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loi

är  särdeles stark i trak ten  af ureteren ocli urinblnsan, uti 

hvilken stundom en häftig kramp inställer sig, som åstad

kommer den pinsammaste stranguri. Testikeln pä den sju

ka sidan blir öm och värkande, och under stickande eller 

skärande smärtor tirages den upp emot bnkringen. Ibland 

sträcker sig värken äfven till magmunnen och bröstet, och 

åstadkommer häftiga både cardialgiska och asthmatiska plå

gor. Någon gång har man iakttagit en krampaktig samman

dragning af svalget och oesophagus (dysphagia spasmodica); 

vanligare äro yttersl våldsamma kräkningar. Ytterst envis 

förstoppning förekommer vanligtvis, men ibland afgår ifrån 

rectum ett mj’cket segt, stundom mjölk- eller varlikt slem. 

Pulsen är stundom krampaktig, liten, sammandragen, något 

hård eller livad man kallar duriusculus, irerjvent, ojemn. 

Den convulsiva reactionen i tarmarna öfvergår stundom Lill 

extremiteterna och åstadkommer darrningar och convulsio- 

ner. Den sjuke ligger vanligen på den lidande sidan, fram

åt böjd och med emot uuderlifvet uppdragna kniin. Men 

ibland angripes han så af plågorna, att han under högljud

da klagorop vrider sig af och an, kastar sig nr sängen och 

rullar sig fram och åter på golfveL o. s. v. Stenens gång 

genom ureteren  ger sig til lkänna genom smâ'l'b'iHs hufviicl- 

sakliga fixerande i trakten af denna, och den kännes under

stundom der såsom en långsamt nedstigande glödhet kropp. 

De convulsiva reactionerne i tarm arna, urinblåsan, och ex

tremi te terna, fortfara och i «amma mån, som stenens ned



stigande ' sker långsam t, förvärras d e  och trakten af den 
lidande uringången blir ytterligt öm. Enligt H e b e r d e n  är 
pulsen, under stenens nedstigande genora ureteren, naturlig 
och oförändrad, men denna uppgif t  blir visst icke i alla, 
icke en gång i de flesta, fall bekräftad.

Durationen af en njurstenscolik är obestämd. Dess 
upphörande beror af stenens nedträngande i blåsan och i 
lyckligaste fall dess sedermera inträffande afgång genom u -  
r inröret Men man får mången gång i flera dagar vänta på 
en sådan utgång. Om en stencolik u p p h ö r , utan att någon 
sten afgår, har  denna stannat qvar antingen i blåsan eller 
i  njurbäckenet. Det sednare kan  väl icke hända i andra 
fall, än då stenen icke inträngt i uringången, ty  alt den 
genom krampaktig sammandragning af den sednare kan d er-  
ifrån åter uppträngas i n jurbäckenet,  såsom B u r s e r i u s  
säger, är af flera skäl väl svårligen antagligt. Då stenen 
stannar i uringången, öfvergår coliken eller det kram pakti
ga tillståndet till inflammation och sedermera till bulning 
uti den sednare och derinlill liggande delar,  eller också u t-  
spännes uringången af den ofvanför stenen samlade urinen, 
någongång ända till sönderbristning. Då likväl stenen är 
mindre och således icke helt och hållet hindrar  urinens ge
nomgång, kan den någon gång i längre tid  qvardröja i ure
teren, utan att liafVa sådana svåra och vådliga följder. Det 
händer äfven stundom, att temligen stora stenar genom
gå ureteren utan alt åstadkomma någon plåga, men dessa



undantag äro sällsynta. Da stenen ifrån ureteren faller i  

blåsan, upphöra vanligen alla plågsamma symptoime:r på en 

ga"g.

Behandlingen rigtas dels emot det protopathiska mo

mentet eller dialhesen, dels emot det spasmodiskt convul

siva tillstånd, som ufgör det väsendtliga af sjelfva colikan- 

fallet. Den förra delen af behandlingen, som äfven ingår i 

vården af njurstensparoxysmen, bör rätta sig efter diathe- 

sens beskaöenliet. Man ansåg fordom ingen qvalitativ skilj

aktighet hos denna äga rurn och derilrån uppkommo till 

en stor del de motsägelser, man finner uti erfarenheten af 

de medel, som emot densamma med fördel blifvit använ

da. Det är egentligen P r o u t ,  som mera bestamdt u tred t ,  

att en sådan skil jaktighet finnes och, ehuru han antager 

flera ar ter  deraf, äro dock den lithiska eller den för stenar

af urinsyra och urinsyrade isalter, ocli den phosphatiska eller 

den fö r  phosporsyrade saltier de lnifvudsakliga. Dessa di- 

atheser fordra såväl i d ietstisk t,  som tlierapeutiskt afseen- 

de en icke blott olika utani i många delar motsatt behand

ling. Såvida åter njursten, ehuruväl icke uteslutande dock 

hufvudsakligt,  beror pa dem lithiska d ia th e s e n ,  och blåse- 

sten egentligen på den phosphatiska, hafva vi här att tala 

blott om den förra.

Ifrån äldre tider til lbaka har man med särdeles Ioford 

recommenderat dels vattenaktig eller såkallad soppdiet och 

ymnig dryck, dels inskränkning till blott vegetabiliska nä



ringsmedel. Dessa föreskrifter torde dock ej vara så allde

les rigtiga och gagneliga, som man föregifvit. Genom sopp- 
dieten och det myckna drickandet stegvas visserligen urin- 
afsöndringen, men dess sjukliga beskalFenhet blir det oak- 
ladt ej rättad och förbättrad. Deremot underhalles och be
fordras genom den stegrade secretionen relningstillståndet i 
njurarna. Dessutom bör det ej förgätas, alt en sund diges- 
tionsprocess och ett dermed sammanhängande normalt till
stånd hos matsmältningsorganernes secretioner slå i nödvän

digt förhållande till en sund beskaffenhet hos in insecrelio- 
nen ,  så att om de förra blifva sjukliga och ofullkomliga 
urinsecrelionen äfven blir störd och sjukligt förändrad. Ge
nom  soppdieten befordras de vattenaktiga och slemsecretio- 
n e r n e , men gallsecretionen minskas och följden deraf måste 
blifva icke allenast förhöjning af urinafsöndi ingen utan äf- 
veii en (jvalitaliv förändring, så vida genom urmen da sko
la bortföras en del af de secernenda, bvilka i det friska 
tillståndet blifva genom lefversecretionen reducerade. Mat
ordningens inskränkning till vegetabiliska ämnen skulle i 
följd af theoretiska skäl kunna synas lämplig i afseende på 
den phosphatiska diathesen, i synnerhet som M a g e u d i e ’s 
experimenter tyckas ådagalägga det urinens halt af phos
phatée minskas genom vegetabilisk föda och ökas genom a- 

nimalisk, men ej en gång der liar erfarenheten visat ny t
ta af en sådan lefnadsordningens förändring. Men i afse
ende på den lithiska diathesen liar den ifrågavarande die- 
tetiska föreskriften ej uågot. stöd h vark en af erfarenhet eiler



theori. I afseende på matordningen gäller det således me
ra att göra måttligheten till regel, ty allt slags frosseri är 

besslämdt skadligt, än at t  yrka på ett ensidigt urval af nä
ringsmedel. Likväl böra alla såknllade svårsmälta ämnen och 
allt surt saint allt, som har benägenhet att i magen öfvergå 
til l sv ra , s o r g f ä l l i g t  undvikas. Till dryck passar bäs tfgod t 

källvatten. De mänga slags decocler och infusioner, som 
ifrån äldre tider bli f vi t reconunenderade, kunna  samt och 
6ynnerligen umbäras. Öhl och svagdricka, ehuru S y d e n -  
l i a n r  sjelf berömmer det förra, äro skadliga. Äfvenså vi
ne r ,  i synnerhet de syrehaltiga. Jemn och daglig kropps
rörelse under undvikande af häftiga ansträngningar, i syn
nerhet sådana som verka på ryggraden, är  nödvändig; sorg
liga och häftiga sinnesrörelser böra sa mycket möligt är und
vikas och motverkas, samt försiglighet iakttagas i afseende 
på alla anledningar till förkylning.

Jemte denna dietetiska behandling, hvilken da diathe- 
sen är lindrigare och ej framkallar några andra critiska för
ändringar hos urinen, än sediment, tc rde  göra tillfyllest, 
böra, i händelse grus eller stenbildning visat^det den sjuk
liga dispositionen är af mera hotande beLydelse, tjenliga 

läkemedel äfven brukas. Alkalier o c h ’magnesia äro här af 
hufvudsakligt värde, men de böra i längre tid ej brukas e n 
samme, utan förenas med bäska och såkallade magstarkan- 
de medel. Upplösningar af subcarhonas natric. i infusion pä 
millefolium och cardebenedict äro passande. Äfvenså Be- 
r e n d s ’s piller.



Re. Sap, ined.

Subcarbonat. natric. aa drachmas duas 

M, f. c, Exti’. Trifolii aquatic, qv. s. 

pil, pond. gr. ij. consp. pulv.

Rad. Liqvir.

D:r S.r 3 till l o  piller 3 ganger om dagen.

Förstoppning bör, om den inträffar, motverkas, genom 

eller omständigheterna gifna lindriga laxermedel. Sa kan 
man jemte lutsaltet i den ofvanföre uppgifna bäska infusio
nen upplösa tariras kalico-natric., och på qvällarne under
stundom gifva pilul. hydrargyri med antimonium crudurn 
till två à tre gr. livardera, pil. gumm. gutt. aloelic. o, s. v,

Ibland de medel, livilka enligt erfarenheten  hafva en 
mera specifik verkan till botande af den litbisk a diathesen, 
räknar man i synnerhet fol. uvm ursi,  Man gifver dem 
vanligen i decoct,

Rc. Folior. Uvæ ursi unciam semis, 

c. c. aqv. f. unciis duodecim 

ad rem. unciarupi octo.

D:r S:r Två matskedar hvarannan timrne.

Då retningslillståndet i n jurarne är betydligt, tillstyrker



P r o u t  att dermed förena extr. hyoscyami. Men i sådant 

fall synes pulverformen vara bättre passande.

Virga aurea recommenderasi af M u h r b e c k  och H e im

Rc. Rad. ononid, spinosæ

Summitat,  Virgas aureas <fa unciam semis 

infunde per horam aqvæ 

fervent, libra una c. dimidia,

D;r S:r utdrickes på dagen.

Terpentinlialtiga medicamenter hafva ofta blifvit med 

fördel brukade, ehuru då delta skett oförsigtigt och utan 

afseende pä förekommande contraindicationer, deras verkan 

varit  skadlig. De passa nemligen icke, da n jurarne äro i 

ett re tadt tillstånd och den sjuke är plägad af värk  och 

ömhet i trakten  af dem, R i c h t e r  recommenderar följan

de formel;

Rc, Tereb, venet. drachmam semis 

Sapon. venet.

Succi Licjvir, âa drachmas tres 

M. f, pil. pond. gr. ij

D:r S:r 10 tili i 5 piller tvâ à tre gånger om dagen.

Mången har äfven med mycken fördel användt ett hos



oss brukligt liusmedel, bestående af grankåda, som tage* 

till en hasselnöts storlek livarje morgon. Ibland de liuf- 

vudsakliga medel, som med särdeles framgång kunna an

vändas, aro vissa mineralvatten, i synnerhet de alkaliskt- 

jordhaltiga såsom W i l d  u n  g e r  v a  t t n  e t och de alkaliskt- 

salinska jernvaltnen , ibland hvilka C a r  Is b a d e r  v a 11 n e t  

egentligen är berömdt.

Behandlingen af stenbildningsprocessen, både den lindri

gare och den med svårare colikplågor förenade , består i 

åderlåtning, iglar eller koppningar i renaltraklen, använda 

så fullständigt, som intensitelsgraden af febern, smärtan och 

de consensuella symptomerna fordra. Sedermera bör ett 

mercurialiskt laxans gifvas, hvarmed i händelse retningen är 

mycket stark 2 à 3 gr. extr. hyoscyami förenas, och deref- 

te r  tages ett varm t bad och emollierantle cataplamer an

vändas öfver renaltrakten. Sedan in träder  indicationen för 

användandet af urindrifvande medel. Såsom sådant recom- 

menderar P r o u t  en upplösning af seignettisalt och kols. 

natron i någon bäsk decoct; med tillsats af acet. colchici. 

Den sistnämnda tillsatsen torde dock understundom vara 

för mycket retande. En blandning af en del solut. acetat, 

atnmouic. och två delar aqva petroselini med liten tillsatts 

af syr. Allii torde ibland passa bättre och bör gifvas mat

skedtals livarje eller hvarannan timme. Då ett krampaktigt 

tillstånd i njurarno hindrar urinens fria afgång är ofta cam- 

fertemulsion med hyoscyamus och kolsyr. kali / <?Lt krafti

gare och säkrare diureticum än de nyssnämnda. De diure



tiska medlen böra icke användas förr än feberirrilationen 

blilvit genom bloduttömningarne nedstämd ocli laxermedlet 

åstadkommit tillräckliga stolgångar.

I den egentliga njurstenscoliken är det till förekomman

de af inflammation i de flesla fall nödvändigt, alt anställa en 

åderlåtning, men emot sjelfva krampen uträttas ej derige- 

nom nå«ot hufvudsakhgt. Såsom meia dnect veikande cniot 

det krampaktiga tillståndet har man att använda laxermedel 

och antispasmodica. Man brukar vanligen ibland de förra 

välja r ic ino lja ,  inen den sjuke far sällan behålla den ocli 

dessutom ur den af consensuell kramp i rectum ocli ncdie 

delen af colon till en stor del beroende förstoppningen of

ta  så envis, att icke en gång fördubblade doser af detta 

medicament förmå göra någon verkan. Bättre passande 

är  tvifvelsutan calomel, ensam eller med tillsatts af en min

dre dosis rhabarber och, i synnerhet då kräkningarne och dc 

öfriga convulsiva symplomerne äro häftiga, af hyoscyamus, 

Laxermedlets verkan bör understödjas genom lavementer,  

men dessa böra, i anseende till retningstillstandet i rectum, 

vara mer emollicrande än retande. Sedan indicationen för 

laxativet blifvit uppfylld , består behandlingens hufvudsak i 

bruket a[ antispasmodiska och s ni är Lstilltl 11 d G flfédfll. iMcrt 

ehuru detta är temligen afgjordt, äro dock, så väl valet 

imellan dem som sättet och graden af deras användande, icke 

så säkert och 1 fullständigt bestämda, som man hatde skal



att önska; och da man vid behandlingen af en svårare sten- 

coliks grufliga p lågor, söker råd i böcker, finner m an at t  

man åt flera medel tillerkänt en högre och säkrare verksam

het än dem i sjelfva verket til lkommer, och att deremot 

a n d ra ,  af hvilka anledning är  att hoppas en kraftigare lijelp, 

antingen alls icke eller ock blott ofullständigt hlifvit försök

ta. I allmänhet råder,  såsom det synes oss, om icke hos 

förfat tare,  åtminstone hos många praktiserande Läkare en 

falsk åsigt af åderlåtningens verkan i denna sjukdom. Man 

väntar  deraf nemligen ofta nog ett direct upphäfvande a£ 

krampen och repeterar  den således flera gånger än man bör, 

och efter det indicationen för densamma upphört.  Man 

bör nemligen i stencolik använda bioduftömning, för a t t  

lörekomma inflammation och derigenom upphäfva den con

traindication, som uti benägenheten för denna innehålles e -  

m ot de antispasmodiska medlens dristiga och fullständiga 

b ru k ;  m en emot kram pen sjelf är  den, såsom något hvar  

torde liafva erfarit,  overksam.

Varma bad och einollierande cataplamer äro förträffliga 

m edel och böra derföre användas fullständigt och ihärdigt.  

Flanell, doppad blott i varmt vallen eller ock i varma de

c o d e r  på cap. papaver, linfrö och herb, conii och sederme

ra utvriden, bör läggas omkring ryggen och underlifvet,  

Derjemte böra lavemenler, antingen blott af varmt vatten 

eller af althédecoct med eller utan tillsatts af olja, ofta för



nyas. Dc-t ä r  kändt a t t  i lindrigare fall dessa åtgärder of

ta göra tillfyllest, u tan  alt nfigra andra krampstillande me

del behöfva tillgripas. I de svårare deremot me dföra de stun

dom icke den ringaste synbara nytta, men de böra det oak- 

tadt äfven der brukas, emedan, ehuru de icke ensamme 

förmå öfvervinna k ram p e n ,  de dock mägtigt understödja 

andra medel.

Af narcotica har  man, såsom vanligt,  först recommen- 

derat opium och detta i stora doser. Det är utan Ivifvel, 

at t  det ofta gjort nytta  och de flesta läkare torde väl kun

na instämnia i  v. S w i e t e n s  ord, då han säger: »Vidi sae

pius, opiato remedio dato, post lubricantia et emollientia 

prius adhibita , somni tempore descendisse calculum in ve

sicam, evigilantesque ægros ab omni penitus dolore immu

nes fuisse, e t  paulo post calculum eminxisse.» Emot stora 

doser torde man dock böra varna. Contraindicationen emot 

dem innehålles,’ enligt vår tanka, icke så mycket i vådan 

af en förestående nephritis ,  emedan denna genom den för

u t  använda blodutlömningen bör vara vederbörligen aflägs- 

nad eller åtminstone mildrad, utan i den benägenhet för 

slag, som tillhör den lithiska diathesen och som således for-O7
drar  mycken försigtighet i bruket af ett narcoticum, hvilket 

liufvudsakligen verkar på cerebralsystemet. P r  o u t ,  hvilken 

beprisar opium såsonr hufvudmedel i de slenplågor, som här

röra  a f  den phosphatiska diatheisen, och uti hvilka urinens



öfver normalen ökade mängd utgör ett hufvudsakligt och 

cliarakteristiskt symptom, anser det otjenligt i de aflectio- 

ner,  som bero pä den litliiska dialhesen, emedan urinaf- 

söndringen der är minskad, och såvida man i följe deraf 

bör befordra denna, är det icke skäl, alt gifva opium, som 

tydligen ganska kraftigt verkar  till dess förminskning.

Exlr. hyoscyami recommenderas egentligen af P r o u t ,  
såsom hufvudmedel i den på lilhisk diatlies beroende njur- 

stenscoliken. Han ger det i större doser och i förening 
med fol. uvæ ursi. Bättre synes oss dock föreningen med 
alkalier och vi hafva användt följande formel med framgång.

Rc. Subcarbonat. kalic. v. natric. sesqvi drachmam. 

Extr. Ifyoscyami gr. X ij 

Camphoræ dep. gr. viij 

Emuls. Amygdal. uncias sex 

D:r S:r En matsked i timmen.

Hvar tredje, eller om plågorna äro mycket liäftiga, 

hvarannan, intagning bör dosis af hyoscyamus ökas med ett 

à tvä gr. och sålunda stiger man ända till 8 gr. eller ännu 

högre, om livarken plågorna gifva efter eller några symp
tomer af narcotism visa sig. Tillsattsen af camfert mode
rerar  å ena sidan den narcotiska eflecten på hjernan och å 

den andra  Löjes derigenom den sedativa på njurarna. Cam-



feriens, i så mångfaldiga händelser ådagalagda, sedativa ver

kan på urinvägarna tyckes berättiga den till en större upp

märksamhet uti ifrågavarande sjukdom, än den hittills erhål

lit. Det syne3 oss, som äfven den borde gifvas i stigande 

doser.

Belladonna har bhlvit både föreslagen och använd, men 

blott utvärtes i form af salva,1 som inguides dels i renal- 

trak ten  dels i ljum skarna och perinæuin.

Några försök hafvsi äfven blifvit gjorda med blåsyra 

och aqva laurocerasi], meen ehuru någre, i synnerhet B. au,' 

berömma deras verkan, Ihar man i afseende derpå ännu icke 

förvärfvat någon större och i flera fall bekräftad erfarenhet. 

P r  o u  t anser dem i synnerhet vara passande, då coliken är 

förenad med flatulens och krampen i magen, oesophagus 

och öfre delen af tarmkanalen ar mera betydlig.

Ibland de m edel,  som knappt blifvit försökta, men 

hvilka dock synas lofva en kraftigare verksamhet, äro to-  

bakslavementer, använda på sätt ofvanföre (p. 18) är upp- 

gifvet. De synas egentligen förtjena uppmärksamhet i de fall 

der krampen i rectum är häftig och förstoppningen i följd 

deraf envis, Tvättningar af buken och ryggen med I n b a k s -  
infusion torde icke heller vara ulan nytta.

Man har väl någon gång tillgräpit det invärtes bruket af 

terpentin  och copaivabalsam, meni i allmänhet äro dessa atfe



anse, såsom mera vådliga, då deremot terpentin i lave

ment måhända med s törre  framgång skulle kunna försökas.

Jemte de öfriga kraftigare sedativa läkemedlen brukar 

man äfven mucilaginösa d ec o d e r ,  emulsioner, oljor o. s .v .  

ocli ehuru  de i svårare fall ej förmå uträtta något bufvud- 

vudsakligt, äro de dock goda bimedel, med villkor att de 

icke användas i öfvermått,  emedan de då ofta Öka den sju

kes plågor, såsom q val, eckel och kräkningar, samt någon 

gång, genom en tilltagande urinafsöndring, den spänning oclx 

retning i sjelfva n ju ra rn a ,  hvilka de äro ämnade alt  lindra.

Äldre författares råd att genom mechaniskt verkande 

m edel,  såsom skakning, kräkmedel o. s. v. befordra stenens 

lossande ifrån njuren och afgång, äro vådliga och förkastli

ga. Hvad användandet af urindrifvande medel, för  at t  uti 

urinens ökade mängd åstadkomma en »vis a tergo » till fram - 

drifvande af den i uringårigen qvarsittande s tenen , beträffar, 

så är principen falsk, och deras nytta bero r  af deras för

måga, att qvalitativt förändra  urinen och de äro således in

dicerade emot diathesen, men ej emot sjelfva slencoliken. 

De oljaktiga och mucilaginösa injectionerne i blåsan kunna 

endast möjligen verka till beredande af stenars afgång genom 

urinröret,  men ej genom uringången —  och de korama så

ledes ej vid stencolikens b'ehandling i fråga.

Då en stencolik upphört} utan alt stenen afgått eller 

några tecken visat a t t  han passerat uringången liar man


