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12. Colik i fö ljd  a f förändringar i tarmkanalens
struetur och läge.

i3. Colik med excrementkräkning. C. Iliaca. 
Ileus. Miserere.

Vi sammanfatte dessa a i te r  af colik under en gemen

sam betraktelse, emedan den  sednare, hvilken är alt anse 

såsom colikens högsta form , väl i de flesta fall, ehuru visst 

icke alllid, foranledes af förändringar i tarmkanalens struetur 

och läge, och den colik, som af de sednare åstadkommes,* 

oftast,  i synnerhet dâ de äro af svårare beskaffenhet, slut

ligen till Ileus öfvergår.

Ueus u tgör,  såsom sagdt, colikens högsta och svåraste 

form och dess mest charakterisliska symplomer äro således: 

envis, alla medel trotsande f ö r s t o p p n i n g  och v å l d s a m 

m a  k r ä k n i n g a r  till den grad at t  excrementer derigenom 

uppkastas. Dock bör man ej anse excrementkräkning så

som ett beständigt sym ptom , ty i somliga fall uteblifver 

det ,  oaktadt de öfriga symptomerna i allmänhet uppnå den 

ytterliga grad, som motsvarar begreppet af Ueus. Buken 

är tympanitiskt uppdrifven ,  spännd och ytterligt öm, men 

stundom, ehuru  mera sällan, inträffar ej detta forr än emot 

slutet ocli intill dess ä r  buken i stället hopdragen isynner

het i trakten omkring nafveln. De egentliga c o l i k s m ä i  tor-



na äro ytterligt häftiga. Ibland är o dessa jemte ömheten 

spridda öfver hela buken ,  ibland äro de betydligt häftigare 

på enskilda ställen , såsom i trakten af nafveln eller längre 

ned  emot l'egionen af pubes och hypogastrium, eller i  ljum

skarna i trakten af cascum eller af flexura sigmoidea, eller 

ock langsefter större l ie r  mindre delar af colon. För
stoppningen ä r  envis och de starkaste purgermedel äro van

ligen utan verkan. Ibland ar rectum sammandragen, så att 

lavementer ej kunna användas j ibland åter låta dessa åtgär- 

der utan hinder verkställa sig, men den insprutade vätskan 

kom m er snart til lbaka, oförändrad och utan verkan. Kräk- 

ningarna äro våldsamma och tilltaga alltmer och m er i häf

tighet. 1 början  uppkastas magens och småtarmarnas con- 
ten ta ,  men sedermera uppkomma ämnen, som äro fæculenta 

och tydligen här rö ra  ifrån colon. Slutligen uppkastas äfven 
lavementerna. Den sjuke plågas jemte de egentliga smärtor

na äfven af en qvalfull ångest, u ttrycket i ansigtet är y t

terligt lidande, ögonen insjunkna, k inderna sammanfallna. 

Törsten är vanligen mycket häftig och brännande, men in

gen dryck behålles. Häftiga och smärtsamma trängningar 

till stolgång inställa sig, men åstadkomma ej någon uttöm

ning. Pulsen är hastig, li ten, sammandragen. Hicka, svim- 

ningar sälla sig till de öfriga symptomerna och vanligen 

förlorar den sjuke i mer eller mindre grad besinningen, 
blir förvirrad och oredig. Extremileterna kallna och k lib 
big kallsvett utbryter på enskilda ställen af kroppen. Detta



tillstånd varar ibland ganska kor t  och slutar inom dygnet 

med döden, i andra äter räcker det i liera dagar.

Ibland händer det väl att Ileus s traxt i början fram

träde r  i sin utbildade förfärliga gestalt, men vanligen fö ru t-  

gås den af ett lindrigare stadium, under hvilket den löga 

skiljer sig ifrån andra former af colik.

Att en convulsiv reac t ion , i häftighet liknande Ileus och 

med densamma i sjelfva verket identisk äger rum i de fle

sta fall af enteritis serosa, är kändt och det är äfven otvif-

velaktigt att flera fall af ursprunglig Ileus under förloppet

öfvergått till inflammation. Complicationer imellan Ueus 

och tarminllarnmation förekomma således och i synnerhet 

äga de rum i de händelser, som börjat med inflammation; 

men enkel, ifrån alla verkligt inflammatoriska tecken fri och 

det oak tad t dödlig ileus har äfven blifvit iakttagen. Van

ligaste förhållandet torde väl dock vara, att ileus, ehuru 

ursprungligen rent spasmodiskt-convulsiv, emot slutet äfven 

väcker  en inflammatorisk reaction, eliurn denna understundom 

är  ganska lindrig och icke kan anses fö r  den egentliga 

dödsorsaken. Den inflammation, som sällar sig till Ileus 

h a r  en större benägenhet a t t  öfvergå till gangren, an den,

som af den sistnämnde ej förutgås.

Det vanliga förhållandet vid liköppningarna intygar at t  

en del af tarmkanalen Är sammandragen och en annan sjuk

ligt utvidgad. Vanligast äger sammandragningen rum  i grof-



tarmen, då deremol den öfre delen ä r  sätet för dilatatiio- 

nen. Denna motsats imellan sammandragning i tarmkama-i 

lens nedre del och utvidgning i den  öfre , torde böra a n 

ses såsom väsendllig. Märkvärdigt ä r  att den inflammatori

ska reactionens säte vanligast är den  öfre eller dilater ade 

delen. Sammandragningens grad ä r  o lika, och detta b e v i

sas dels derigenom, att lavementer ibland alldeles icke k u n n a  

användas, ibland ej möta något h inder ,  dels genom den 

olika intensitetsgraden af förstoppningen. Att man vid lik— 

öppningarne ej alltid träffar någon constriction, bevisar m in 

d re ,  ty af lä tt insedda skäl,  liar sammandragningen u n d e r  

lifvet kunnat vara ganska stark och det oaktadt efter döden 

alldeles försvinna.

Såsom redan är sagdt, är Ilens ofta complicerad m ed  

och föranledes hufvudsakligen af förändringar i tarm kana

lens s truetur och läge.

Till de förra  eller förändringar i strueturen hö ra :

1. S t r i c t u r e r  eller c o a r c t a t i o n e r .  Dessa liafva 

understundom småningom uppkommit, understundom äro de 

följder af genomgångna acuta eller chroniska inflammationer 

i slemmembranen. De förekomma vanligast i groftarmen 

och mest i trakten af blindtarmen.

2 . S a m m a n  v ä x n i n  g a r  af tarmarne sinsiinellan eller 

med bukhinnan. Dessa äro nästan alltid följder af inllam-



m alion  ocli fürenack med en mer eller  mindre betydlig 

förändring i tarmarnej läge. Mangen gång uppkomma g e

n o m  dem derjemte partiella coarctationer at tarmarna.

3. D e g e n e r a t i  3 n e r  i t a r m k a n a l e n s  h i u n o r  af 

sc irrbös ,  carcinomatös eller fungds beskaflenliet.

Till de sednare böra :

l .  S t r a n g u l a t i o n .  Den vanligaste formen af denna 

ä r ,  såsom bekant, den,  som uppkommer i följd af verkliga 

y l t re  bräck. Men äfven utan att verkligt bräck äger rum , 

k a n  en inre  strangulation ske genom omentum, samt genom 

sammanväxningar, pseudomembraner och filamenter, som 

omsluta enskilda delar af tarmen.

'2 .  I n t u s s u s c e p t i o n  eller v o l v u l u s .  Denna för

ändring synes i de flesta fall snarare vara colikens följd än 

dess orsak. Den har  nämligen sin grund uti en stark con- 

vulsiv reaction, och denna äger, såsom bekant, rum uti 

colik eller rättare utgör det väsendtliga af denna. Den 

föranledes dessutom af maskar, af dysenteri, drastiska p u r-  

germedels missbruk o. s. v. med ett ord af sådana förhål

landen och inflytelser, som åstadkomma hos tarmkanalen 

en  ökad muscularaction. Det iir  således troligt, att då vol

vulus trallas hos den1» som dött uti Ileus, den förra varit 

följd af cn förutgåer*de colik, livilken genom intussuscep- 

lioncn aggraveras och förvandlas till Ileus. Volvulus iö re -



kommer vanligast hos barn. Den liar silt säte oflast i tunn

tarmens nedre del ,  sorn sålunda inträngt i cæcum och grof- 

tarmen. Ibland är en betydlig del af tarmen inyaginerad. 

Man bar sett den vara det till 3o  tum och derutöfvcr. Den 

är vanligen ej med adhæsion förenad, utan låter efter döden 

ganska lätt reponera sig. Complication med inflammation 

förekommer understundom, men i flera fall äger den icke 

rum.

Dessa förändringar i tarmkanalens s truetur  och läge 

framkalla väl understundom verklig Ileus men på langt nar 

ej alltid. Strangulation och volvulus liafva dock vanligeu 

denna verkan. S tructurförändringarne åter åstadkomma van

ligast en beständigt fortfarande benägenhet för colik, och 

lätt påkommande anfall af denna af mer eller mindre svår 

boskaflenhet. INågon gång qfvergår ett sådant anfall till 

I leus, men imellan denna och structurJqrändringen är der-  

före icke något nödvändigt sammanhang, ty den sednare är 

ofla gammal och har således länge fortfarit utan att åstad

komma lleus,

Dc vanliga anledningarna till Ilcus ä ro ,  utom de redan 

anförda, förkylningar,  någon gång inverkan af stark hetta 

på ryggen eller nnderlifvet, retande mat och dryck, drasti

ska purgermedel,  dysenteri, d ia rrhé  och colik, samt således 

medelbart genom denna, maskar, tarmstenar o. s. v. Dc 

flesta arter af colik kunna till llcus öfvergå. Den inre or



saken lill denna öfvergång och till Heus i allmänhet ä r  ere

thism i tarmkanalen , och derföre uppkommer af samma a n 

ledningar colik hos den ena och Ileus hos den andra. Den

na erethism äter underliålles, ökas och befordras af locala 

degenerationer i tarmkanalen och dessa äro således att anse 

mer såsom medelbara än omedelbara causalmomenter till 

colik och Ileus. Att mechaniskt retande kroppar inom tarm

kanalen, såsom nedsväljda olösliga eller svårsmältliga ämnen, 

tarm stenar,  maskar m, m. åstadkomma ej blott colik, utan 

äfven någon gång verklig lleus, är både kändt och lätt för

klarligt.

Om colik och Ilens äro väsendtligen och qvalitativt 

samt således ej blott qvantitativt skilj da 6jukdomsformer, 

är en fråga både af theoretisk och practisk vigt ocli vi anse 

oss således ej böra förbigå den.

Colik är en convulsiv reaction i tarmkartaleu. Så län

ge den bibehåller sig vid en lindrigare g rad , är den blott 

en stegring af tarmkanalens normala muscularacLion, och 

den äger således rum i dennas naturliga peristaltiska rigt- 

ning, men om den stiger till en högre intensitet, blir rigt- 

ningen antiperistaltisk. Denna antiperistalliska rigtning är 

i lindrigare fall inskränkt till magen ocli öfre delen af 

tarmkanalen, och de kräkningar, hvarigeuom den då ytlrar 

sig, berättiga icke a t t  kalla sjukdomen för annat än colik, 

emedan tarmkanaïens egna lidande ännu motsvarar dennas



begrepp. Då åter den antiperistaltiska rörelsen genomgriper 
bela  tamkanalen och utgår ifrån groftarmen eller till och 
m ed  rec tum , uppkommer det sjukdomstillstånd, hvilket i-  
f rån  aldre tider baft namn af Ileus. Kräkningarne äro nämli
gen i det förra fallet endast i ett symptomatiskt förhål
lande till coliken och ej ,  såsom uti Ileus, et t  omedelbart 
u ttryck af densamma. Orsaken åter hvarföre den peiistal- 
t iska convulsionen öfvergår till antiperistaltisk anse vi be
stå deruti, att coliken då den stiger till en viss höjd , på 

något enskildt ställe af tarmkanalen öfvergår till kramp el
le r ,  såsom man mera patbologiskt skulle u ttrycka sig, det 
convulsiva momentet blir af det krampaktiga besegradt,  

och detta ställe blir derigenom reactionens u tgångspunct, i 
följd hvaraf densamma ofvanom det af k ram pen angripna 
stället måste få en rigtning uppåt i stället för nedåt. N är 
krampens sätej är nedre delen af groftai'men, uppkomma 
constipation och excrementkräkning, livilka symptomer så
ledes äro de för Ileus egentligen significativa. Om åter 

krampens säte är längre upp såsom i nedre delen af tunn

tarm en, uppkomma hvarken förstoppning eller excrement

kräkning, ehuru symptomerne för öfrigt i häftighet och vå
da  likna dem af Ileus. Vi anse dock , i likhet med A b e r 
c r o m b i e ,  äfven den sednare colikformen böra under be

greppet ftf Ileu9 sammanfattas, ej blott derföre att den lik
nar  den i vådlighet, utan äfven och hufvudsakligen der- 
fö re ,  att den likasom denna beror på en , större eller min
dre del af tarmkanalen genom gripande. antiperistaltisk com



vulsiv reaction och har sitt liufvudmoment uti en på något 
enskild t slällo af tarmkanalen fixerad kramp. O m , såsom 
det i slutet af Ileus stundom hände r ,  det använda lavemcn- 
tets innehall blir genom munnen uppkastadt ,  är det ett 
tecken att k ram pen ,  som tydligen da haft sitt säte i nedre 
delen af groftarmen, öfvergått till paralysi. Den uli Ileus 
vanliga dilatalionen af småtarmarna har äfven sin grund uti 
paralysi och den cor.vulsiva reaclionen har  ej heller till 
denna kunnat öfvergå annorlunda än medelbart genoru 

kramp. Då således uti lleus en i tarmkanalen topiskt fixe
rad  kram p utgör hufvudmomentet, och detta uti colikens 
öfriga former saknas, är det å ena sidan afgjordt,  att i- 
mellan colik och Ileus en väsendtlig och qvalitaliv skiljak
tighet äger rum och å den andra inses derigenom lätt skä
le t ,  hvarföre lleus har större benägenhet att öfvergå till och 
complicera sig med inflammation, än colik. Att denna be
nägenhet för inflammation är större hos den lleus,  som 
sammanhänger med förändringar i tarmkanalens struetur och 
liige, än den enkla,  är ett kändt factum, för livilket det ej 
heller ä r  svårt att palhologiskt redovisa.

Vid d i a g n o s e n  af lleus bör man hufvudsakligen fä
sta sin uppmärksamhet vid kräkningarna och det ämne, som 
genom dem uttömmes. De äro häftiga, förenade med mer 

än vanlig ångest och ymniga. Det som uttömmes, består 
väl först, såsom vanligt, uli magens vätskor, samt galla och 
slem, men scdermei a uppkomma mjölklika, chylusartade 

ämnen, hvilka slutligen blifva bruna till färgen och fæcu-



lenla. Sedan delta inträffat äger icke nägot tvifvel om 

sjukdomens beskaffenhet mera ruin,  men man bör ej vänta 

att i alla fall af Ileus do uttömda ämnena skola liafva fæ- 

culenta egenskaper, utan man har  skäl at t  antaga den fruk

tansvärda sjukdomens närvaro ,  sa snart jemte de öfriga 

symptomernas häftighet,  det ämne, som genom kräkningar- 
ne uttömmes, är chylusartadt eller mer eller mindre betyd

ligt afviker ifrån den beskaflenhet, som vid de blott sym

ptomatiska kräkningarua är vanlig. Förstoppningen är det 

andra hufvudsymptomet. Ibland är den fullkomlig och en

vis. Ibland är  den äfven förenad med häftiga, smärtsamma 

trängningar, hvilka dock ej åtföljas af några excrementala 

uttömningar, utan det lilla, som afgär, är  antingen blodigt 

eller bestar det i et t  egenartadt b iun t ämne, som enligt 

J a h n  stundom luk tar  likt fotsvett. Da man med fingret 

undersöker anus , känner man att sphincter är krampaktigt 

sammandragen. Dessa sistnämnda symplomer hafva nagre 

ansett vara significativa för volvulus, men utan skäl, ty de 

äga lika sä väl rum äfven i andra former af Ileus, dâ 

nämligen krampens säte är högre upp i groftarmen. Den 

convulsiva reactionen äfvensom den sjukliga secretionen, 

livilken derigenom framtvingas, bar nämligen ofvanom kram 

pens säte en rigtning uppåt ,  men nedanom nedåt* och i 

afseende på det häraf beroende förhållandet hos symplomer- 

na ä r  det likgiltigt 0111 krampen ursprungligen föranled Is af 

en förändring i taruieus läge eller ej.



Diagnosen af struclurförändringar i tamkanalen liemtas 

af de tecken , som föregått anfallet. Den sjuke liar dä 

nämligen föru t vanligen varit  plägad af habituell colik, dy- 

peptiska lidanden, förstoppning o. s. v. samt har derjemte 

de y ttre  tecken, som förråda degenerationer i tarmarna. 

Em edan  dessa degenerationer vanligast hafva sitt säte i cae

cu m ,  b ö r  trak ten  af denna noga undersökas. Svullnad, 

hårdhet och ömhet i högra sidan, som ej hastigt uppkom

m it utan  längre tid fortfarit ,  och alltmer tilltagit, pläga i 

sådana fall tydligt ge tillkänna det chroniska lidandet. Min

dre tydliga äro tecknen af andra lidanden, såsom sfricturer 

m. m. och man kan ofta endast misstänka deras närvaro ,  

men ej med någon visshet förr  än efter döden bestämma 

deras beskaffenhet och säte. Detta gäller afven om de inre 

strangulationerna. Hvad åter de y ttre  eller de egentliga 

bråcken beträffar, är deras diagnos väl ibland äfven tvif— 

velaktig, men i allmänhet är den väl icke svår. Det är en 

allmän regel, att vid hvarje  colik och i synnerhet den som 

hotar  att till lleus öfvergå, buken och underlifvet böra no

ga undersökas,  för at t  man må förvissa sig om den sjuke 

har bråck eller icke. De små bråcken kunna vid en sådan 

undersökning, om den ej med behörig uppmärksamhet verk

ställes, lä tt  undfalla iakttagelsen. Nafvelbråck är ofta en 

hemlig orsak till habituell colik, ulan alt den sjuke vet af 

alt han är  med en sådan åkomma besvärad.

Om diagnosen af volvulus ä r  myckel skrilvc t,  men de

*



tecken, nian såsom tillförlitliga uppgifvlt, ä ro det visst icke. 

Man tror  sig nämligen hafva anledning a l t  misstänka volvu

lus ,  dä Ileus eller en dertili  gränsande liäftig colik, h a 
s t i g t  uppkommer efter en mycket våldsam ansträngning vid 
s tolgåugen, och då jemte colikplågorna och kräkningarna, 

tä ta och plågsamma tenesmer utan andra afgångar än små 

qvantiteter af blodigt slem eller af det brunaktiga egenarta

de äm ne, hvarom nyss är  taladt, omedelbart följa på den 

ansträngda stolgången. Någon gång skall äfven vid samma 
tillfälle en aflång svullnad kännas på buken i trakten a£ 
den invaginerade tarmen. Detta skall egentligen hända då 
invaginationen ä r  i trakten af cæcura. Den krampaktiga 

sammandragningen af sphincter äfvensom en stark  väder

bildning i öfre delen af tarmkanalen uppräknas äfven ibland 
tecknen till volvulus. Men det är tydligt att alla de nu 

'  u p p räk n a d e  symptomerna tillhöra Ileus i allmänhet och det 
enda significativa för volvulus är  deras basliga uppkomst 

efter ansträngning vid stolgången. Men just delta tecken 

saknas åtminstone i alla de fall, då volvulus uppkommit af 
annan  anledning än en sådan ansträngning. En mycket ha

stig öfvergång ifrån colik till Ileus uppgifves äfven af några 
såsom tecken till volvulus, men det är svårt alt iakttaga en 
sådan Öfvergång. Om coliken förut var häftig, sker öfver- 

gåugcn under skepnaden blott af symptomernas mer och 
m er stigande förvärring; och om den ,  såsom det uppgifves 

ofta vara händelsen, var  l ind r ig ,  har  mati skäl alt fråga 
h u ru  en l i n d r i g  colik kan åstadkomma volvulus? Att


