intensivare inflammations- 
grad, än den som vanligen och i de lindrigare former
na äger rum uti dysenterie. Dess goda betydelse ä r  
således relatif, ty  det är en stor skillnad imellan des
sa sjukliga producfers uppkomst och deras excretion 
genom anus. Den sednare kan, hvilket äfven i m ån
ga fall är händelsen, beteckna just upphörandet af den



inflammation, h varigenom den blifvît formerad, lika
som i croup, psevdorncmbrauen icke upphostas förr, 
än inflammationens hältighet aflagit. Mången gång 
kan således psevdornembraners afgång ifrån anus  vara 
elt godt tecken, men detta ä r  den blott i de fall, då 
den åtlöljes af en tydlig och stark mildring uti  in
flammationens sym ptom er, ty spasmernas hältighet,  
understödd af excrementemas mechaniska tryckning 
och den solverande kraften af tarmkanalens vätskor,  
kan , under fortfarandet af inflammationens intensitet, 
i förtid frampressa dem, i hvilket fall deras afgång af 
ingen mildring uti de plågande symptomerna åtföljes 
och gäller endast såsom tecken till den intensivare in
flammation, som ar  nödvändig för deras uppkomst, 
Dysenterien är dödligare hos karlar orh gubbar an 
hos qvinnor och barn* Om hafvartde qvinnor de,ra£ 
angripas och den tager en dödlig utgång abortera de 
vanligen innan döden inträffar. Hicka är  i början af 
sjukdomen icke farlig, men emot slutet tillkännagifver 
den stundom en nära förestående död. Ibland är hickan 
under hela sjukdomens decursus elt beständigt pheno- 
men. Svårighet att svälja och inflammation i halsen 
äro af vådlig betydelse. För öfiigt räknar man till 
elaka tecken: rodnad omkring näsan orh Ögonen, samt 
torr, gulaklig och likasom med en jordaktig skorpa be
täckt hud, emedan de betyda långvarig duration och 
svår convalescens, samt livida exanthemer, oppres
sion, blåa läppar, insjunkna ögon, spetsig näsa (Tacies 
Hippocralica), darrande vermicular puls, subsultus 
tendinum m. m., emedan en snart förestående död 
derigenom tiilkännagifves.



B e h a n d l i n g .  F ö r  att i det W irrwarr, söm än* 
nu utmärker de therapeutiska reglerna for dysenteriens 
behandling kunna åstadkomma någon ordning och der- 
igenom öpna för oss möjligheten at en öfverensstäm- 
melse irnellan de erfarenheter, man i detta afseende 
samlat och hvilka vid första påseendet synas skarpt 
motsäga hvarannan, torde de enskilta medel, som blif- 
vit recommenderade, böra sammanfattas under de all
männa therapeutiska methoder, till hvilka de, i stöd 
af deras verksamhet i allmänhet böra hänföras. Sedan 
det förhållande, hvari dessa hufvudmethoder stå till dy- 
senterien, blifvit bestämdt och visadt när och huru de 
till dennas botande kunna vara användbara, bör af de 
sålunda uppkommande allmänna grundsatserne göras 
tillämpning på behandlingen af dysenteriens särskilta art
förändringar. De tvenne principala indicationer, man 
vid dysenteriens behandling har att uppfylla — äro: 
i:mo att  förminska inflammationen så vida den beror 
af ådersystemets exaltation och 2:do att, så vida 
denna exaltation ä r  relatif, incitera gangliisystemets 
nerver till en starkare verksamhet. Dessa indicationer 
kunna, vid verkställandet af den behandling deras upp
fyllande fo rd ra r ,  komma i strid med hvarandra, och 
för att undvika obehagligheten af denna collision, har 
man tro tt  sig göra bäst, att antaga blott den ena 
och förklara den andra far falsk oah förkastlig — 
hvaraf ensidighet uti behandlingen måste blifva en 
nödvändig följd. Denna ensidighet synes så mycket 
starkare hos empiristerne, hvilkas behandling inskränk
te sig till användandet af ett eller annat enskilt me
del, hvars verksamhet till uppfyllande af den ena el
ler andra indicationen, de genom erfarenheten lärt 
känna. De m ethoder ,  genom hvilkas antingen full
ständiga eller partiella, ensidiga eller sammansatta



användande man behandlat dysenlerien äro: den  anti- 
gastriska, den antiphlogistiska, den derivativa, den 
antispasmodiska, den stimulerande och den på bruket 
af tonica beroende så kallade stärkande eller s top
pande. Vi villja betrakta hvar och en af dessa me* 
thoder för sig-

Den antigastriska methoden, fö r hvars användan
de indicationen utgår ifrån eller stödjer sig på clysen- 
teriens complication med gastricismen eller rä tta re  på 
dess inre identitet med denna , består i användandet 
af följande medel i

I) K r a k  m ed  eb ■*— Dessas a f  erfarenheteti åda
galagda stora verksamhet, till upphafvande af dysente- 
rien redan i dess början och i annat fall till dess 
mild ring, förklarade man en tid ifrån den direvta c- 
vacuation, de åstadkommo af i tarmkanalen och ma
gen samlade soi des, emedan den retande materia, man 
ansåg vara de dysenteriska plågornas omedelbara orsak , 
derigenom blef removerad. Detta förklaringssätt är 
efter vår mening falskt. Kräkmedlen verka såsom sti
muli på mageii och tarmkanalen, i det de framkalla 
en kraftfullare verksamhet hos deras och de med dem 
närmast sammanhängande organers secretioner, och » å -  
hmda omstamma och till ett normalt f ö r h å l l a n d e  å t e r 
ställa den anomalie hos dessa, som egentligen utgör 
gastricismen. Denna förändring åter kan icke aga 
rum  utan en förhöjning al gangliisystemets verksam
het. Denna bestämning af kräkmedlens sätt alt verka 
p å  underlifvels sensitiva lif ,  gifver dem sasoin läke
medel i allmänhet en högre betydelse och i särskilt 
afseende på dysenlerien qvalificera de sig derigenom så
som uti sjukdomens principala moment ingripande och


