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giftet tidigt kan blifva u ttöm dt, ar  utgången oftast dödlig. 
Den vanliga formen åter eller den , som egentligen erhållit 
nam n af målarcolik, härrör  af såkallade blyångor, som ge
nom  lnulen och lungorna meddelat sig åt kroppen eil er ock, 
e h u ru  mera sällan, af mycken handtering af blyhaltiga äm
n e n ,  eller dessas längre qvardröjande i beröring med hu
d e n ,  som ej är ovanligt hos vissa handtverkare , livilka ej 
strängt och noggrannt iakttaga den i detta afseende särde
les angelägna renligheten. Denna är både lindrigare i bör
jan och ,  mindre vådlig samt har äfven längre duration. 
Dess symptomer och förlopp äro följande.

Innan de egentliga colikplågorne inställa sig, känner 
den sjuke vanligen i längre »dier kortare tid en betydlig 
kraftlöshet och torrhet i munnen och svalget, under det hans 
ansigte bleknar. Stundom har han lindriga svindelanfall, 
k ram pdrag ,  darrningar m. m. Sjelfva coliken börjar med 
dåf värk i buken , som först kommer anfallsvis med kor
tare eller längre mellanstånd, men sedermera blir ihållan
de. Denna värk  ä r  ytterligt häftig. Den sjuke kastar sig 
af och an ,  lägger sig understundom på niagen eller gnider 
den med händerna samt ger ifrån sig högljudda klagorop. 
Värken kännes häftigast i magmunnen, och denna tyckes 
vara en af de centralpuncter, hvarifrån den utgår och spri
der sig öfver hela k ro p p e n , till ryggen , till armarna och 
ljumskarna, låren och benen. En annan härd för de con
vulsiva smärtorna är nafveln, som drages inåt och i trak-



ten hvaraf en slitande eller bårande smärta kännes, som 
genom tätt på livarandra följande skärningar sprider sig till 
bukm usklarne, hypocliondrierna och nedåt länderna och 
ljumskarna. Men äfven i andra kroppsdelar plågas den 
sjuke af stark värk. Hufvudvärken är vanligen ganska 
svår; afvenså kännes ibland en häftig smärta i halsen och 
axlarna, i hand- och fotledei’na, i folsålorna o. s. v. Nästan 
alla de frivilliga musklarna äro ytterligt ömma och genom
faras tä tt och ofta af högst smärtsamma ilningar. Under
stundom otnvexlar värken i buken m ed den i extremite- 
te rn a ,  men någon gång inträffar begges förvärring på en 
gång. Dessa smärtsamma symplomer fortfara väl beständigt 
både dag och natt ,  men äro dock vanligen värre om nät
terna. Oaktadt denna häftiga värk är dock buken sällan 
öm. I stället känner den sjuke vanligen lindring af tryck
ning, äfven då denna är myeket stark. M é r a t  säger att 
stark tryckning understundom i den grad verkar mildrande, 
alt den sjuke låter 2 à 3 personer lägga sig på hans mage. 
Men delta är dock ej alltid händelsen. Ib land, ehuru säl
lan ,  är buken ,  i synnerhet i det sednare stadiet,  mycket 
öm och tål ej den ringaste vidröring. Underlifvet är i allmän
het  indraget,  i synnerhet omkring nafveln. Musklarna kännas 
stela och ibland här och der knöliga. C o p l a n d  säger l ik 
väl alt han lika ofta funnit underlifvet spändt som indra
get. Utspänningen visar sig i synnerhet i det sednare sta
diet och är då en följd af väderutveckling i groftannen, 
hvilken stundom kännes genom muskelbeläckningen. Ibland



har man funnit contraction i trakten af nafveln och upp-  
drifning för öfrigL

Eckel och kräkning samt förstoppning äro temligen 
constanta symptomer och de visa sig redan i början. Det 
som uppkräkes är slernmigt, ibland skarpt biliöst, grönak
tigt och beskt, någon gång svartaktigt. Kräkningarne fort
fara i flera dagar, men förekomma mera sällan emot slutet. 
Uppslötningar omvexla med kräkningarna och äro vanligen 
beska. O r  f i l a  anmärkte i tvä fall uppstölningar, livilka 
åtföljdes af söt smak. Men dessa iakttagelser synas vara 
nästan de enda i sitt slag. Hicka uppkommer ibland, i s y n 
nerhe t  i svårare fall. Förstoppningen är envis och de ex -  
crementer,  som någon gång afgå, äro väl af gul färg, men 
hårda, små och afrundade, lika dem ifrån får. Någon gång 
säger sig O r f i l a  lrafva iakttagit diarrhé i stället för för
stoppning och enligt hans erfarenhet förlora excrementerne, 
i sainma mån som sjukdomen tilltager, sin hårda beskaf
fenhet,  blifva m juka, till och med vattenakLiga. Med för
stoppningen äro, såsom till en del dess närmaste orsak, 
stelhet och sammaulrängning af rectum i synnerhet af sphin
cter förenade och delta understundom i den grad att pipen 
af clislii sprutan ej kan  inbringas.

Pulsen är i början nästan norm al,  någon gång förblif- 
ver den så under hela sjukdomens förlopp. Stundom äi 
den långsammare än i friska tillståndet, stundom hastigare 
och svagare, mycket sällan fullare och starkare. Urinen vi-



sar foga förändring; någon gång är den ymnigare än £i 
friska tillståndet, mycket sällan mera sparsam. M o n r o  

har likväl iakttagit, det någon gång urinblåsans sphincter 

varit lika starkt och envist sammandragen, som slulmuskeln 
i anus, och derigenom föranledt ischuri. Tungan är blek], 

fuktig och mjuk. Något egentligt febertillstånd äger ganska 
sällan rum: af 5 i fall , hviika iakttogos af M e r  a t ,  voro 
blott tre förenade med feber och dermed öfverensstämmer 
äfven O r  f i l a s  erfarenhet.

Målarcoliken är  vådlig,'^mer genom den benägenhet]  
för recidiver den qvarlemnar och de sjukdomar, till hviika 
den stundom öfvergår, än derigenom alt den omedelbart 

åstadkommer döden; ty det sednare händer sällan.' Då d ö 

den inträffar, har den vanligen sin grund uti den sjukes hö
ga ålder eller i de chroniska sjukdomar i underlifvet,  af 

hviika han förut varit besvärad och som således med coli- 
ken föranleda vådligal|complicationer. Någon gång angripes 
likväl lijernan och den sjuke dör af slag. Tillfäliga om
ständigheter, origtig behandling o. s. v. kunna möjligen nå
gon gång föranleda complicationer med inflammationer i 
abdominalorganerna, men detta torde dock y tte rs t  sällan 
inträffa. Man har anmärkt,  att hos personer som äro be

nägna för dryckenskap målarcoliken blir långvarigare än 
hos andra eller, med andra o rd ,  får en större benägenlut}



för récidiver. De sjukdomar, hvilka understundom äro följ
der af målarcolik äro vanligast paralytiska, någon gång con
vulsiva. Då nemligen icke snart någon mildring hos sym p- 
tomerna inträffar, utan plågorna alltmer stiga och förvärras, 
föranleda de stundom en mer och mer tilltagande svaghet 
hos muskelkraften, hvilken omsider öfvergår till partiella 
paralysier, i synnerhet uti extensorema. Dessa paralysier 
förekomma egentligen hos öfre extremiteterna, och musk- 
larne förlora ej allenast sin turgor, utan äfven sin organi
ska struetur och förvandlas stundom till en mjuk eller fett— 
artad massa. Ibland sälla sig andtäppa, palpitationer och 
torrhosta till de öfriga symptomerna, men dessa försvinna 
vanligen, sedan coliken sjelf blir liäfven, och synas således 
vara af denna beroende, blott consensuella lidanden. Ehuru 
det efter utseendet borde inträffa oftare, händer dock blott 
sällan att målarcoliken öfvergår till eller complicerar sig 
med ileus och denna complication är af högst vådlig bety
delse. Någon gång har man sett epilepsi uppkomma efter 
målarcolik och , såsom det säges, i ett och annat fall äf
ven mani.

Durationen omvexlar vanligen emellan 2 och a 5 dagar. 
Af 147 af R an  q ve observerade sjukdomsfall upphörde 
coliken genom öfvergång till helsa, i 129 e m e l l a n  det 2:dra 
och i 3:de dygnet, i de öfriga imellan det i 3:de och 26:te. 
Recidiver äro mycket vanliga och de fall, Lvilka af några



omtalas och som skola halva fortfarit i flera månader, blotl 
med några få intermissioner, synas hafva bestått af sam
manlänkade recidiver.

> « , •Då målarcoliken i sin enkla form mera sällan slutar
med dödep, kunna ej heller observationerne vid liköppnin
gar vara särdeles talrika. Emellan de få, som blifvit sam
lade, råder dock en högst besynnerlig skiljaktighet. D e  
H a e i i  och M é r a t  funno i alla de fall, de undersökte, 
colon och rectum sammandragna och coarcterade, då dere- 
mot A n d  r a l  och L o u i s ,  af hvilka den förre iakttagit 7 
fall, icke sågo något det ringaste tecken till en sådan 
sammandragning. Då i de händelser, som An d r  a l  iakt
tagit, döden inträffade i följd af convulsioner, blefvo äl
ven nervsystemets organer undersökta, men hvarken i h jer-  
nan,  i ryggmärgen eller i cerebro-spinalsyslemets nerver 
fanns något, som afvek ifrån regeln.

Målarcoliken härrö r ,  såsom redan är sagdt, ifrån bly
förgiftning och B a t e m a n  säger det af alla de händelser,  
hvilka han i London haft tillfälle att iakttaga, och de voro 
ganska många, intet enda var ,  hos^hvilket denna orsak ej 
kunde igenfinnas såsom anledning. Att sura viner kunna 
åstadkomma blycolik, trodde m a n e n  lång t id ,  emedan man 
ifrån dem härledde den endemiska coliken, men denna här
rö r ,  såsom man nu mera alhnäut tror, af climatiska förhål- 
hållanden, ehuru månge aktningsvärde män, såsom C op-



l a n d ,  G o o d  m. fl. ännu envist bibeliålla meningen om 
dess härrörande af blyförgiftning, I synnerhet y rkar  den 
förstnämnde detta om coliken i Poitou och i Devonshire, 
då han deremot teniligen inconseqvent anser den Castiliska 
och den i Vestindien bero på climatiska förhållanden.

Men den blyförgiftning, som åstadkommer målarcolik, 
är ej den, som uppkommer genom nedsväljda blyhaltiga 
ämnen, ty denna har mycket svårare symptomer och van
ligare en olycklig utgång; utan den härrör af blypraepara- 
ters beröring med ytan af kroppen. Den starkaste verkan 
synas dessa skadliga ämnen hafva, då de äro förenade med 
sådana, som äro flygtiga och derigenom erhålla ångform och 
således äfven kunna intränga i respirationsvägarna. Derfö- 
re är  den vanligaste orsaken till blycolik den vid oljemål
ning så vanliga blandningen af blyoxider och terpentin. 
Af detta skäl förekommer blycoliken alldravanligast hos 
målare och har  deraf lått sitt brukligaste namn. Men dess
utom förekommer den hos sådana handtverkare och fabriks
arbetare, livilka antingen äro blottställda för blykalkers in
verkan i form af dam eller rök, eller ock mycket handte- 
ra  blyhaltiga ämnen. Så väl på ytan af kroppen som in 
värtes äi'o blyoxiderna skadligare än blysalterna, och såle
des blyhvitt farligare än blysocker.

Den förgiftning, som uppkommer genorn nedsväljda bly
haltiga ämnen, är till sina phænomener ännu obestämd och



det begrepp, vi kunne göra oss derom, grundar sig huf-

vudsakligen pä O r  f i l a s  experimenter. Enligt dessa upp 
komma först häftiga kräkningar och colikplågor, sedermera 
convulsioner, yrsel, svindel och svimning samt slutligen ett 
b lott mattighelstiilslånd, som näst föregår döden. De topi- 

ska och corrosiva verkningarne på magen och tarmarna vo

ro  vid dessa experimenter starkare då blysockret, livilket 

var  det prroparat som hufvndsakligen användes, brukades i 

pulverform , och de på nervsystemet, då det ingafs upplöst 

i vatten. För a t t  åstadkomma dessa verkningar på hundar, 

behöldes stora doser af blysocker, tre drachmer och derutöf- 

ver. Efter döden träffades alltid i n f l a m m a t i o n  i magen. 
Stundom var väl blott den inre sidan af slemhinnan inflamme

rad ,  men i andra fall genomgrep inflammationen hela mem

branen och syntes äfven på yttre eller muskularsidan. Rodna

den är i dessa sednare händelser mörk och magens öfriga hin
nor deltaga mer eller mindre deri. Understundom ser man 

inuti membranen svarta puncter eller fläckar af olika stor

lek ,  som härröra af extravaseradt blod. Hos de lefvande 

djuren träflas vid vivisectionen, dâ de nemligen förut icke 

uppkräkts giftet,  slemmembranen så väl ij magen som i 

tarmkanalen öfverdragen med ett slemmigt tjockt och askgrått 

ämne, under hvilket sjelfva membranen har  en mörkgrå 

färg. O r  f i l a  säger vidare ”man inser lätt att de andra 

blypræparalerna m å s t e  frambringa likadana förändringar, 

om de nedsväljas i så stor mängd, att döden deraf föror



sakas.” Detta är  dock ej afgjordt,  ehuru  det | k a n  anse* 

sannolikt.

Om vi af dessa experimenter och deras resultater göre 

tillämpning pä menniskan, och den blyförgiftning, som hos 

henne kan uppkomma, följer deraf: i)  att blyprasparater på 
denna väg verka skadligt och dödande, genom en i magen 

och tarmkanalen framkallad inflammation, hvilket åter all

deles icke äger rum i målarcoliken och 2) att blyhaltiga äm

nen för att åstadkomma en sådan inflammation måste ned
sväljas i betydlig mängd. Häraf följer åter att förgiftning 

af nedsväljda btypræparater måste behandlas på ett helt 

annat sätt än målarcoliken, och ytterligare alt en sådan bly

förgiftning sällan kan uppkomma tillfälligtvis, utan endast 
då mycket grofva misstag begås, eller ock då blypræparater 
verkligen användas med afsigt att förgifta, hvilket sednave 

dock ytterst sällan torde inträffa. Det berättas efter J a m e s  

och T i s s o t  att de iakttagit några fall af blycolik, soin 

uppkommit genom missbruk af blysocker, såsom läkemedel 

dels emot lungsot dels emot leucorrhé. Men deras erfa
renhet har ej blilvit bekräftad i sednare tider,  då blysock

re t  mera allmänt brukats såsom medicament. F o uq  v i e r  

använde detsamma både länge och i stora doser, utan alt 

deraf se några skadliga verkningarj han gaf del utan fara 

till 12 gr. på dagen. Vi sakna således alldeles direct erfarenhet 
om blyförgiftning genom blypræparalers nedsväljning, men 

det oaktadt har man föregifvit det densamma nästan dag-



ligen inträflar. Föreställningen derom plågade en tid åt- 
skillige författare såsom ett spöke. Man talade oupphörligt 
om blyförgiftning genom vatten, som runnit genom blyrän

no r ,  såsom i London, eller förvarats i blykäril, såsom v a n  

S v ie  t e n  säger sig hafva iakttagit, genom viner som af- 

sigtligt blifvit förfalskade med blysocker, såsom man trod

de händelsen vara öfverallt,  der colik visade sig ende

miskt, genom mat som blifvit tillredd uti med blyhaltigt 

tenn fortennta kärl och andteligen genom födoämnenas b ly -  

besmitlelse af glasuren på slenkäril.

En viss Doctor E b e l l  i Tyskland ansåg verkligen sten- 

kärilsglasuren för en ” Hauptqvelle vieler K r a n k h e i t e n el

ler rättare såsom orsak ej blott till de flesta sjukdomar af 

svårare beskaflenhet, utan äfven till menniskoslägtets tillvä
xande allmänna svaghet. S c h m i d t m a n n ,  som väl miss

tänker det dylika åsigter och påståenden icke äro alldeles 

gilltiga och sanningsenliga, kan dock icke fullkomligen ifrån 

den en gång fattade meningen befria sig, utan säger blott 

efter uppräknandet af de många anledningar till blyförgift

ni ng,  hvilka på hans ort förekomma: ” mirandum sane est, 
quod morbi ex plumbo provenientes non frequentius in hac 

regione occurrant’ och lägger sedermera till: ”Numquam

eam vidi, quam in hominibus plumbum t r a c t a n t i b u s . ’

Vid behandlingen är det af vigt att ihogkomma, det 
denna colik icke beror på inflammation i magen eller tar-



m arna ej heller till en sådan Öfvergår, såvida den ej till

fälligtvis dermed complicerar sig. I öfverensstämmelse der- 

med äro ej heller bloduttömningar, ehuru de blifvit före

slagna af flera ansedde Läkare , såsom D e Ha e n ,  G r e g o 

r y ,  B o r d  eu o. a. i allmänhet passande, utan endast i de 

b egge ovanliga fall, då feber ifrån början åtföljer coliken, 

eller då bestämda tecken till en med denna complieerad 

inflammation förekomma.

Huf vudmedlen äro purgermedel och sedativa. Både i 

afseende på dessa bägge slags medels inbördes förhållande 

och på valet emellan dern, som höra till hvardera classen, 

äro meningarne delade. Någre, såsom t. e. B a k e r ,  använ

da purgermedlen först och efteråt de sedativa. D e H a e n ,  

B a t e m a n  oeh måhända de flesta andra gifva de sedativa 

först och purgermedlen sedan. Andre åter, såsom C o p l a n d ,  

P e m b e r t o n  in. 11. gifva dem i förening.

Ibland purgermedlen hafva någre utvalt de svafvelsy- 

rade laxersalterna i den inening att det bly, hvilket man 

trodde finnas i tarmkanalen, derigenom skulle neutraliseras. 

Alt dessa salter äro de lämpligaste motgifter emot nedsvälj- 

da blypiæparater, emedan del svafvejsyrade bly , hvartill 

dessa genom de förra förvandlas, ä r  ett i organismens väl

skor oupplösligt ämne, torde väl böra erkännas, men enligt 

den ofvanföro yttrade åsigten af målarcolikens uppkomst, 

förfaller vid dennas behandling alldeles en sådan indication.



Såsom purgermedel synas de åter ej bafva något före

träde. Tvärtom , såvida har fordras sådana som hufvudsak- 

ligen verka på gallafsÖndringen, äro de mindre passande. 

Min liar äfven haft en synnerlig förkärlek för oljor i all— 

minhet och i synnerhet för r icinolja , men detta äfven i 

följd af ofvannämnda på en falsk förutsättning beroende 

origtiga indication. Ricinoljan, om den användes ensam, 

föifelar väl oftast den dermed åsyftade verkan, blir i de 

flesta fall åter uppkastad och i händelse den «åstadkommer 

öponing, får den sjuke af denna endast en ofullkomlig och 

hastigt öfvergående lindring. Att «åter gifva ricinolja i för

ening med crolonolja uti emulsion är  särdeles verksamt och 

de öppningar, som derigenorn åstadkommas, äro både ym 

niga och medföra icke allenast en betydlig lindring uti smär

torna, utan stundom deras fullkomliga intermission i flera 

timmar. C a lo m e l  i stor dosis ifrån i 5 till 20 gr. är äf

ven passande straxt i början, men den slår ofta felt och 

då bör man understödja dess verkan  m ed andra laxerme- 

del, i synnerhet de ofvannämnda, men ej med den förra 

fortfara och deraf gifva förnyade doser, såsom af några 

brukas.

Ibland de sedativa medlen är  opium det förnämsta, det 

som mest blifvit användt. Såsom ofvanföre är sagdt, b ru

kas det af de flesta str.nxt i början och före purgermedlen. 

Bättre torde dock vara , att gifva det i förening och på en 

gång med dessa. Det bör  gifvas i full dosis, ifrån ett till



två gran. Tobak liar väl äfven någon gång blifvit brukad, 

både i  form af lavement och till tvättning och fomenta

tion a f  buken, men ännu har det ej vunnit anseende såsom 

något särdeles tillförlitligt medel. Ett medel, som nästan 

lram för  alla andra synes förtjent af uppmärksamhet, men 

aom likväl ej ,  när man undantager R a n q v e ’s m ethod, 

hvilken nedanföre skall uppgifvas, ännu kommit i bruk, är  

belladonna.

Alun har vid behandlingen af blycoliken visat en verk

samhet, som väl för det närvarande icke kan förklaras, 

men hvilken man dock derföre ej, såsom månge g jo r t , får 

förneka. Den har  af flera blifvit i likhet med de öfriga 

ßvafvelsyrade sallerna b rukad ,  såsom motgift emot de bly— 

haltiga äm nen, hvilka man trodde finnas i magen och ta rm - 

canalen; men såsom ofvanföre är sagdt, försvinner genom 

den tydligare och rigligare kännedom, man i sednare lider 

förväifvat om målarcolikens egentliga y ttre  anledning, all

deles dt nna indication. Men deraf följer ej att al un bör  

såsoin läkemedel förkastas, ty erfarenheten har v isa t a l t  

den verkat ej mindre till befordran af ymnig stolgång än 

till smärtornas och krampens lindring och upphäfvande. U t 

om G r a s b u i s ,  som uppgifves såsom den förste , hvilken 

brukat alun emot blycolik, hafva P e r c i v a l ,  M i c h a e l i s ,  

S c Ii m i d t m a ii n,  C o p l a n d  och G e n d r i n  icke a l len a s t  

mycket ailväudt d en ,  ulan äfven med den framgång, att de
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gemensamt gif va den vitsord, att vara det bästa ocb tillför

litligaste medel emot blycolik ocb med bvilket man i de 

fbsta fall’, utan att derjemte nyttja något annat,  kan åstad

komma fullkomlig cur.

S c b m i d t m a n n ,  soin vanligen använde alun såsom huf- 

vudtnedel, säger derorn: ”Elsi Opium in connubio catharti- 
corurn penetrantium audaci dosi propinabam, alvus nibilo 

minus pertinaciter clausa obsistebat, verum in usum vocato 
alumine, alvus slatirn obsequebatur, quod eminentem ejus 
efficaciam in bac colica contestatur.” Han brukade det i 
doser al' i 5 gr. med 6 gr. camfert livar tredje timme. 

C o p l a n d  säger sig sjelf bafva användt alun flera gånger 

och alltid med framgång. Han förenade dermed cam fert,  

cayeunpeppar ocb någon gång opium. Han säger att om 

alun gifves i tillräcklig mängd , ifrån två till fyra eller fem 

drachmer på 24 tim mar, och understödjes med oljhaltiga 

lavementer, verkar det mera säkert öppning än något an

nat läkemedel. Han säger sig älven bafva sett andra Lä

kare använda samma method med 1'ka framgång. De vär

sta fall,  sådana som voro förenade med lamhet, förlust af 

syn ocb hörsel, häftig hufvudvärk , darrningar o. s. v. såg 

lian botade genom denna method på kortare tid, än genom 

någon annan behandling, och med mycket mindre benägen
het till recidiv eller till öfvergång i paralysi,  än vid sådana 

svårare händelser annars plägar inträffa. Åfven G e n d r i n  

bar behandlat 58 fall af måUrcolik med denna enkla method


