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anledning, att tro det han qvarstadnat i njuren. I sådant 

fall har  man att befara det lians meehaniska retnina kan 

åstadkomma antingen ett nytt colikanfall eller ock inflam

mation i njnren. För att förekomma sa väl det ena som det 

andra, bör den sjuke vara mycket försigtig i sin lefnadsord- 

ning och framför allt undvika sådana rörelser, som genom 

skakning eller klämning meclianiskt reta njuren. Till före

kommande af inflammation har man recommenderaf, att sät

ta  hank i renaltraktenj och denna åtgärd, elniru för den sju

ke besvärlig, synes dock vara i alla afseenden ändamålsen

lig och dess nytta har äfven af erlarenheten i flera fall 

blifvit bekräftad.

c) C o l i k  u n d e r  h a fv a n d « e  t i l l s t å n d e t .  C o l ic a  

g r a v i d a r u m .

Ibland de plågor, som undeer hafvande tillståndet pläga 

besvära, är äfven colik. Den är likväl icke alltid af ena

handa beskafleuhet. Ibland är d[en förenad med stark fclod- 

fullhet i underlifvet och åtfölje^ då vanligen af förstopp

ning. Den fordrar i dessa fall i rnän af sin häftighet blod

uttömningar och i synnerhet lösande oleosalinska laxerme- 

del. Då den tillika åtföljes af magsyra och flatulens, böra 

äfven alkaliska medel användas jemte lindriga carminativa. 

En upplösning af mildt kali eller natron i aqua menth. crisp, 

ar för detta ändamål passande. Äro luemorrhoidalcongeslio-
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t e r  med coliken förenade, bör svafvel m ed magnesia bru-  

bas. Äro colikanlallen al Iiiifligare cha rac te r ,  nervösa eller 

bys teviska, öfvergå de till eller omvexla de med svimnin- 

car eller convulsioner, måste allvarsammare nervmedel an-t
vändas. De hettande ocli spirituösa böra dock i det läng

sta undvikas. Såvida magsyra och cardialgi, om icke all

tid uppenbart dock under skepnaden af and ra  lidanden, pla

ça vara med dessa nervösa colikanfall förenade ,  liar mail 

mycket att hoppas af v ism uth, zink och n u x  vomica, då de 

med försigtighet och med afseende på de l id a n d e n , som join

te coliken förekomma, användas. Linimenter med tillsatts 

ci opiuin cch camfert göra ofta god nytta och, i synnerhet 

då benägenhet för diarrhé åtföljer coliken, böra lavementer 

af valeriaua-infusion stundom användas.

J. Colik i följcl a f sjukligt förhållande hos tarm- 
canalens secretioner. Colica Gastrica.

a) C o l i k  a f  q v a r d r ö j a n d e  m e c o n i u m .  C o l i c a  

M e c o n i a l i s .

Colikplågor hos nyfödda igenkänner man af barnets o- 

roligliet och sömnlöshet, nästan oupphörliga q vidande, då 

och då afbrulet af häftigare skrik, bukens indragning, bå

lens krokiga, framåt böjda ställning ocli lårens uppdragning 

emot underlifvet. Stundom, ehuru mera sällan straxt i bör



jan ar verklig flatulens, som ger sig tillkänna genom buller 

i tarm arna, rapningar och väd<crafgång ifrån rec tum , förenad 

med de öfriga symplomerna. E hu ru  denna colik understun

dom är föranledd af tillfälliga omständigheter, för härd lind- 

ning, det oförståndiga bruket att gifva nyfödda barn re

dan under första dygnet mat, såsom välling, uppblötta skor

p o r ,  tuggor o. s. v., samt förkylning, har den dock ofta 

sin grund uti  uteblifvandet af den secreloriska verksamhet 

lios abdominalinelfvorna, genom hvilken becket upplöses 

och adores. I det sednare fallet åtföljes coliken alltid af 

förstoppning. Det är en känd , både med erfarenhet och 

theori öfverensstämmande sats, att modersmjölken just i 

början af deaäs afsöndring eller den så kallade råmjölken är 

det bästa medlet, alt befordra secretionerne inom abdominal

inelfvorna: och således synes oss R o s e n  s t e i n s  oinskränkt 

gifna föreskrift ,  alt barnet icke förr än 24 timmar ef

te r  födelsen bör läggas til l  bröstet, utan i stället få en så- 

kallad napp af neltelduk innehållande mannamos, att suga 

på ,  endast tillämplig på cle fall, då genom tillfälliga om

ständigheter modersmjölken icke kan gifvas åt barnet på 

första dygnet. Att all annat slags föda än råmjölken, såväl 

mjölksom ännu mera mjöl- och brödhaltiga ämnen, är un

der det första dygnet och innan den secreloriska verksam

heten hos abdominalinelfvorne hunnit utveckla sig, skadlig 

och bör undvikas, är lig tigt, men att undvika äfyen råmjöl



ken sjelf då den kan erhållas, pch ersälta dess verkan med 

medicamenter, är en föreskrift  som väl svårligen kan rä t t
färdigas. Da åter digifningen under första dygnet icke kan 

äga rum  eller då det oaktadt becket icke afgår, utan för

stoppning och colik uppkom m a, böra Iaxermedel användas.

En eller par theskedar ricinolja eller manna är  ofta til l-
«

räckligt för ändamålet. I svårare och envisare fall får 
mari derjemte använda lavement. Såvida här är  fråga 
icke egentligen om aflörandet af becket, utan om fram kal

landet af abdominal-secretionerna, i synnerhet den ifrån lef-  

yern, synes det väl oss som calomel eller rhabarber eller 
begge i förening skulle vara  lämpligare Iaxermedel, ä n  de 

nyssanförda mildare och b lo tt  på magens och tarmcanalens 
serösa och pituitösa afsöndringar sannolikt verkande. Men 

man uppnår, såsom sagdt,  i  de flesta fall äfven blo tt  med 

de sednare ändamålet,

b) G a l l c o l i k .  C o l i c a  B i l i o s a ,

Uti gallcoliken äro de egentliga coliksymptomerne före
nade med livad man kallar stalus biliosus, eller en biliös 
charakter hos afsöndringarne ifrån den inre membranen af 
munnen, svalget, magen och aliuientärkanalcn i allmänhet. 

Denna biliösa character ger sig vanligen tillkänna icke blott 

genom ytterligt besk sm ak, utan äfven genom gul färg och 
gallaktiga egenskaper hos afsöndringarna, hvarigenom -upp-



komma gulbelagd tunga, leska mppstÖtningar, helîa i ma
gen, gallaktiga kräkningar, gallaktig diarrbë o. s. v. Men 

i andra fall åter marker man ing*en annan biliög egenskap 

bos dessa secretioner, än den besfka smaken i munnen, hvil- 
ken kan vara ytleiligt besvärandte, faslän tungan är ren och 

r ö d ,  afsöndringarne i munnen icke alls gulaktiga ocb hvar-  
ken uppslötningar eller kräkningair lillkännagifva någon gall- 

afsöndring i magen. Smärtorna uti gallcoliken äro y Lleiligt 
liäftiga och S y d e n h a m  yttrar sig om dem: »Intestinorum 
dolor atrocissimus es>t, et p ra) c e t e r i s  o m n i b u s ,  qvibus- 

cum mortalium calaimitossiæsimi committuntur,  maxime into

lerabilis.» De äro väl, i synnerbat i bö r jan , spridda öfver 

buken, men de hafva dock oftast, och egentligen sedan coli- 

ken någon längre täd räckt, en fix punct, der de äro star

kast och d er  de snarare kannas såsom hårande än såsom 

blott knipande och skärande. Detta de svåraste plågornas 

fixa säte är vanligen lefvertrakten och de äro stundom så 
inom detta ställe inskränkta, att sjukdomen mer bar formen 

af algi än af colik.. Detta är dock blott i vissa fall händel
sen , ty  i de flesta åtföljes den locala häftigare smärtan af, 

liela buken sammandragande, colikplågor. Smärtorna rem it

tera emellanåt betydligt,  stundom ända till verklig intermis

sion, m en, såsom S y d e n h a m  s ä g e r ,  ä r  under en sådan,, 

intermission, den sjuke nästan lika plågad af bäfvau för pa- 

roxysrnens å terkom st,  som under densamma. »Recrudescen

tem paroxysmum æger pressentions, vultu miserabili atq^®
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ejulatu ceu præsentem exhorret et aversatur.» Ibland äro 

colikplagorne förenade m ed  elt febrilt tillstånd , accelererad 

pu ls ,  blodcongestion till hu fvude l,  värk i korsryggen o. s. 
v. Någon gäng är lefvertrakten uppdrifven ocb hård och 
man liar dâ alt befara Öfvergång till hepatitis, ty  i de flesta 

fall eller da coliken är  enkel, äro både epigastrium och liy- 

pochondrierne mjuka och icke uppdrifna ,  ehuru nästan all
tid åtminstone i trakten al le fvern ,  mycket ömmande äfvcn 

för 3rttre vidröring.

Gallcoliken förekommer vanligast under en berrskande 
biliös Constitution och således på samma gång som gallfeber,  

cholera biliosa, biliös dysenteri eller biliös diarrhé äro 
gängse. Den öfvergår äfven understundom till en eller an
nan af dessa sjukdomar och någon gång,  såsom sagdt, ehu
ru sällan, till hepatitis,

Sporadiskt förekommer gallcoliken egentligen hos qvin- 
n o r , i synnerhet hos dem, som hafva retligt nervs3Tstem el
ler äro besvärade al l^s te r iska  plågor, och blilvit försvaga
de genom stark menstruation eller föregånget svårt födslo- 
arbete. Förkylningar om fotterna och häftiga sinnesrörelser, 
i synnerhet vrede,  pläga vara de vanligaste tillfälliga anled- 
ningarne.

Vid behandlingen har man först at t  göra afsccnde på 
om några tecken visa sig till inflammatorisk irritation, såsom 
lebri! puls, samt uppdrifning och ömhet i högra hypochon- 
drium och congestion till hu lvudct o. s. v. I dessa fall bö



ra iglar appliceras på det värkande slället. Endast hos star

ka  ocli blodfulla constitulioner bör åderlåtning i deras ställe 

väljas. Derefter söker man att fullgöra den  radicala indi- 

cationen, som består i alt framkalla den normala gallsecre- 

tionen. De medel, som för detta ändamål kunna användas, 

äro kräk- och laxermedel. Ehuru kraftiga de förra äfven 

ä ro ,  hindra dock den ytterst häftiga smärtan och magens 

erethism ofta deras användande. De böra alldeles undvikas, 

då lefvertrakten och epigastrium äro uppdrilna och mycket 

ömma. Men då detta icke är fallet och i synnerhet i den 

sporadiskt förekommande gallcoliken, äro de bättre passande, 

ehuru  man dock alltid bör vid deras brnk gå högst försig-

tigt till väga. Då kräkuingarne äro häftiga böra de blott 

understödjas genom drickning af varmt vatten eller, såsom 

S y d e n h a m  tillstyrker, ljum öhlosl. Laxermedien äro me

ra  sällan contraindicerade. Mian väljer vanligen så kallade 

lenifiva, upplösningar af sulpluas magnésie, eller tariras kali- 

conatric. i något nmcilaginöst vehikel, men då plågan och 

krampen äro häftigare, är, så;Som S y d e n h a m  säger, »Leo 

non subere excipiendus», utan böra kraftigare medel använ

das. Inf. sennæ compos, med tillsatts af en fjerdedel inf. 

rbei är i sådana fall lämpligt. Ibland de här användbara 

laxennedlen synes dock calomel förtjena företrädet. J o li li

s o n s  sätt ,  alt använda déii i cholérä biliosa, synes äfven i 

gallcoliken förtjena uppmärksamhet. Idan låter ncmligen 
sälta den sjuka i ett varmt bad och :gcr under det han an- 

uu  der qvarhåiles, ilrån i o till 20 gr. calomel m ed tillsatts



af ett till tre gran opium. Om man skulle frukta skadliga 

verkningar af ett så tidigt b ruk  af opium, kan man i  stäl

let taga extr. hyoscyami och vi föreslå i sådant afseende 
följande formel :

Rc. Muriat. hydrargyros. mit. gr. X — Xvj 

Extr .  hyoscyami gr. i j— vj.

Pulv. rad. rhei. gr. v j— X 

D:r S:r Laxerpulver.

Näst kräk- och laxermedel komma vid gallcolikens be

handling de sedativa medlen i fråga. Varma bad och v ar 

ma cataplamer öfver buken, i synnerhet öfre delen deraf 

samt emollierande lavementer böra derföre användas. Ibland 

narcotica har  opium egentligen blifvit brukadt. S y d e n h a m  
använde det icke allenast efter det laxermedlet åstadkom

mit tillräcklig verkan och sedermera alternativt med detta, 

utan äfven, då smärtan och kräkningarne voro mycket häf

tiga, före laxermedlet. Det synes likväl vara ändamålsen- 
ligare, att i sådana fall på sätt, som ofvanföre blifvit upp- 

gifvet, gifva det på en gång med laxermedlet.  Deremot ef

ter det ymniga uttömningar blifvit genom laxermedlet fram

kallade, bör en dosis opium till ett gran helst med tillsats 

af lika mycket rad. ipecacuanhas och calomel, blifva gifven. 

Om coliken efter dessa medels användande ännu fortfar, 

bör laxermedlet förnyas och orn calomel brukades första 

gången, torde det nu vara passande a l t  i stället använda



upplösningar af något laxersalt antingen i emulsion eller ock 

i decoct, taraxaci, hvilken blandning enligt S c h  m id t  m a n  11 s 

rad kan gifvas matskedtals en gäng i timmen till dess v e r -  

kan följer. Sedan verkan af laxennedlet åter upphört, kan 

opiatet förnyas. Ingnidning af något opiumhalligt liniment, 

såsom t. ex. d e t ,  som ofvanföre (p. 92) är uppgilvet, kan 

derjemte användas. Badet förnyas efter omständigheterna 

en eller flera cancer och älven under tillfrisknincen. Om
O  O  O

efter det coliken upphört,  biliösa symptomer ännu fortfara 

böra växtsyrebaltiga ämnen, såsom tamarinder, crem. tar- 

tari  o. s. v. brukas. Under tillfriskningen är  det stundom,

1 händelse digestionen är dålig och den 6juke besväras af 

besk smak, nödigt,  alt bruka beska ämnen, såsom taraxa

cum , cardebenedikt, columbo o. s. v. Men ibland förslå 

icke dessa medicamenter, ulan ett biliöst tillstånd af svårare 

eller lindrigare beskaffenhet fortfair och coliken recidiverar 

tid efter annan. S y d e n h a m  rectomuieiiderade ridning emot 

detta tillstånd, och detta råd .följes ännu ofta i England. 

Men det tillförlitligaste medlet är dock calomel, gifven till

2 à 3 gr. om dagen, ända till dess anfingen de sjukliga 

symptomerna upphöra eller operativa verkningar af medica- 

mentet uppkomma i munnen.

c) C o l i k  af  s a m l a d e  e x c r e  me n t e r .  C o 1 i c a S t e r 

c o r e a .
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d)  C o l i  k a f  h å r d n a d e  e x c r e  m e n t o r .  Co l i c  a S c y -  

fc a l  o sa .

Vi sammanfatte dessa begge artförändringar af den ga- 

striska coliken, emedan den sednare i inånga fall är endast 
en svårare form af den förra, och dessutom, äfven då de 
äro qvalitativt skiljda, i afseende på så väl de lidanden livar- 

af de åtföljas, soin den feehaudling, hvilken deremot skall 

användas, nog nära med livarandra öfverensstämma. Den 

qvalitativa skiljaktigheten emellan dom s}rnes bero derpå, att 

i den förra, sjukdomens ursprungliga moment synes hufvud- 

eakligen bestå uti en sjuklig förändring i den öfre ta rm ka

nalens, magens och lefverns secretioner, då deremot den 

sednare hufvudsakligen härrör af sjuklighet uti secrelioner- 
ne i colon. Det så kallade torpida tillståndet i colon, el

ler dennas förminskade rörelsekaaft, i följe livaraf dess för
måga hade alt fortskaffa excrementerne och att  motverka 

deras mechaniska tryckning är så försvagad, att i följd af 

denna partiella dilatationer uppkomma, är för feegge arterne 

gemensam j men äger dock i den sednare rum  i högre grad. 
Den distinction, hvilken somliga författare göra emellan den 

constipation, då excrementerne, ehuru  de afgå sällan, dock 
äro till fo rm , voluin och consistens liknande förhållandet i 

det friska tillståndet och den, då de äro hårda  och små, 
synes nära nog sammanträffa med den,  som här göres 

emellan de ifrågavarande arterna af colik.

De ställen, der excrementerna vanligen samlas, äro 

blindtarmen, llexura siijmoidea och rectum straxt of vanomO



sphincter, Mängden af lem är ofta oerhörclt stor. I cæcmn 

liar den, sfisoin det berättas, någon gång uppgått till liera 
kannor ocli föranledt er. uppdrilning af b u ken ,  som liknat 

ett långt framskridet halvande tillstånd. I ett fall, del vi 
sjelfve iakttagit, föranlecde excrementernes samling ofvanom 

sphincter en svullnad omkring anus, af en större melons 
vidd, hvilken efter det ett lavement åstadkommit excremen

ternes uttömning, nästan alldeles försvann. Förstoppningen, 
som föregick uppkomsten af denna samling, hade räckt i sex 
veckor. Sådana samlingar kunna dock uppkomma och ökas 

till denna oerhörda mängd, oakladt den sjuke h ar  hvad man 
kallar daglig öppning. I flexura iliaca händer  det i syn
nerhet ej så sällan, att excremenlerne liårdna och fiista sig 
vid larmens väggar, men i midien qvarblifver en mer el

ler mindre trång kanal, genom hvilken de lösare ämnena 

framtränga. Det är egen tligen hos äldre personer, som des

sa samlingar förekomma. De befordras af stillasittande, då
lig och grof foda, ymnig förtäring af caflfe, i synnerhet hos 
dem, som för öfrigt svälta o. s. v. Men dilatationen af r e 
ctum straxt ofvanom spincter kan äfven< förekomma hos 

barn.

De colikplågor,' dessa excrementsamlingar föranleda, äro 

af mycket olika inlensitetsgrad. Ibland bestå de blott i mer 
eller m indre häftiga knipningar, som tid efter annan, efter 

mer eller mindre långvariga intermissioner eller remissioner, 

återkomma, ibland åler är smärtan ytterst liäflig, sträcker



sig ifrån det egentligen lidande stället öfver hela b u k en ,  

som är  härd och spänd. Vid närmare undersökning träilar 

man vanligtvis enskilda, mycket härda svullnader i trakten 

af excrementsamlingarna och stundom är derjemte colon, i 

synnerhet i f lexurerna, mycket uppdrifven af väder. Den 

sjuke har  qväljningar, eckel, kräkningar och dessa blif- 

va ibland excrementala , eller med andra ord, sjukdomen öf- 

vergär til l ilens. Vanligen är denna colik förenad med 
förstoppning, men det händer understundom , i synnerhet 

da excrementsamlingen äger rum i cæcum, a t t  en diarrlié 

eller freqventa, men små och med smärtsamma tenesmer för

enade, afgångar af lösa, stundom blodiga excrementer, åtföl

je r  coliken, hvilket icke bör föranleda något misstag i af- 

seende på nödvändigheten af laxermedels användande.

Mången gång är den envisa constipationen följd af o r

ganiska och obotliga fel, så väl i tarmarna som i närliggan

de delar, och dessa organiska fel hafva understundom kunnat 

fortfara i många år, utan att åstadkomma andra  lidanden 

än hård t lif och tid efter annan uppkommande mer el

ler  mindre häftiga colikplågor. Ibland de många fall af 

denna beskaffenhet, som blifvit iakttagna, synes} oss det, 

som berättas af R e n a u l d i n ,  vara särdeles märkvärdigt.  En 

Läkare vid Franska arméen hade ända ifrån sin födelse li

dit af förstoppning. Han åt vanligen mycket, men hade 

icke stolgång oftare an hvarannan högst hvarjc månad. Ilans 

buk var svullen och stor och tilltog med a r e n , äfvensom 
öppningens tröghet tillväxte, så att vid 42 ars aider stol-



gång inträffade endast livar 3 :dje eller 4 :de månad. I sitt 
54  är anfölls lian af en svårare stercoralcolik med kräknin-  

uti hvilken lian dog. Vid liköppningen trallade man 
en fibros strietur af rectum, omkring en tum ofvanom anus. 
Ofvanföre stricturen var  ändtarmen u tspänd ända Lill den 
vidd att den uppfyllde kela bäckenet ocb större delen af 
bukcaviteten ocb bildade en cloak, som innehöll 3o kilo— 
grammer (84 liber) af svartakligt b runa,  slinkande ocb grö t- 
formiga fæces.

Prognosen är  uti alla svårare former af detta slags colik 
ganska missgynnande. Det sjukdomstillstånd, som för dem 
ligger till grund, är oftast af långvarig duration, bar småningom 
ocb hemligen uppkommit ocb, då det föranleder colik, vanli
gen ffunnit den grad alt det svårligen kan botas. Dessutom 
är lidandet understundom af den a r t ,  att medicamenter haf-  
va nog liten förmåga att förändra det. Då samlingen bar  
sitt säte i cæcum, är vanligen denna tarm förtjockad, de
genererad, besvärad af clironisk inflammation o. s. v.

Öfvergången till ileus med eller utan complication med 
enteritiska symptomer är den vanliga fo rm , under bvilken 
stercoralcoliken slutar med döden.

Behandlingen bar 3 :ne hufvudsakliga indicationer a t t j  
uppfylla. Först att befordra uttömningen af de redan sanw 
lade üxerernenterna, sedan att genom direct verkande seda
tiva medel mildra den convulsiva reactionen i tarmkanalen 
ocb slutligen att förändra den sjukliga beskaffenhet bos



tü rm  k analens muskelkrafter och s e c r e t i o n e r s o m  ligger till 

g rund  för  excrementernes tjvardröjande, sammangyttriug 
och hårdnande.

För alt uppfylla den första af dessa indicalioiier liar 

man att använda laxermedel och lavementer. I alla svåra

re  och på hårdnade excrementsamlingar i colon beroende 

fall ,  förtjena de förra företrädet eller äro alt betrakta 

såsom hufvudmedel. De sednare deremot, ehuru  i de flesta 

fall oumbärliga, äro dock i de svårare mer att betrakta så
som kraftiga bimedel och kunna vid ett ovarsamt val ocli 
användningssätt, åstadkomma ganska skadliga verkningar. 
Det är endast i de händelser, då felaktighet i Jefverns, ma

gens och öfre tarmkanalens secretioner utgör ett hufvudmo- 
ment i sjukdomen, som de liafva bufvudsaklig betydelse. 
Vi vilje således tala om lavementerne först.

Då man af de på buken kännbara svullnadernes och de 
före anfallet afgångna excrementernas beskaffenhet h a r  an
ledning alt antaga, det excrementsamlingarne äro hårda och 

sammangyltrade, bör man fört använda endast sådana lave- 
menter, som kunna verka till excrementernes uppmjukande; 
upplösning och lubricering. Man gör således först försök 
med varmt vatten, tvålvatten, oljblandningar o. s. v. Så

väl vid dessa lavementer, som vid de sedermera användba

ra  af kraftigare beskaffenhet, bör man i afseende pa satte t 
af deras application rätta sig efter slället för excrement- 
eamlingen. Om denna finnes s trax t  ofvanom sphincter eller


