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symptomer af tarminflammalion, (la tie sälla sig lill Ilens, 

tillkännagifva volvulus påstås ä fv e n , men detta av, såsom 

lätt kan inses, alldeles utan grund. T y  om det äfven skul

le medgifvas att den Ileus, som af volvulus föranledes har 

en större benägenhet till inflammation än andra ,  tillhör 

dock denna benägenhet ej uteslutande den förra och kan 

således ej räknas såsom dess tillförlitliga tecken. Med ett 

o rd  volvulus kan under lifstiden ej af några bestämda och 

säkra tecken igenkännas, och man bör således, då fråga 

uppstår om användandet af vissa blott för volvulus passan

de men emot andra former af lleus sannolikt skadliga me

d e l ,  gå högst varsamt till väga.

T il l  complication med inflammation dömmer man egent

ligen af pulsens hastighet och hårdhet,  den äfven utanpå 

känbara hettan hos buken ,  i synnerhet då den på något 

enskildt ställe är starkare samt då på detta ställe äfven 

smärtan och ömheten äro ökade och ytterligare deraf, alt 

rysningar förutgått de öfriga inflammatoriska tecknen.

Att Ileus ä r  en fruktansvärd och högst vådlig sjukdom, 

är k änd t  och dess prognos är således ganska missgynnande. 

Dock kan Läkarekonsten, ehuru  den i somliga fall är  all

deles vamnäglig dock i de flesta, genorn flera slag3 åtgärder 

uträtta ganska mycket. Somliga af complicationerna för

värra prognosen och så förhåller det sig med volvulus, inre  

strangulation, sammaniväxningar och degeneralioner, hvilka>



med undantag må Lända någon gang aif den förstnämnda, äro 

obotliga. Strangulation af y ttre  b räck ,  m ildrar prognosen 

derigenom att  chirurgiska åtgärder de:r betyda sa mycket. 

Complication med inflammation är alltid af svår betydelse. 

I den enkla lleus är prognosen i allmänhet svår,  emedan 

krampens uppkomst utan alt den befordras af en compli

cation förutsätter en mycket hög grad af erethism.

I afseende pä b e h a n d l i n g e n  vilje vi först betrakta 

den enkla lleus och sedermera de complicerade formerna.

Den colik, som stundom föregår lleus och  af somliga 

författare betraktas såsom dennas förs ta  stadium, tage vi 

Lär icke i beräkning, utan Lvad vi n u  gå att anföra gäller 

blott den utbildade lleus sjelf. Då colik i allm änhet,  af 

Lvad beskaffenhet den äfven ursprungligen vara  må, kan 

genom sin till en viss grad stegrade häftighet till lleus öf- 

vergå, åberope vi i afseende på dess behandling hvad  vi 

ofvanföre om therapien af colikens samtliga artförändringar 

anlört.

Första indicationen vid behandlingen af lleus hemtas 

ifrån det protopalhiska momentet sjelft eller den fixerade 

krampen i tarmarne. Denna måste så snart som möjligt 

liäfvas och först derefter kan fråga uppstå om secretioner- 

nes återställande. Indicationen fö r  de krampstillande åtgär

derna måste således uppfyllas förr  än den förpurgermedlen.



Frågan oin åderlåtning eller locala bloduttômningar bü- 
ra  användas uti enkel lleus är ej lätt att afgöra. Blodut

tömning kan ej betraktas sâsom direct krampslillande och 
säledes innehåller Ilens, såsom sädan, ej någon indication 
for dess bruk. Men â ena sidan befordras och underhålles 

k ram p genom congestionstillsländ och â den andra har Ile

us en bestämd benägenhet att framkalla inflammation. Blod

uttömning kan således äfveu uti enkel lleus vara indicerad 

â ena sidan för att uppbäfva blodfullhet och congestioner 

och â den andra för att förekomma öfvergången till ente

ritis. Det bör äfven ihogkommas, att diagnosen af denna 

öfvergång ofta är tvetydig och att man således mången gång 

ej med full säkerhet kan afgöra om en till utseendet en

kel Ileus är  med inflammation complicerad eller ej. Det 

torde således i de flesta fall vara nödigt och passande, att 

äfven i enkel Ileus straxt i början anställa bloduttömning, 

men dess förnyande bör sedan ej äga rum , om icke inflam

matoriska tecken gifva anledning derlill. Då den sjuke är  

svag och i synnerhet då hans digestionsprocess varit trög 

och ofullkomlig, är dock bloduttömningen äfven i början 

betänklig, emedan den paralysi i tarmkanalens musklar, hvar-  

till den häftiga convulsiva ansträngningen vanligtvis öfver- 

går,  derigenorn befordras. Hos sådana conslitutioner bör 

derföre bloduttömning anställas endast uti med inflammation 
complicerade fall.

Dä krampens säte vanligast är i groltarmen eller i ne-



dra ändan af tunntarmen ocli dessutom den convulsiva re- 

actionen är våldsammare uppåt än nedåt,  äro de kram p- 

stillande medlen i allmänhet verksammast, då de användas 

i lavement. Men äfven invärtes och utanpå buken kan man 

med framgång bruka dem , ehuru det förstnämnda använd

ningssättet utan tvifvel i de flesta fall förtjenar företrädet. 

De m edel,  hvilka enligt erfarenheten äro uti Ileus verk

samma genom et t  omedelbart upphäfvande af k ram pen ,  äro 

följande :

i .  T o b a k .  Denna förtjenar väl ännu att nämnas först. 

Betänkligheter emot densamma hafva väl i sednare lider 

blifvit yttrade, i följd af den någon gång vid dess vanliga

ste användningssätt, nämligen i lavement, gjorda bedröfliga 

erfarenheten (se ofvanf. p. 19) af dess omedelbart dödliga 

verkan , men ehuru  försigtighet vid dess bruk i följd deraf 

bör inskärpas, bör dock förtroendet för delta kraftiga me

del derigenom ej förminskas. Hvad de dödliga verkningar- 

ne beträffar hafva d e ,  oss veterligen, blifvit iakttagna endast 

i England och det är  tro lig t ,  att ovanligt stark tobak då 

blifvit använd. Såsom bekant är inlensitetsgraden af toba

kens narcoliska kraft mycket olika kos olika sorter, och 

det kan således ej vara likgiltigt, hvilken sort man för me

dicinskt bruk väljer. De hos oss inhemska tobaksbladen 

äro alldeles otillförlilliga. De kraftigare sorterna af rök to 

b ak ,  såsom gammal kanasler o. d., torde i allmänhet,  så-



som for starka böra undvikas. Bast to rde  vara  att bruka 

någon medelsort af cardustobak. Såsom redan ofvanföre 

ar  uppgifvet t il ls tyrker A b e r c r o m b i e  al t  ej använda m er  

än i5  gr. till det första tobakslavementet, samt till de föl

jande blott 20 gr. och i stället applicera dem en gäng i 

tim m en till dess verkan uppkom m er,  samt ej lörlora tala— 

m o d e t ,  utan ihärdigt fortfara d en ned ,  ty  den åsyftade ef-  

fecten inställer sig stundom ej förr  än efter det flera, till 

och med 20 lavementer blifvit brukade. Detta råd  to rde  

väl vara godt all följa i andra form er af colik, men i verk

lig Ileus, der faran är  stor och så mycket beror på en snar 

v e rk a n , torde ett raskare förfarande vara af nöd tn .  K ram 

pen är nämligen h är  häftig och öfvergår snart till paralysi 

eller rättare åstadkommer ett sådant tillstånd i tarmkanalens 

öfriga delar ,  och i samma mån förhållandet närmar sig den

na ö lvergång , blir äfven tobakslavemenlets vådlighet ökad. 

Man har  skäl att påstå det ett starkare tobakslavement, då 

det sättes tidigt, är mindre vådligt än et t  mycket svagare, 

som användes sent. Man torde således hafva skäl,  alt då 

ett eller två svagare lavementer varit ulan v e rk a n , göra det 

2:dra eller 3 :dje starkare, ifrån •§ til l  en hel drachma. 

C o p l a n d  tillstyrker att återtaga det gamla sättet,  alt a n 

vända tobaksrök, då icke allenast faran  är  mindre, utan  

äfven en helsosam verkan kan v a ra  att hoppas af tarmka

nalens utspänning af r ö k e n , emedan inblåsning blott af luft 

understundom visat sig gagnelig. Det kan dock deremot e r -



inras, att om tobaksrbken är  mindre vådlig än infusionen, 

är  den äfveri mindre kraftig och säker. Man har vid dess 

användande uti lleus stundom iakttagit at t  röken passerat 

genom hela tarmkanalen och gått ut genom munnen och 

det oaktadt har krampen fortfarit utan förändring. —  To

bakens användande invärtes eller ock i form af tvättning 

på buken , har man uti Ileus ej ännu försökt, men måhän

da skulle genom det sednare användningssättet man kraftigt 

kunna understödja lavementerna, ehuru man väl ej kan 

hoppas att derigenom göra dem umbärliga.

B e l l a d o n n a .  Detta medels starka kramplösande ver

kan  äfven på tarmkanalens musklar och dess deraf beroen

de nytta vid behandlingen af krampaktigt incarcererade 

bråck och derifrån härrörande Ileus hafva väl länge varit 

kända; men det är först i sednare t id e r ,  som i synnerhet 

genom en Tysk L äkare ,  H a n n i u s ,  en större uppmärksam

het blifvit fästad derpå. Ännu äga väl i erfarenheten der- 

om motsägelser r um,  men man torde dock af det öfvervä- 

gande antalet af lyckliga resultater,  hvilka af flera blifvit 

iakttagna, hafva fullt skäl a t t ,  äfven uti det nu  ifrågava

rande afseendel hysa förtroende till det kraftiga läkemedlet. 

l)en narcotism belladonnan åstadkommer är väl u tm ärkt af 

svåra symplomer samt, då den uppnår en högre grad, våd

lig och dödande, men dess lindrigare grader innebära ej 

någon särdeles stor fara och ehuru åtskilliga varnande ex



empel af de operativa verkningarnes öfvervigt äfven vid 

detta medels bruk emot Ileus blilvit iakttagna, bar  dock uti 

intet af dem döden varit  en så tydlig ocli omedelbar följd 

af läkemedlet, som det beklagligtvis någon gång liändt med 

tobakslavementerna. Sattet att emot Ileus använda bella

donna ä r  tvåfaldigt: i lavement och såsom salva till in -  

gnidning på buken. Del sednare användningssättet har blif- 

v it  brukadt egentligen vid incarcererade bråck, då deremot 

i enkel Ileus lavement är af större nytta ocb bättre passan

de. ßelladonnahalten bestämmes uti lavementerna af någre 

författare enligt vår tanka, oförsigtigt för högt: af I J a n n i -  

u s  till en drachma och af N e u m a n n  till och med till två. 

Efter jemförelse af fleres iakttagelser anse vi oss böra till

styrka följande formel:

Rc. Folior. belladonnæ gr, xv  —  xxv 

FI. chamomillæ unciam semis

infunde per  horæ dimidium 

Aquæ fervent, qu. s. u t f. colaturæ unciæ quattuor. 

D:r S:r  T ill  lavement. E t t  sådant lavement använ

des h v a r  6:te eller hvar  8:de timme.

%

Om operativa verkningar installa sig brukas deremot 

egentligen ät tikslavem enter, kalla omslag på hu fvudet,  kalla 

pågjutningar och invärtes någon gång caile.



Salvan för a t t  ull Ileus, i synnerhet om denna är en
k e l ,  hafva tillräcklig verksamhet bör vara starkare än den 
citer C l i a u s s i e r ’s formel tillredda. En eller halfannan 

drachma pä unset tyckes säledes vara passande. N e  v e r 
m a n n  påstår, att då belladonnaexlractet blandas med fett 
ingnidningen ej väl låter verkställa sig, och til ls tyrker  der- 
före honung i stället.

Belladonnans bruk invärtes i förening med rhabarber,  
calomel m. m. är tjenligt sedan krampen är bäfven ocli 

indicationen egentligen gäller secretionernas återställande, 

inen för den första indicationen, passar det mindre än de 

nyssanförda användningssätten. Utom hvad ofvanföre i af-  

seende derpå blifvit sagdt om de kramstillande medlen i 
allmänhet, erinre vi här  ytterligare, att af belladonna de 

operativa verkningarna uppkomma snarare då den brukas 

invärtes än då den användes i lavement.

3 . O p i u m .  Alt en riklig dosis opium ofta åstadkom
m er den verkan ,  man förgäfves genom de s tarkaste purger-  

medel sökt framkalla, är ett factum, som i de flesta af- 

liandlingar om Ileus omtalas och erfarenheten har  således 
ådagalagt,  att opium understundom verkligen förmår upp

fylla den forsta indicationen och lösa den k ram p ,  som u t

gör sjukdomens hufvudmoment, men del ä r  dock i sådant 

af seende ett mindre tillförlitligt medel. Uti det vanliga, 

egentligen ifrån S y d e n h a m  härrörande, sättet alt uti llcus



använda op ium , ar del elt blott bimedel, för att mildra 

den convulsiva reactionen och derigenom förbereda och be

fordra purgermedlens verkan och dess stundom inträffande 

omedelbart kramplösande verkan liar man, vid dess före

skrift,  sällan påräknat. Hvad äter den egentliga indicalio- 

nen beträffar, kommer den i kraft  af den förbehandlingen  

ofvanföre uppställda grundsats, enligt livilken de kramplö

sande medlen böra användas först och de purgerande ef

teråt,  att förfalla. Em ot den blott pä erethism beroende 

convulsiva reactionen, som stundom fortfar, efler det kram

pen blifvit liäfven, är opium ett ibland hufvudmedlen och 

det kommer såsom sådant att längre fram omtalas, men 

omedelbart em ot krampen sjelf anse vi oss böra afstyrka 

dess bruk ,  ehuru  det i enskilda fall, äfven i sådant afseen- 

de haft en fördelaktig verkan.

4 . Y t t r e  k ö l d .  Detta medel har  uti Ileus tvenne slags 

verkningar, livilka ej med livarandra böra förvexlas. Den 

ena är  den antiphlogistiska och genom denna är det använd

bart och ganska verksamt emot complicatio'nen med inflam

mation. Den andra åter är den kramplösande och derige

nom passar det äfven i enkel lleua och kommer således här 

i fråga. Den kramplösande effecten af den yttre köldens 

h a s t i g a  o c h  ö f v e r g å e n d e  inverkan är på flerfaldigt sätt 

af erfarenheten ådagalagd, ehuru det är svårt,  att llieorcliskt 

redovisa derför. Den framkallar såsom det synes en större



energi lias den convulsiva reaclionen och medelbart deri- 

genom upphäfver den krampen. Det tyckes väl således 
som den ul i ileus, der tydligen en excess uti den convul

siva reaclionen redan förut äger r u m,  ej skulle v a ra  pas

sande, men vid närmare undersökning finner m an ,  at t  det 

är eretliismen, som är ytterligt s tegrad ,  men kraften är 

för svag att lösa den k r a m p , som framkallat dess motver- 

kan oeh det är kra lten  som genom köldens användande in

direct förhöj es. Vi hafva, såsom bekant, tvenne, de nyss- 

anlörda olikartade verkningarna motsvarande olika sä t t ,  att 
använda kölden. Det ena ä r  det fortsatta och iballande, det 

andra del hastiga och öfvergående. Genom det fö rra  åsyf- 

tas den antiphlogistiska och genom det andra den antispas- 

modiska eflecten. Uti enkel Ileus passar således det sedna- 

re. Man använder derföre kall douche på buken, underlif- 

vet eller de nedre extremiteterna. Det är väl egentligen 

vid insnärjda bråck, som detta medel blilvit användt och 

visat sig högst verksamt, men äfven emot enkel ileus liar 

det med framgång blifvit försökt.

5 . T e r p e n t i n .  Att denna är ett mägtigt och särde

les på tarmkanalen verksamt kramplösande m edel,  är kaiidt 

och hufvudsakligen ådagalagdt genom dess så mycket be

prisade verkan i gallstenscoliken. Äfven uti Ileus har den 

någon gång blifvit brukad med framgång. Man använder 

den både invärtes,  i lavement och till baddning utanpå 

buken. Man har exempel aLt genom en dosia ælherol. te-



rebm tb .  i f r  Sn ett halft till halfannat uns, gilven invärtes 

k ram pen hastigt upphört och ymniga stolgångar löljt. Com

plication med inflammation contraindicerar dock en sådan 

åtgärd. Terpentin i lavem ent herömmes mycket af C o p 

l a n d ,  men i ett par  händelser hafve vi användt den allde

les utan framgång. Het fomentation af terpentinolja j)å bu

ken tillstyrkes äfven af nyssnämnde författare med särdeles 

lo ford ,  men såsom vi redan förut anm ärk t,  hör man,  oak

tad i  hans verkligt stora auctoritet, dock med någon in- 

skränknig lyssna till hans uppgifter om terpentin , emedan 

han för detta medel fatlat en särdeles förkärlek och äfven 

derom  utgifvit en monographi.

Åtskilliga andra medel,  såsom o ljo r ,  kolsyra, varma 

had och fomentationer m. m. hafva enligt hvad man upp- 

gifv it , med framgång blifvit använde såsoxn kramplösande 

eller till uppfyllande af första indicationen, men de äro 

dock endast sedativa eller verkande emot erethisrnen och 

skola såsom sådana nedanföre omtalas.

Den a n d r a  indicationen är den för  purgermedel eller 

lör  återställande af secretionerna. Vid de flesta af colikens 

former är  denna indication den första och så förhåller det 

sig äfven i de flesta fall med den c o l ik , som föregår lleus 

ocli utgör dennas första stadium. Men sedan symptomerna af 

lleus verkligen in träd t ,  blir krampens upphäfvande therapiens 

liufvudsakliga syftemål, och purgermedlen göra endast ska-



da om de användas förr  än  detta är  uppnådt. Sedan der-  

em ot krampen u p p h ö r t ,  böra medel till secretionernes åter

ställande användas och man bör ifrån deras b ru k  ej låta 

afhålla sig deraf,  att en eller annan riklig stolgång va

r i t  medelbar följd af den kramplösande åtgärden, ty  ge

nom dessa öppningar uttömmas endast de tarmkanalens 

con ten ta ,  hvilkas afgång krampen h indrat ,  inen de betyda 

icke att secretionerna blifvit återställda. Likväl bör man 

vid valet af de antigastriska medlen och deras tidigare eller 

sednare användande, liafva afseende på den större eller 

mindre ymnigheten af de afgångar, livilka det antispasmo- 

diska medlet åstadkommit. Det är en känd erfarenhet att, 

då starka purgermedel uti Ileus vanligen förgäfves blifvit 

b rukade ,  de mildaste s tundom derefter hafva en ganska god 

verkan.  De erfarnaste Läkare afstyrka derföre alla retande 

och häftigt verkande purgermedel, och föreskrifva i stället 

endast de mildare. Men valet äfven af dessa är ej likgil

tigt. Det händer ibland alt ett biliöst tillstånd ä r  med 

lleus förenadt och då passa erem, fariar i ,  tamarinder o. s. 

v . Någon gång äro de salinska, på slem- och vattenseere- 

t ionerna verkande, medlen passande och detta händer  e- 

genlligen hos sådana sjuka ,  som förut vari t  besvärade af 

trög och hård öppning. Men de framför andra tjtnliga 

purgermedlen äro d e ,  som framkalla gallsecretionen och i 

b land dem är calomel det förnämsta. Man bör likväl gifva den 

i mindre dosis och förnya ingifningen elter två  eller tre


