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att vid plågornas första uppkomst de liafva sin grund i in

flammation. Den mångfaldiga erfarenhet, enligt hvilken det 

visserligen pâ en falsk theoretisk princip grundade behand

lingsättet med i synnerhet spirituösa läkemedel ofta skett 

med framgång, och hvarlill S c u d a m o r e ,  elter livad lian 

upprigtigl erkänner, sjelf en eller annan gång varit vittne, 

skulle omöjligen kunnat äga rum, om den metastatiska gikt— 

affectionen i f r å n  b ö r j a n  vore inflammation. Erinrande 

om hvad , som ofvanföre blifvit sagdt om den inflammato

riska coliken i allmänhet, anse vi oss kunna påstå, att af

fectionen i början är convulsiv och yttrar sig då dels ge

nom kräkningar, dels genom colik, dels genom begge. Men 

begge äro ytterst smärtsamma och innebära en större be

nägenhet, än som i allmänhet tillkommer sådana lidanden, 

alt öfvergå till inflammation, och i händelse denna icke 

åter uppkommer i kroppens yttre delar, fixerar den sig på 

samma ställe, som den convulsiva reactionen.

Vid diagnosen liar man således tvenne hufvndsakliga 

frågor sig förelagda. Den ena, om sjukdomen är af artliri- 

lisk natur eller ej ; och den andra, om den till inflamma

tion  redan öfvergått eller ännu är blott convulsiv. I afse- 

ende på den förra frågan liar J o h n s o n  jemte flera andra

allvarsamt varnat emot det, såsom de föregifva, något van

liga misstaget, att anse alla hos giktkrämare förekomman

de fall af häftiga kräkningar och colik för arlhritiska. Om 

man skall anse sig liafva skäll till den sistnämnda slutsal-
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sen, måste, enligt, dessa förfat tare, icke allenast den sjnka 

varit eller ännu vara besvärad af giktkrämpor, utan desssa 

böra hafva uppbört  ungefär vid samma t id ,  som colikan- 

fallet uppkom. Detta är dock icke alltid händelsen, ty i 

den chroniska gikten kunna smärtorna i kroppens yltre de

lar till en del fortfara oaktadt den uppkommande coliken 

bar fullkomligt artbritisk character. Denna arlbriliska cha

racter bestar nemligen deruti , att såväl de egentliga colik- 

plågorna som kräkningarna äro mycket smärtsamma, alt 

benägenheten att öfvergå till en ganska vådlig och med en 

hastig död botande inflammation är stor och slutligen, 

att det convulsiva lidandet säkrast npphäfves och den 

vådliga inre inflammationen vanligen förekommes, genom en 
i ytan af kroppen i synnerhet i exlremiteterna uppkom

mande inflammation. En kådan character hafva åter de 

flesta svårare colikanfall, då de uppkomma hos personer, 

som äro besvärade af gammal och djupt fixerad, vare sig 

acut, eller chronisk gikt. Den är väl starkare uttryckt då 

acut eller chronisk inflammation i ytan af kroppen redan 

förut uppkommit,  men af tillfälliga omständigheter blifvit 

hämmad och afbruten; men, ehuru mindre tydlig, finnes den 

äfven hos de convulsiva lidanden, hvilka hos gamla giktsju

ke angripa magen och tarmkanalen, utan att någon tillfäl

lig suppresion af inflammatoriska aflecliouer i kroppens yt

tre delar till deras uppkomst gifvit anledning. Det för- 
tjenar äfven a t t  ihogkommas alt i de fa l l ,  der coliken och
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hräkningarna blifva föranledda af dielfel, af ulsväfningar i 

mat ocli dryck §amt af häftiga sinnesrörelser o. s. v. och 

dä således suppression af den inflammatoriska ledgångsvär- 

ken icke föregått dem, denna dock i de flesta fall blir de

ras följd; ocLi att således den artbritiska alleclioneu i ma

gen och ta rm kana len , och den i ledgfmgarne stå till hvar

andra  i ett antagonistiskt förhållande, och i följe deraf 

ömsesidigt upphäfva hvarandra. I alseende på diagnosens 

andra  hufvudsakliga föremål, eller bestämningen, om det 

convulsiva lidandet öfvergått till inflammation eller ej ,  sy

nes oss löljande kunna anföras. Man befarar inflammation, 

då de convulsiva symptomerna icke ensamt visa sig utan 

buken derjeinte är öm, spänd och het, pulsen hastig och 

liar ci samt feberhetta spridd öfver kroppen och åtföljd af 

hufvudvärk. Visserligen kunna dessa tecken mången gång 

bedraga-, men äfven i de fall, der oaktadt dem icke nå

gon verklig inflammation är förhanden, innehålla de en sä

ker indication för antiphlogislisk behandling. Då åter tryck

ning på buken icke allenast fördrages utan snarare, såsom 

någon gång händer, lindrar än förökar plågorna, då pulsen, 

om äfven accelererad och stundom krampaktig och ojemn , 

dock ej är liård och oin derjernle tecknen till febril i r r i ta 

tion saknas, har nian anledning alt hoppas det sjukdomen 

ännu är blott convulsiv.

Den förnämsta indicationen vid behandlingen af gikt-



coliken består uti alt i kroppens yttre delar framkalla in 

flammation. Såvida, såsom ofvanföre är uppgifvet, den 

inflammation, som i mera egentlig mening står till magens 

och tarmkanalens convulsiva lidande i  antagonistiskt för
hållande, är den, hvilken har sitt säte i ledgångarne i syn

nerhet de smärre i fotter och händer, bör den derivatori- 

ska behandlingen söka att verka på dessa delar. Att o- 

medelbart på buken använda sinapismer och andra drag

medel, åstadkommer således vanligen blott plåga och ingen 

nytta. Om det verkligen är, livad man kallar tillbakadrif- 
ven gikt, och sjukdomen således förutgåtts af någon f ix ,  

acut eller chronisk, ledgångsafleetion, som hastigt upp

hört,  bor medlen till återkallande af inflammation använ

das på det ställe, der den supprimerade giktaflectionen 

[ fö ru t  hade sitt säte* således på axlarna, knäna ,  händerna 

o. s. v. Om åter värken varit f lyttande, böra de retande 

applioationerna alltid ske på fotterna.

Yid valet af de retmedel, som i sådan afsigt skola an

vändas, bör man först erinra sig att den inflammatoriska - 

retningen bör uppkomma så h a s t i g t  som möjligt, och se

dan att den icke bör vara inskränkt till huden utan fixera 

sig i de till ledgången hörande d e l a r , uti hvilka giktin- 

flammationen vanligen plägar halva sitt säte. För det förra 

ändamålet äro sinapismer de ijenligaste medel. De böra 

betäcka icke blott hela den ifrågavarande ledgången utan



afven trakten deromkring. Då fotledgångarne på sådant 
sätt skola behandlas bör således ej blott hela foten, utan äf- 
ven en del af benet,  måhända upp til l knäet,  med senaps- 

degen betäckas. Den bör ligga till dess en stark rodnad 
uppkom m it,  men ej längre ,  emedan bläsor på huden och 
exulcerationer lätt kunna öfvergå till ganska besvärliga och 
plågsamma localaffectioner.

Men, såsom sagdt, det är ej nog att  i huden  uppkom
mer inflammatorisk irritation, emedan för  att localaffectio- 
nen skall ifrån de inre delarna till de y ttre  öfverflytta, det 
är  nödigt at t  den fixerar sig djupare. Det vore önskligt 
att hafva ett m e d e l , som icke blott förmår framkalla en 
sådan djupare inflammation utan äfven befordra dess öf-i 
vergång till crisis. Såvida man åter föregifvit,  att ett så
dant medel finnes, förtjenar det att försökas. Vi hafve 

nemligen här  afseande på P r a d i e r ’s cataplam. Detta me
del tillredes och användes på följande sätt.

Sex dracbmer meccabalsam upplösas i  en liber alcohol. 
Elt uns röd  chinabark, ett halft uns saffran, eit uns sas- 
saparillrot och ett uns salvia, pulvériseras och macéreras i 
48 timmar med 2 liber alcohol. Sedan filtreras begge tin- 
c turerna och sammanblandas. När medlet skall användas, 

bereder  man först gröt af linfrömjöl, hvilken bör vara 
tjock och klibbig, och utbredas fingerljockt på en lin
neduk, sä slor att,  om applicationen skall ske på foten,
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denna deraf anda upp till knäet kan helt ock liället om- 
vecklas och betäckas. Medan gröten ännu är  så v a r m , 
den sjuke kan fördraga, hälles två uns af t inc turen ,  blan
dade med fyra uns kalkvatten öfver densamma och utbre
das jemnt öfverall t ,  hvarefter den ifrågavarande kroppsde
len dermed betäckes, samt sedermera omvecklas med fla
nell,  hvilken jemte grötomslaget sammanhålles m ed en 
derefter väl anlagd binda. Äfven sjelfva påläggningen af 
omslaget bör ske medan gröten ännu är så varm, den sju
ke tål. Man aftager cataplamet och pålägger n y t t  af sam
ma beskaffenhet, en gång hvarje  dygn.

Detta inedel brukades en tid  såsom ajcanum , men dess 
fördelaktiga verkningar väckte uppmärksamhet, och på 
tillstyrkan af H a l l é ,  N y s t e n  och C h a u s s i e r ,  hvilke 
derom anställde officiell undersökning, blef upptäckten der
af i 8 i o  eller l l  a f  den dåvarande Franska Regeringen in
köpt. Resultaterna af den undersökning , som af nyss
nämnde läkare gjordes, beslå hufvudsakligan i följande.

Då omslaget användes vid ett verkligt podageranfall , är 
dess forsla och vanligen s lrax t inträffande verkan sedativ. 
Den sjuke har en känsla, som oin han någon slund haft 
ett varmt fotbad. Om han förut varit mycket orolig och 
sömntös, så återkommer lugnet och lian faller i en ange
näm söm n, hvarifrån hau sedermera vaknar med känsla



af välmående. Om medlet, säger IIa llé ,  anväindes äfvcrx 

under plågornas liöjd, minskas dock vanligen dessa ocli 

den sjuke somnar. Da man aftager omslaget, är huden 

mjuk och fuktig, och fotsålorne eller handytorne, om ap- 

plicationen skett der, äro skrynkliga. Sâ val pä ytan a£ 

benet och foten, som pä omslaget ser man ett fuktigt, livit- 

aktigt,  tjockt och talglikt exsudat. Detta ämne synes vara 

b ildadt af den aflösta öfverhuden. Det blir derföre tunnare 

vid livarje ombyte och öfvergär slutligen till en mer eller 

mindre  ym nig ,  understundom profus, serös afsöndring. Da 

man anvand t dylika omslag på friska personer, inträffade 

ungefär samma phaenomener, men det utsvettade ämnet 

hade icke dâ en sa stark och obehaglig stank, som hos 

Giktsjuka. Stanken tillhör äfven den ångformiga utdunst- 

ningen ifrån benet, och enligt J o h n s o n  skall just denna 

vid omslagets ömsning uppkommande slinkande utdunstning 

åtföljas af sjukdomssymptomernes mildring. I en af denna 

ansedda författare behandlad händelse, byttes omslagen oni 

åtta gånger innan någon stank lät förmärka sig hos utdunst- 

n ingen, men vid 8:de ombytet skedde detta och dä inträf

fade äfven första gången en sta rk  och tydlig mildring hos 

sjukdomssymptomerna. En annan af II a l l  d och J o h n 

s o n  anmärkt verkan af detta medel är en mer eller min

dre smärtsam och brännande känsla  i fotsålan och hälen, 

eller, om omslaget bhfvit använd t på handen, inuti denna,



livilkeii vanligen uppkommer efter 2 ' dra eller 3:dje på- 

läggningen af omslaget. Den åtföljes icke af rodnad eller 

några yttre tecken till inflammation. Endast då den är 

mycket liäflig, uppsväller foten eller handen något och 

blir äfven på sidan litet röd. Hos några personer ä r  den

na smärta häftigare än sjelfva giktvärken och man bör då, 

for alt mildra d en ,  lägga fint linne emellan fotsålan och 

cataplamet. Vanligen ä r  den lindrigare och består i hetta, 

bnltning och stickning. E fter  bruket af dessa omslag upp 

kommer oftast, om icke a l lt id ,  uti de delar på livilka de 

blifvit använda, svaghet och afmagring jemte öm het i fot- 

sålorna och inuti  händerna.

Man har i anledning af de sålunda iakttagna verknin

garna af dessa omslag för deras speciella användande fast-j 

ställt följande reglor. i)  Vid acut gikt under sjelfva an

fallet till mildrande af de sm ärtor,  hvaraf detta åtföljes. 

Men rigtigt, såsom det synes oss, invänder J o h n s o n  der-  

emot, a t t ,  då den inflammatoriska caaracteren är starkt 

exprimerad och blodcongeslionen betyllig, de icke kunna 

anses för passande. Derföre bor man vid. deras använ- 

danda i sådana fall gå mycket varsamt till väga. 2) I acut 

regelbunden G ik t,  då anfallet väntas ,  lör alt hastigare fram

kalla det. Vid detta användningssätt uppkommer anfallet 

sällan efter den första påläggningen, stundom eller den 

andra ,  men vanligast ef ter  den tredje E t t  sådant genom



konst framkalladt anfall räcker kortare, än det, »om upp

kommer af sig sjelf ocli är  äfven mindre smärtsamnt. 3) L 
chronisk och flyttande gikt (arthritis vaga), för alttt både för

korta anfallen och fixera sjukdomen i fotterna. 4 ) I till

bak adi'ifven gikt; och således äfven i sådana lidanden, 
livarom liär är fråga. Såvida cataplamerna behöfva vanli
gen tre dygn för att framkalla den topiska giktaflectionen 
i exlremiteterna, verka de för långsamt, alt man på dem 

ensamt skulle kunna förlita sig. J o h n s o n  tillstyrker der- 

fore alt antirigen använda sinapismer först och sedermera på 
samma ställe cataplamerna, eller ock bruka dem begge på 
en gång, sinapismerna längre upp omkring knäna eller arm-' 

bågarna, och cataplamerna omkring fotterna eller händerna. ’

Då P r a  d i  e r s  t inctur fordrar en något omständlig ocli 

långsam tillredning, h a r  J o h n s o n  i stället föreslagit tinct. 
gentianæ composita, hvilken enligt lians erfarenhet, då den 

på samma sätt som den förra blir använd, är af samma 
verksamhet och nytta.

Ibland de derivatoriska medlen förtjena äfven retande 

fotbad att ikogkommas. Starka senapsinfusioner med till-] 

satts af aska eller lu t hafva blifvit både föreslagna och an

vända. G o n d  r a n  har recommenderat tillsatts af  saltsyra 

» så stark dosis att den kraftigt retar huden, 4 a 6 uns 
till en lagom qvanlitet varmt vatttcn. Ehuru dessa medel
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väl kunna  hafva sin nytta , verka de dock blott transitoriskt 

och ku n n a  således icke komma i jemförelse med P r a d i e r s  

nyssbeskrifna method. Af mera vigt äro de al J o h n s o n  

och flera andra föreslagna torra koppningarne i epigastrium, 

hypochondrierne och längs efter ryggraden.

D en andra indicationen fordrar bruket af seda

tiva medel. Såsom sådana äro alt anse de ofvan- 

före uppgifna sedativa lavementerne, de der  innehålla 

antingen hyoscyamus, conium eller to b a k , dermed ana

loga baddningar af magen eller ingnidningar af oleum inf. 

hyoscyami o. s. v. Men alla dessa medel h a f v a , såvida 

de icke, eller åtminstone ganska sällan och ofullständigt, blif- 

vit använde, icke vunnit något anseende. Så vida man 

man utgått ifrån meningen om stimulerande medels nytta 

och nödvändighet,  har  man ansett den sedativa ellecten 

såsom secundär, och icke gjort några försök att  direct och 

omedelbart framkalla den. Förkärleken för spirituösa äm

nen är hos de flesta författare temligen öfvervägande. Till 

omslag på buken använder man således liufvudsakligen cam- 

fertspiritus , varmt bränvin o. s. v. Invärtes äro v in ,  brän- 

v in ,  æther C u l l e n s  hufvudmedel. När det första icke 

förslår, tillgripes det andra och, när älven detta ä r  vanmäg- 

tigt, det 3:dje. Hjelpmedel äro dessutom starka aromatica, 

camfert,  ammoniak. Detta behandlingssätt synes oss dock 

icke allenast vai’a alltför dristigt, utsn såvida det hotande 

nti den sjukdom , emot hvilken det användes, just beslår i 

dess benägenhet att öfvergå till inflammation, g ruudadl på cn



falsk princip. Vi kunne således icke tillstyrka dess efter

följd. Ännu mindre kunne vi undgå att efter yttersta förmåga 

varna emot melliodens ensidighet, i det den, med öfverdrif- 

ven förtröstan på retmedlens k r a l t , uteslutande yrkar deras 

b ruk , och med undantag af de temligen lösligt recomrnen- 

menderade derivatoriska m ed len , niistan påbjuder urak tlå

tandet af alla andra, med en rationell åsigt af sjukdomen me

ra öfverensstämmande åtgärder. Under åberopande af hvad, 

vi i afseende på de redan afhandlade formerna af colik an

fört om indicationen för de sedativa medlen och sättet att 

uppfylla den ,  isynnerhet genom lavementer och cataplamer, 

anse vi oss kunna påslå, det denna indication gäller äfven- 

såväl i giktcolik, som i colikens öfriga former. Ibland de 

invärtes medlen anse vi ett hufvudsakligt afseende böra 

göras på de kolsyrade alkalierna. De verka på flera sätt 

till stillande al magens och tarmkanalens erethism. De 

neutralisera syran i magen, hvilken betydligt bidrager till 

reln ingstills tåndet, verka sielfva direct sedativt på detta och 

medelbart genom den kolsyra de innehålla och som vid 

neutralisationsacten ifrån dem frigores. I samma mån, som 

man liar anledning att mera befara svaghet och kramp än 

inflammation, bör ammoniak valjas framför de fixa alkali

erna. Ibland de narcotiska medlen anse vi företrädet till

komma liyoscysamus och aqva laurocerasi. Ibland torde 

tillsatts af camfert i refract dosis böra försökas.



R. Extr. hyoscyami drachmam semis

Carbonalis kalici s. nalric. drachmam unam c. dimidia

Camphor, dep. gr. v

Emulsion, gummosæ uncias qvinque.

D:r S:r En matsked hvar  tredje timme.

Imellanåt bör en upplösning af alkali i mindre portion, 

fem a sex gr. för hvarje dosis, uti emulsion, men utan till

satts af hyoscyamus, gifvas en gång i timmen. Nyttan af 

aqua lanrocerasi i tillstånd af magens och tarmkanalens ere

th ism , då den med congestion är förenad, yrkades redan 

af den erfarne T h i l e n i u s  och har sedermera af flera 

andra dermed sammanstämmande intyganden blifvit bekräf

tad. Den bör gifvas i stigande doser och början göras 

med åtta eller tio droppar. Ingifningcn förnyas hvarje el

ler hvarannan timme. Näst de sedativa medlen böra de 

evacnatoriska komma i fråga. Den fördom man emot dessa 

åtminstone allt sedan C u l l e n s  t i d ,  och till en stor del i 

följd att hans så käckt uttalade mening, hyst och under

hållit, har hufvudsakligen sin grund uti den falska theorien 

om arthritis retropulsa ,  såsom beroende på en uteblifven 

och icke på en abnorm reaction. Något stöd tyrckes den 

dock lia?t af erfarenheten, och detta synes hufvudsakligen 

liafva bestått deruli ,  att då kräk-  och laxermedel blifvit 

gifne selan inflammation uppkommit, de tydligen haft en



mycket skadlig verkan. Likväl iiro dessa medel uti gikt— 

colik icke alldeles contraindicerade. Om den sjuke fått 

coliken eller kräkningarna efter ett nyss åtnjutet s ta ik t mål 

ocli massan af de retande födoämnena qvardröjer i lians 

mage, utan  att han förmår uppkasta den, måste väl ett 

raskt verkande kräkmedel vara behandlingens första åtgärd, 

o c h ,  om man åsidosätter denna, alla öfriga medel fruktlö

sa. Ï  afseende på laxermedlen anser jag samma reglor bö

ra  följas, som vid  behandlingen af den inflammatoriska co

liken. Ju  mera tecknen antyda inflammation, ju mindre 

passa de, men om sjukdomen har form af ren colik böra 

de skyndsamt gifvas. S c u d a m o r e  tillstyrker C a l o m e l  

ifrån fem till tio gran. Om detta medel väljes, torde en 

tillsatts af två a tre  gran extr. hyoscyami vara passande. 

Om det gör verkan, böra inga ytterligare laxermedel gifvas, 

förr än colikplågorna och kräkningarna betydligen aftagit, 

då et t  laxans oleo-salinum kan med fördel blifva användt. 

Om åter verkan uteb lifver , beror det af sjukdomens för

hållande, om laxermedlet skall förnyas eller ej. Hafva nem- 

ligen de inflammatoriska symptomerna tilltagit, bör det un- 

underlå tas ,  men är detta åter icke händelsen, bör ett lax

ans oleosum gifvas eller ock g!! ny  do§i§ Cälomcl. Vigtiga- 

r e  än indicationen för kräk- och laxermedel ä r  den för 

bloduttömningar. Äfven de, som för öfrigt temligen envist 

förfäkta C u l l e n s  åsigt och method, såsom t. e. J o h n s o n ,  

erkänna dock att bloduttömningein är  näst de derivaloriska



tuedlen det hufvudsakliga af behandlingen. Bästa sättet att 

använda densamma ä r  genom iglar i epigastrium, l i vil

ka i tillräckligt antal, till i 5 a 3o ,  böra appliceras. Denna 

åtgärd bor ske ju förr dess beldre.

De stimulerande medlens b r u k , under  det giktcoliken 

ännu påstår, anse vi vara  skadligt ocb böra aflaggas. Hvad 

som till stöd för dem blifvit ifrån erfarenheten åberopadt,’ 

har väl sällan blifvit hem tadt ifrån deras nytta emot giktco

liken sjelf, utan egentligen ifrån deras fördelaktiga verkan 

pà de flerfaldiga lidanden af indigestion, som hos giktsjuka 

äjo så vanliga, cardialgie, qväljningar, hufvudvärk ,  lindri

ga colikspänningur o. s. v. livilka sympfomer understun

dom kunna erhålla en temligen hög grad af häftighet,  utan 

att dock motsvara den egentliga giktcolikens begrepp. Alt 

stimulerande medel i dessa fall ofta gjort n y t ta ,  kan väl 

ej nekas, men å andra sidan h a r  den tydliga skadan af 

deras missbruk varit större än den vanligen blott palliati— 

va och öfvergående fördel, man af dem stundom erfarit. 

I synnerhet synas oss de spirituösa och aromatiska medlen 

vara äfven i dessa lindrigare giktåkommor olämpliga. Att 

taga sin tillflygt till flaskan, bäska droppar och hettande 

kryddor emot indigestions-plågor, de må härrö ra  ifrån gikt 

eller ej ,  är  väl ett gammalt och nog allmänt vedertaget 

bruk, men del har troligen oftare rotfästat gikten än af- 

värjt den. Ibland de stimulerande medlen anse vi oss


