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âkulle komma atl upptäcka hos densamma några qra- 
lilaliva skiljaktigheter. Om man i öfverensstämmelse 
med hvad ofvanföre blifvit yl tradt  skulle anlaga, att 
en reproductionsprocessen i allmänhet genomgripande 
dialhes för benartad concrementbildning ligger till grund 
för angina pectoris och derjerale alt denna dialhes ä r ,  om 
icke fullkomligen identisk, åtminslone nära likartad med 
den för stenconcrementer,  har man anledning att miss
tänka det  med densamma en fullkomlig sund beskaffenhet 
hos urinen svårligen kan vara förenlig. Det  synes 
oss således vara för pathologien i allmänhet och i syn
nerhet  för  den af angina pectoris af särdeles vigt, 
att de ,  som hafva ett rikare tillfälle alt i afseende på 
detta ämne anställa iakttagelser, måtte derpå vända 
ain uppmärksamhet ,  på det i framtiden några bestämda 
regi or skulle kunna fastställas i afseende på de medel, som 
till fö iändr ingaf  urinens sjukliga beskaffenhet s k u l l e  kun
na användas. Såsom bekant fordrar den lithiska och den 
phosphaliska diathesen,  såsom P r  ou t benämner dem, 
motsatta m ede l , den förra alkalier och den sednare syror. 
Hvilka af dessa åter bäst skulle passa emot den nu 
ifrågavarandedialhesen för bénartad concrementbildning, 
kan ännu endast gissningsvis och efter blotta sannolik
heter uppgifvas,  och hela frågan derom måste hän-
skjutas till framtida försök. Med mera säker förhopp-
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ning synes man kunna föreslå sådana medel, hvilkas 
nytta emot  den arlhritiska diathesen i allmänhet är af  

erfarenheten intygad. IIit hör egentligen colchicum, 
hvars bruk bör i någon längre tid fortsättas. Dess
utom skulle vissa mineralvatten,  hvilka hutvudsakligen 
verka på n jura rna ,  brukade i smärre portioner och i 
längre lid, förtjena att användas. Egentliga brunnscurer 
äro mindi e passande, emedan det förökande af vätskor
nas massa, som är deras omedelbara verkan, möjligen, 
åtminstone efter den vanliga åsigten, skulle bidraga 

till framkallande af de fruktade "anfallen. Et t  annat 
på samma grund,  som de nyssanförda åtgärderna,  hvi- 
lande behandlingssätt har m e r  blifvit användt än dessa 

och med framgång. Det  består i fontaneller och an
dra dragmedel,  applicerade dels på bröstet,  dels på 
armarne och benen. Dessa medel äro af erkänd nytta 
och deras bruk öfverensstämmer med den nyssanförda 
theoretiska åsigten. O m  man skulle hålla sig till den
na, borde stället för deras användande väljas på de nedre 
extremiteterna, troligen bäst på insidan af benen straxt 
nedanom knäet. Annars har man äfven användt dem 
på armarna.  C o p l a n d  recommenderar-företrädesvis,  

sasom dragmedel coitex mezerei ,  hvilken bör brukas 
på  venstra armen,  öfver inserlionen af m. delloides. 

Åfven på venstra sidan af bröstet har man användt 
bade fontaneller ocb hankar.



Ulom den ofvanföre antydda methoden, a£ hvilken. 
dock endast dragmedlen på huden blifvit försökta, och 
i afseende på deras nytta af erfarenheten fördelaktigt 
vitsordade, bestå de medel man emot angina pectoris 
anväudt,  dels uti methoder,  som utgå ifrån theoreti- 
ska åsigter dels uti empiriska åtgärtfer. Af  metho- 
derne vilje vi först tala om den antispasmodiska.

Den krampstillande method,  som blifvit föreslagen 
af J u r i  n e ,  består i följande. Under  det första stadiet 
bör den sjuke vistas på landet, bo i nedra våningen, 
så att han må kunna ibland uppehålla sig i fria luften 
och göra små promenader utan att behöfva sliga upp-  
före trappor. Han bör för öfrigt undvika stark kropps
rörelse, arbete så väl med själen som med kroppen, 
nattvak, öfverflöd i mat och dryck,  kärlekens njut
ningar,  bekymmer,  sinnesrörelser o. s. v. så vidt allt 
delta, såsom väl sällan torde hända,  är  för honöjn 
möjligt. Den egentligen medicinska behandlingen ut- 
göres hufvudsakligen af ett ihärdigt bruk af rad. va- 
lerianæ till en drachma i sender 5 eller 4 gånger om 
dagen. Derjemle bör den sjuke dagligen på morgonert 
taga ett lösande lavement,  i händelse hans öpning är 
trög. O m  han är  orolig och retlig, bör h*an lid efter 
annan på aftonen taga några gran af Dovers pulver. 
För  ö frig t bör han äfven bruka kalla bad, ehuru det



ar  svårt ait in«e sammanhanget ehiellan denna spe
ciella föreskrift och methodens princip. Sedan sjuk
domen inträdt i det andra stadiet och således tecken 
visa sig till complication med organiska förändringar 
i hje«tat, är  valerianans krampstillande kraft otillräcklig 
för ändamålet och verksammare ämnen måste tillgri
pas samt användas i förening med amara. Dessa star
kare anlispasmodiska medel hestå i fl. zinci, assa foeti
da,  casloreum, camfert ,  moschus,  cuprurn armnoni- 
a c L i m ,  nitras argenticurn o. m. d . , samt dessutom 
kräksalt, james powder,  arsenik, digitalis o. sv .  Dess
utom brukas opium,  i händelse den sjuke dervid ä r  
van, och om han är  blodfull,  locala blodullömningar. 
Med undantag af föreskriften om valerianans fortsatta 
bruk,  innehåller denna J u r i n e s  method icke något 
annat af väsendtlig betydelse än att den väl erkänner 
måttlighet och stillhet såsom princip för fegimen, och 
deruti instämmer med P a r r y  och deöfriga,  som antaga 
och hylla ossificationstheorien, men han skiljer sig 
ifrån dessa derigenom att han,  visserligen ganska rig- 
tigt, varnar emot vådan af  den till ytterlighet drifna 
tillärapning af denna grundsats,  hvilken af flera ibland 

dem blifvit yrkad.

De som anse angina pectoris vara en sammanfatt
ning af de syraptomer, hvilka tillhöra hjertats organiska 
sjukdomar i allmänhet och således afven dit hänföra



palpitation,  hafva egentligen emot detta symptom rig
lat behandlingen. I sådant afseetide har man användt 
z ink,  både i oxid form och såsom zink vitriol. Den sed- 
nare  har egentligen blifvit recommenderad af  P e r k i n s .  
Digitalis borde, då man betraktar sjukdomen ur  denna 
synpunct  väl vara ett hufvudraedel,  men den har dock 
ike blifvit särdeles mycket använd. Större loford har 
m an  gifvit åt  nitras argentic. Detta medel lärer först 
hafva blifvit föreslaget af S e m e n t i  n i  och enligt ho
nom skulle det användas i stigande doser,  till dess på 
huden uppkom ett utslag liknande urticaria, vid hvars 
utbrott  sjukdomen vanligen börjar aftaga och sedermera 
alldeles försvinner. C o p l a n d  har uti ett fall sett 
denna Se  m e n  t in is uppgift till alla delar bekräftad. 
K o p p  har väl icke användt nitras argentic, i verklig 
ocli ren angina pectoris, men emot palpitation, såväl 
då den varit rent dynamisk som i synnerhet då den 
åtföljt organiska lidanden i herlat eller,  såsom K o p p  
yt f rycker  sig, i angina pectoris complicata, har han 
rne d särdeles fiamgång brukat detta medel i mycket 
små doser. Hans föreskrift är  följande:

R. argent, nitric, fus. gr. iv 

Solvantur in 

Aquæ destillat, gult. aliqm 

Amyli

pulv. rad. liqvirit. aa drachmam



Mucilag. gummi arab cjn. s. ut 

f. lege artis pil. N:ro LX.  Consp. 

pulv. rad. althææ.

D:r S.r Et t  piller 3 gånger om dagen: kl. 10 f. m. 

4  e m. och 7 e. m. Efter  två dagar ökas dosis för 

hvarje gång till två och dermed forlfares.

H a r d e r  har äfven brukat nitr. argentic, men i 

större doser och förenadt med guajacum. De t  är  så

ledes uti det sednare, eller såkallade chroniska stadiet 

af  angina pectoris, som detta mägtiga medel passar,  

men det tyckes der vara förljent af mycken uppmärk

samhet,  ehurn det icke kan vara något mer  an hlott 

palliati vt.

De som ansett sjukdomen bero på ossificalioner 

i vasa coronaria och deras mechaniska återverkan p å  

bjertats rörelseförmåga, hafva väl användt flerfaldiga 

empiriska medel ,  i blott palliativ afsigt, men deras e- 

gentliga method består i regime, hvilken, enligt deras 

mening,  bör vara så sträng och försvagande, som den 

sjuke någonsin kan fördraga. Den ytterlighet, hvartill 

flere af dem i sådant afseende gjort sig skyldige, för- 

tjenar ett ganska allvarsamt ogillande och bör för in

gen del efterapas.. Men det oaktadt bör måttlighetens 

och varsamhetens princip iakttagas, ehuru på ett sätt, 

som icke försvagar, ulan snarare stärker den sjuke.



Hufvudsaken uti  den sjukes dietetiska vård är  upprat t- 
' hållandet af hans raod. Genom det begrepp oni 

sjukdomens absoluta obotlighet, hvilket nödvändigt 

sammanhänger  med antagandet af ossificationen såsom 
sjukdomens gr and,  måste Iefnadsmodet hos den lidan

de alldeles krossas, och då han svårligen, ulan genom 

den hotande faran,  kan förmås till en så ytterligt sträng 

regime, åstadkomma de,  hvilka envist vilja påtvinga 
honom en sådan, uti den döflsfruktan de sålunda fram
kalla och göra till hans beständige följeslagare, en 
psychisk inflytelse, hvilken uti skadlighet vida öfver- 
väger  alla de retningar,  som kunna vara följder af ett 
mindre strängt lefuadssält,

Oss vetterligen har endast en gripit sig an med det 
dristiga företaget, alt upplösa den redan bildade ossi- 
ficaiionen och denne är B a u m e s .  Det medel han fö
reslagit och i tvenne fall,  såsom han t ror ,  med fram
gång användt,  ar phosphorsyra.  Föreskriften för desa 
användande är  följande:

R. acid, phosphoric, unciam 

Aquae fl. tiliæ une. sex 

Syr. althææ une, duas

D:r S:r En matsked fyra gånger om dagen.

De empiriska medel hvilka med mer eller mindre



anledning af någon ibland de llieoretiska åsigterna el

ler o ck ,  såsom det synes, nästan på måfå blifvil emot 

angina pectoris försökta, äro af flerlaldig beskaffenhet. 

W i c h m a n n  säger sig en enda gång hafvat lyckats at t  

radicalt  bota denna sjukdom, och då användes fonta

neller på nedre extremiteterna, hvilka han dock n äm 
ner blott såsom bimedel och likasom i förbigående, 

samt T  h e d e n s  numera icke blott ur  bruk komna,  
utan nästan alldeles förgätna antimonialtinctur. F lera  
andra författare hafva äfven för antimonialraedel visat 
en synnerlig förkärlek och användt  dem dels ensamma 

dels i förening med antispasmodica. Af  de sednare har 

inan gjort försök med en stor mängd,  opium,  assa 

foetida, camfert,  moschus, conium,* aqua laurocerasî 

o .s.  v. P e r k i n s  h?r recommenderat  zinkvitriol till 

l  gr. med £ gr. opium två gånger om dagen. C o p 

l a n d ,  som i denna sjukdom tyckes hafva gjort nog 

många försök med hvarjehanda, har brukat kolsyradt 

je rn ,  beilinerblatt ,  blåsyrad z ink,  china,  safvelsyrad 

qvinin, kopparamoniak och borax. Vid flera af dessa 

medel ,  i synnerhet de martialiska, anmärker han be- 

stämdt  att jemte dem fontaneller äfven brukats och det 

kan således vara möjligt att den ny t t a , man af  de förra 

trott sig förspörja, ensamt härrört ifrån de sednare. 

A l e x a n d e r  och B l a n e  hafva recommenderat arsenik



i form af F o w l  e r  s kända formel,  6 droppar a à 5 

gäriger uin dagen. B r e r a  brukade tnercuriahnedel. 

L a  en  ne  c liar föreslagit magnetism. Tvenne starkt 

magnetiserade jernplålar at en linies tjocklek ocli oval 

form samt  lingrigt böjda efter bröslels rundning läg

gas ,  den ena i venstra præcordialtrakten och den an

dra på det motsatta stället af ryggen,  sa att polerna 

blifva hvarandra motsvarande och den ifrån dem ut

gående magnetiska kraften sålunda kommer alt genom

strömma det lidande inre organet. Det händer ibland 

at t  efter någon lid en stundom nog smärtsam eruption 

af små pustler uppkommer under den främre p lå ten ,  

som gör det nödvändigt att för några dagar afbryta 

det ta medels bruk. Men det är  troligt att just denna 

eruption står i förhållande till den lindring som åstad- 

kommes hos siellva sjukdomen. Såsom ofvanföre bliF— 

vit anfördt ,  betraktar L a e n n e c  angina pectoris icke 

allenast såsom ren nevralgie,  utan äfven såsom likar

tad eller väsendtligen identisk med andra i bröstet 

förekommande blott smärtsamma affectioner, eller hvad 

man fordom kallade pleurodyne, och det kan således 

vara tvifvel underkastadt huruvida det föreslagna med

let emot verklig angina pectoris förmår uträtta nå

got hufvudsakligt eller ens är  indiceradt och passande. 

Men i afseende på algier i al lmänhet,  så väl de i brö

stet som annorstädes, (örtjenar medlet all uppmärksam-



bet. L a e n n e c  yttrar sig derom: wCe moyen n’est
pas plus infaillible que tous ceux par lesquels nous 
combattons ordinairement les aflVclions nerveuses;  
mais il a réussi entre mes mains plus souvent qu’aucun 
autre à diminuer les angoisses de l'arigina pectons et 
les douleurs cardiaques, et å en éloigner le retour. 
T r o p  loue peulêlre par quelques médecins du dernier 
siècle, il me parâit avoir ète trop négligé de nos jours.*’

N ä r  m a n  närmare undersöker de flerfaldiga upp
gifter, som i afseende på  behandlingen af angina pec
toris blifvit gjorda,  synes deraf följa att ,  utom en 
sparsam och måttlig lefnadsoi dning, egentligen endast 
ett medel erhållit en mera vidsträckt och af flera för- 
värfvad erfarenhets bekräftelse, och delta består i fon
taneller och andra artificiella suppurationsprocesser i 
ytan af kroppen. Såsom vi ofvanföre y t t rat ,  synes 
oss ett ihärdigt och planmessigt bruk af  antiarthritiska 
medel,  och af sådana, som verka till uiinsecretionens 
förhöjande och föibät tring,  vara det som till sjukdo
mens radicala botande hufvudsakligen bör försökas, då 
deremot det oupphörliga användandet af det ena kramp
stillande medlet efter det andra endast kan uppfylla

/ c
en palliativ indication och,  i stället att bidraga till full
görandet af den radicala, snarare,  då det sker ensidigt 
och med öfverdrift ,  motverkar densamma. Med lör-



sigtighet anställd brunnscur,  colchicum böi a således enligt 
v å r ,  redan ofvanföre yttrade tanka, utom regimen och 
fontanellerna, såsom hufvudmedel intagas i den radi -  
cala curplanen. I afseende på  de sistnämda medica- 
menterna eller alkalierna anse vi oss äfven kunna åbe
ropa vår egen erfarenhet om deras nytta. I synner
het har ammoniak,  i form af hjorthornssalt 8 gr. 5 
gånger om dagen , mer  än något annat af de medel ,  
som forsöktes, uti ett temligen långt avanceradt fall 
bidragit ej blott till fördröjande af anfallen utan äfven 
i synneihet  synbart  till mildring af den sjukes oro 
linder intervallerna. Någon har äfven såsom radical- 
medel recommenderat  hydrosulphuret.  ammonicnm 
i stigande doser ifrån 6 till 5o droppar 5 gånger om 
dagen.

I stöd af  den erfarenhet, som icke blott af C h a p 
m a n  och C o p l a n d  utan äfven af ganska många an
dra blifvit förvärfvad,  om den inflytelse till radical 
cur ,  hvilken artificiellt framkallade giktanfall hos e x -  
tremiteterna haft på angina pectoris, och i öfverens- 
stämmelse med den theoretiska åsigt, hvilken vi of
vanföre yt t rat ,  anse vi det vara af  hufvudsaklig vigt 
och sannolikt större nytta än de flesta emot denna sjuk
dom för öfrigt försökta åtgärder,  alt under och i syn
nerhet  sfraxt efter ett anfall använda sådana deriva— 
toriska medel ,  hvilka föiniå att i fotterna eller hänA



derna framkalla en med det acuta giktanfallet analog 
inflammatorisk process. Så t ida  vi liär icke taga i 
beräkning att någon slags giktaffeclion förutgått 'nevral- 
gien i hjertat,  anse vi del såsom allmän regel böra be
stämmas, alt de derivatoriska medlen skola användas på 
folierna. På sätt ,  som utförligare uti afhandlingen om 
giktkoliken är uppgifvet ,  böra således, såväl sinapis- 
mer  under anfallet som efteråt P r  ad i e r s  cataplam 
brukas.

Hvad den palliativa behandlingen eller, som ar  det
samma, behandlingen under  anfallet beträffar, bör man 
göra skillnad emellan det första och det andra stadiet. 
I  det första, då anfallet ä r  af  kort duration, hvarken 
behöfvas så kraftiga stillande medel som man van
ligen föregifvit, eller hinner man använda dem. Dess
utom aro de flesta af  dem,  man föreslagit, otjenliga 
och skadliga. Man har nemligen påstått  att de star
kaste stimulantia af alla slag, branvin ,  æther,  camfert  
här böra med största skyndsamhet ingifvas. Viafs tyrke 
alla sådana emot radicalbehandlingens princip stridande 
och äfven i palliativt afseende sannolikt ändamålslösa 
åtgärder. Det är  nog att den sjuke under anfallet be
frias ifrån all tryckning och trangning af kläderna 
och hålles i en halft sittande halft liggande ställning; 
ntt man lindrigt frotterar honom med torrt  ylle öfver 
magen samt gifver honom en eller annan matsked aqua 
menthæ crisp, med tillsats af litet mildt kali eller na-



Iron och,  pin anfallet ä r  svårare,  applicerar ett kramp* 
stillande lavement samt (ill inledande ai den ofvanföre 
tillstyrkta derivatoriska radicalbehandlingen sätter sina
pis mer omkring fotterna och benen Sedan det andra 
stadiet int rädt,  anfallen blifva längre och yttei ligt plåg
samma samt  sjukdomen complicerar sig med organiska 
l idanden,  blir palliativbehanlingen deremot hufvudsak. 
I samma m ån ,  som irritation eller paralysie, convul- 
siv reaction eller ren kramp utgör hufvuddraget,  böra 
stillande eller stimulerande medel väljas. Ibland de 
förra laste vi uppmärksamheten pâ lactucarium, extr. 
lactucæ vi rosæ,  aqua laurocerasi,  digitalis och opium,  
och i bland de sednnre i synnerhet  på camfert och 
de amraoniakhaltiga läkemedlen.




