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Ö en  m agsjukdom, som utgör föremålet för denna a f-  
handling, har först pu sednaste tider blifvit närmare känd 
och genom noggranna undersökningar bestämd säsom en 
egen sjukdomsform. Det förefaller härvid besynnerligt
a tt författarne ända dittills ej fästat tillräckligt afseendc
på och så ofullständigt afhandlat denna sjukdom, då de 
onekligen kände till en af dess vanliga utgångar, nem li- 
gen Perforationen af magens väggar; hvilken just för de 
ovanliga förhållanden under hvilka den uppträder, de eg
na förändringar den medför och dess serdeles vådliga, af 
döden alltid åtföljda, beskaffenhet 'borde hafva ej blott i 
hög grad ådragit sig deras uppmärksamhet —  hvilket 
den äfven i sjclfva verket och med rätta gjorde —  utan
isynnerhet visat dem nödvändigheten att studera och lära
känna de orsaker och sjukliga förändringar, som fram
kallade densamma. Att tillfälle att observera den ej 
fattats, synes deraf att de äldre läkarena, såsom C our-  
t ia l1), B a u h in 2), M orgagni3), hvilken anför både egna 
och andras observationer, M erk lin4), T yson , B a ro n ,  
C ru iksh a n k5) och många flera*5), meddelat ej så få hit—

1) Journal de sçavants 16 8 8 .'
2) D onneti sepulchr. Lib». III. Sect. X X I. G eneve 1679.
3) M o rg a yn i, D e  sedibius et eausis morborum . Lib. III . ep. 

X X IX . g  14 O'. L ugd . bat- 1767.
4) lion n eti sepulchr. ob*. 48.
5) Cruikshank, Anatofinj 0 f  ibe absorbent vessels. Tom . I. 

pag. 113.
6) U tom  tic redan n.imn1(| a> finnas flera andra anförda bos L es

ser, Die Entzündung JJjjJj pOrschwnrung der Schleim haut des Ver
dauungskanales. ßeifln | 8 3 | | ,  sid. 218:



hörande fall. Men hufvudsakligen fästande sig vid sjuk

domens utgång, perforâtionen och dess följder, hafva- dee 

om ej helt och hållet förbisett, åtminstone lemnat fögaa 

uppmärksamhet åt och ej gjort sig reda för det patho— 

logiska tillstånd, som för densamma låg till grund.

Emellertid började man i slutet af förra århundradett 

a tt anställa undersökningar öfver magperforationernas na— 

tur och orsaker, dervid jemförande sina egna observatio— 

ner med den äldre erfarenheten härom. Dessa under

sökningar synas dock hafva varit mindre noggranna ochh 

fullständiga samt mera i conseqvens med förutfattade me— 

ningar, ty  man ansåg än det ena, än det andra, såsomn 

kräfta, emollition o. s. v. alltid ligga till grund derförr. 

G éra rd 1) är den förste, som öfver perforatio ventricuUi 

skrifvit en serskild afhandling, hvari han söker bestäm— 

ma symptomerna af redan inträdd perforation, men är i 

behandlingen af deras väsende temligen ofullständig. A li— 

bert2) gaf den en plats i sitt nosologiska system. Efterr 

dem har Cliaussier3)y hvars åsigter vidare fullföljdes ocfh 

utvecklades af L a isn é4), afhandlat isynnerhet de perfo— 

rationer, hvilka uppkomma af ulceration eller, såsom barn 

säger, af erosion och emollition, och hvilka han i me— 

dico-forensiskt hänseende söker att noga skilja från dee 

af gifter förorsakade. Bland de nyare märkas Percyy 

och L a u re n t5), hvilka sammanställt både äldre och nyarce

1) Gérard, Dps perforations spontanées de 1’estom ae. Paris 18033.
2) Alibcrl, N osologic naturelle ou les-m aladies du corps h u i-  

m ain distribuées par fam ille. Paris 1807.
3 ) Chaussicr, i P u lle t, de la S oc. de la Fac. de M éd. 1810);  

sc afvcn D iet, des sciences m éd. T om . 40.
4) Laisné, Considerations m édico-légales sur les érosions c t'lecs  

perforations spontanées de l’estom ac. Paris 1810.
5) 1 D ictionnaire des sciences m édicales. Tom . 40. art. p er fo ra 

tion  sid. 311. Paris 1810.



(observationer samt uppställt cn egen indelning, men i 
(ffitiologien hunnit föga längre än sina föregångare; B ec-  
Ucer1), som med mycken flit samlat och genomgått hvad 
ssom till hans tid häri blifvit skrifvet ; dessutom R o u x ,  
iDesgranges, R ichter, Rauck  och flera andra. Dessa 
fförfattare sökte att indela perforationerna i serskilda klas
sier, efter deras olika orsaker, i förhällande till de post 
rmortem funna förändringarna, men dä de härvid under 
(den gemensamma benämningen perforatio spontanea, 
gjastrobosis spontanea, sammanfattade mångfaldiga orga- 
miska förändringar i Ventrikeln, sä blefvo dessa i många 
ffall mindre tillfredsställande2). De insågo ganska rigtigt, 
aitt perforation af Ventrikeln ej uteslutande hade sin grund 
i någon viss orsak, utan att den framkallades af flera 
sinsem ellan olika. Men genom att sålunda taga den allt— 
f(ör generelt, synes det som man ej fullt tillräckligt fästat 
aifseende på hvarje särskild orsak och sättet för de deraf 
frramkallade förändringarnas uppkomst och fortgående u t -  
v/eckling. Isynnerhet gäller detta om den i ett ulcus 
siimplex liggande orsaken till perforation, hvilken finnes 
Uemligen ofullständigt afhandlad, och den äldre erfaren- 
lneten härom, sådan som den redan finnes hos B aillie2) 
otch Chaussier, tyckes hafva undfallit de nyare läkarena, 
tiill dess C ruveilh ier4) framträdde med sina grundliga

1) I H ufclands Journal d. prakt. Heilk. 1827. Bd. 64. st. 3.
2) U trym m et tillåter ej att framställa de olika indelningarna  

oicli visa det a f oss här hlott antydda förhållandet.
3) D a illie ,  A natom ie des krankhaften Baues etc., aus dem Engl. 

vron S ö m m crin g , Berlin 1794, livari han lernnar en noggrann bo- 
sku ifn ing på detta ulcus, hvilken f 'o ig tc l  i sin H andbuch d. pathol. 
Ai.nat. lånat a f honom .

4) Cruveilhier, A natom ic patholojfiquc. Livr. X , X X  och i 
R tevue m édicale 1838, Mars och Juli. Un exposé deraf finnes i 
Scchmidts Jahrbücher, Jahrg 1839. Bd X X I sid. 178. Leipzig 1839.



undersökningar härom. Ilonom tillkommer ostridigt för— 

tjensten att hafva fästat läkarenas uppmärksamhet på den

na sjukdom och fastställt den såsom en egen sjukdoms— 

form. Jemte honom hafva Abercrom bie1) och isynnerhœt 

R o kita n sky2) bidragit till utredandet af sjukdomens pa— 

thologi och visat den vara långt ifrån sällsynt.

Det enkla magsåret, ulcus ventriculi simplex —  aaf 

C ruveilh ier  kalladt L’ulcère simple chronique de 1’estoo- 

mac, af R okitansky  Das perforirende Magengeschwiirr; 

äfven Gastrelcosis, Gastrobrosis, Perforatio ventriculi sponi- 

tanea —  är, till följe af de egna organiska förändringaar 

den medför och dess ofta nästan gåtlika förhållande, utain 

tvifvel en bland de märkvärdigaste af de sjukdomaur, 

hvilka angripa magen. Den förtjenar dessutom uppmärkv- 

samhet för sin ej så sällsynta förekomst. Till sitt v ä i-  

sende består den uti en egenartad ulcerationsprocesss, 

som etablerar sig på något ställe i magen och som chaa- 

racteriseras af en öfvervägande benägenhet a tt fräta orm - 

kring sig på djupet och slutligen åstadkomma ruptur af 

magens väggar. Sjukdomens början är ofta högst d u m - 

kcl och ej sällan äro de symptomer, hvilka åtfölja d em - 

samma, så skenbart obetydliga, så litet framstående, aatt 

man af dem mången gång ej ens kan ana den förstiö- 

relse, som ohejdadt och obemärkt fortgår. Om man bce- 

tänker, att knappt något organ i menniskokroppen är, så 

ofta som magen, direkt utsatt för en mängd skadliigt

1) sibcrcrombie. P athologische und praktische Untersuchunggen  

fiber die K rankheiten des M agens etc. A us d. Engl. v. Gerhard v. 
dem Husch. 2 Aufl. IJrcmcn 1843. — Edinburgh Journal för 18,j2-4.

2) Itohitansky, H andbuch der pathologischen A natom ie. W fie n  

1842. lld 3 sid. 187; saint I Ö sterre ich isch e  m edicinische Jakhr- 

bücher. W ien  1839. Ud X V III st. 2 , sid. 184, ” Ucbcr das perfoori- 

ende M agengeschw ür.”



verkande inflytelser, hvilka tyckas nödvändigt böra för
värra ett sjukdomstillstånd af sådan natur som detta; sä 
är det så mycket förunderligare, att en så djupt ingri
pande pathisk process ofta en längre tid alldeles obe
märkt fortgår och utbildar sig utan att genom några fö
regående symptomer gifva sig tillkänna, till dess det onda 
på en gång framträder och ej längre, fastän försent, lem - 
nar något tvifvel om sin tillvaro. Stundom framträder 
tidtals ett symptom liksom på bekostnad af de öfriga, 
som derigenom trängas undan, hvilket i praktiskt hän
seende är för läkaren af största vigt att ihågkomma, för 
att undgå diagnostiska misstag och ej inleda en behand
ling, som snarare skulle förvärra än hjelpa det onda. 
Dock framträder sjukdomen icke alltid under denna för
såtliga form, utan ger sig tillkänna med mer eller min
dre characteristiska symptomer, hvilka likväl i början äro 
obetydliga sam t kunna för en tid alldeles upphöra, mén 
blifva ju  hingre sjukdomen framskrider, desto tydligare 
och mera ihållande. —  Men innan symptomerna och sjuk
domens förhållande i öfrigt närmare afhandlas, anse vi 
oss först böra beskrifva de sjukliga förändringar, som i 
och genom densamma uppkomma, för att derigenom tyd
ligare fatta sammanhanget mellan de yttre, synliga teck

nen och de inre förändringar, som för dem ligga till 
grund.

Anatomiska charactercr.

Denna ulcerafionsprocess har vanligtvis sitt säte på 
något 'ställe i pars pylorica ventriculi, hvarest man då 
finner ett cirkelrundt hål af W -W * *  diameter, med 
skarpa likasom svarfvade kanter, hvilka stundom äro n å -



got förtjockade. Inifrån magen betraktadt företer dettaa 
ulcus ett eget trattformigt utseende, som uppkommer der— 
igenom att substansförlusten i slemhinnan är störst, min— 
dre i muskelhinnan och minst i peritonealhinnan. I öf— 
rigt finnes vanligen ingen sjuklig förändring i magenas 
väggar, utom den nämnda förtjockningen närmast om i- 
kring det perforerade stället.

Dessa äro de väsendtliga kännetecknen på ett ulcuas 
ventriculi, då det framträder i sin rena form och högstta 
utvecklingsgrad samt tagit en olycklig utgång till ruplurr. 
Men under sin fortgående utveckling kan det undergçâ 
åtskilliga förändringar och afvikelser från detta såsom all-— 
män regel uppgifna förhållande, hvarföre det till sätee, 
storlek, form o. s. v. serskildt måste tagas i betraktandee.

Hvad nu sätet for dessa ulcera beträffar, så förekom-i- 
raa de i de flesta fall i den delen af magen, som till4- 
hör pylorus (pars pylorica ventriculi) och der merendeMs 
på bakre magväggen, sällan på den främre och i fun i- 
dus, oftast i grannskapet af eller på curvatura minorr. 
—  Enligt de flesta observationer har såret vanligast sittt 
säte på nyss uppgifna ställen, men kan stundom äfvesn 
finnas annorstädes i magen, hvarpå ock författarne lem-t- 
nat exempel. C ruveilh ier  anser det vanligen sitta i 
curvatura minor och på bakre magväggen, stundom närra 
pylorus, då det ganska ofta har formen af en ring (zona)11). 
R okitansky  påstår att det alltid förekommer i pars py-r-  
lorica. Så fann han det i alla af honom observeradle 
fall, utom i ett enda, der ett ulcus fanns i fundus ven-i- 
triculi och hade stadnat mot mjelten2). Emot sjelfv/a

1) A nat. P athol. JL ivr. X  sid. 1. —  Schm idts Jahrb. 1. c. 
sid. 179.

2) Oesterreich, med. Jahrb. 1. c. sid. 187, der äfven sjukd om ss- 
historien meddelas. H an anmärker härvid den m ärkvärdiga motsat-t-



pylorus säger han att det ej så ofta förekommer och 
lutom ventrikeln har han blott sett det i duodenum, men 
.aldrig i hela den öfriga tarmkanalen1). Abercrombie 
fann det merendels pä curvatura minor2). Langston  
P arker  deremot säger alt det merendels har sitt säte i 
grannskapet af cardia, pä curvatura major, eller vid py
lorus, utan att uppgifva de observationer, pä hvilka han 
stöder detta påstående3). D ahlerup4) har en åsigt all
deles motsatt R okitanskys, och säger sig i de flesta fall 
hafva funnit dem närmare cardia, än pylorus.

Till antalet äro de mestadels blott ett enda, sällan 
två eller flera, i hvilken händelse de vanligen sitta till
sammans nära öfver eller bredvid hvarandra på bakre 
magväggen eller curvatura minor, mera sällan på både 
bakre och främre väggen. Stundom finnas flera ulcera 
på olika utbildningsstadier, såsom erosion, ulcus, ärr och 
på väg att perforera. Cruveilliier  säger dem till anta
let vara nästan alltid blott ett enda. R okitansky  fann

son mellan det perforerande magsåret och den cardiahälftcn tillhö
rande acuta ernollitionen a f magens hinnor.

1) 1. c. sid. 187. B land 79 fall af ulcus ventriculi, som han 
observerat och m eddelat, förekom det ensamt för sig eher i större 
antal: tju gu  g å n g e r  på hakre m agväggen,

femton gånger pä curvatura minor, 
fem gånger på främre m agväggen,
sexton gånger i grannskapet af pylorus, på olika afstånd derifrån, 
sex gånger i duodenum , 
en gäng i fundus; ventriculi.

2) 1. c.
3) I Frorieps N otizen , April 1839 sid. 121 iT. — Jfr Schmidts 

Jahrb. Bd X X III sid. 113.
4} Dahlcruji, D issertatio de ulcere ventriculi perforante. Havniæ  

i 1840. Bland 22  fall har han i 10 I'unnit dem nära cardia, som liga  
curvatura m inor, som liga på bakre m agväggen, något nedanför 

curvaiura minor, likväl alltid närmare cardia, än pylorus. Sex har 
han funnit på ftlintre m agväggen, ltloll två på den bakre; sju gån
ger på både främre och bakre väggen ; fyra hade sitt säte i curva
tura minor. 1. c. sid. 59.



bland 79 fall 62 ganger ett, bland de öfriga 47 funrnojs 
i 12 fall 2, i 4 fall 3 och i ett fall 51).

I afseende på form en  äro de vanligen cirkelrunda], 
ehuru den stundom varierar, så att de äfven ursprung
ligen kunna antaga en oregelbunden form, hvilken äfv>ein 
kan uppkomma sedermera, så att de, 'otn de äro af b e 
tydligare storlek, närma sig den elliptiska eller blifva piå 
annat sätt oregelbundna2). Serdeles märkvärdig i detUa 
hänseende är deras utbredning efter magens tvärdiamie— 
ter Gürtelgeschwür) och den förändrade form af m a
gen, som deraf blir en följd. Likaså försvinner den one— 
gelbundna formen om tvenne sar stöta tillsammans, <d;a 
man länge kan, på deras ursprungliga kanter, märlkta 
skillnaden mellan dem båda; slutligen f ly ta ' de alldeliets 
tillsammans, så alt man ej mera kan upptäcka någon skill
nad emellan dem. Storleken  är mycket varierande, friåm 
en silfvertolfskiliings, till en silfverspecies och derutöfver. 
Ulcerationens långsammare framskridande och sam m an—

1) Oest. M ed. Jahrb. I. c. sid. 189. Såsom  undantag anser hram 
det sällsynta förhållandet, att ett ulcus sitter på bakre och det andirta 
på främre väggen (4 fall ibland de 17 sednare) eller tva midt ennott 
hvarandra i duodenum  (1 fall) samt ett i m agen och det andra i duio— 
denum  (2 fall).

2) D a h le ru p  tror att den regulicra formen beror på muskod— 
hinnan, ty säger han, de ytliga ulcera förhålla sig såsom  sådana |påi 
kroppen i allm änhet, äro än runda, än a f annan form ; ”sed quuirm 
tunica m uscularis ulceratione etiam  corrosa est, fibra ejusdem iim 
diversas partes, ut constat, vergentes contrahuntur; inde foramœm  
illud rotundum . Quum vero, vel quod ventriculus cum  aliis vicimiss 
conncxus est visceribus, vel alia de causa nobis incognita, cxulccc— 
ratio lentius progreditur, illa telæ cellulosa;, inter varias t u n ie n s  
sitæ, induratio, qua; in ulceribus profundioris fere sem per, in supeir— 
ficialibus fere nunquam  invenitur, circa ulcus citius augetur; idc.;o> 
vis tunica; muscularis contrahens m inuitur, unde forma ulcerum , jaimi 
latius diffusorum, sicut ulcera in aliis corporis partibus externis sco— 
lent, varia evadit.” 1. c. pag. 63.
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vâxning med närliggande organcr synes bidraga till olik

heten härutinnan.
Sårets närmaste omgifning finnes ganska ofta förtjockad 

i större eller mindre grad, hvilken förtjockning i början 

är ringa, men sedermera betydligt tilltager, ju mera u l-  

cerationen framskrider. Denna förtjockning har sitt säte 

i bindväfslagren mellan de serskilda hinnorna. Likväl 

finnes ej alltid en sådan förtätning och ofta äro hinnor

na ända fram emot såret alldeles oförändrade. Äfven 

sjelfva sårkanterna äro ofta af olika utseende. Stundom 

äro de hårda, glatta», liksom svarfvade eller uthuggna 

med eggjern, stundem  mjuka, liknande den öfriga slem

hinnan, eller liksom emollierade; ihland äro de något upp

höjda, callösa. Härigenom och isynnerhet genom den 

runda formen uppkiommer den af C ruveilh ier  anmärkta 

likheten med ett syyphilitiskt ulcus, hvilken likhet dock 

ej berättigar till dett antagandet att de hafva samma or

sak, tv utom det attt i de flesta fall icke den ringaste 

misstanka om lues (eger rum, så gäller här, såsom Cru

veilh ier  anmärker, den lagen, att den i grannskapet af 

de naturliga öppningarna liggande slemhinnan ganska ofta 

angripes af det sypihilitiska giftet, under det de djupare 

delarna deraf ej äro afTicierade1 ). Bottnen af såret är 

enligt C ruveilh ier  gråaktig och förtätad (gnisàtre et dense\ 

betäckt med ett svartaktigt ämne, som ej är annat än 

genom magsaften förändrad (coagulerad) blod. Vid un

dersökningar under vatten fann han dels oblitererade, dels 

öppna kärlmynningar2).
Vanligen finnes ej. utom sjelfva ulcus och förtätnin

gen närmast omkring detsamma, någon sjuklig förändring

1) A n at. palhol. I. c. sid. 1. — Schm idts Jahrb. !. c. sid. 179.

2) !. I. c. c.



i magen. Dock är det gifvet att undantag härifrån un
der vissa omständigheter kunna ega rum, i hvilket af— 
seende författarne äfven äro af motsatta åsigter. Redarn 
B aillie  och äfven Chaussier, anmärker att ingen sjukJipg 
förändring i magen för öfrigt observeras1). C ruveilh ierr  
och R okitansky  hafva, utom ulcus, aldrig funnit mag— 
hinnorna förändrade2). Likaså Abercrombie3). L a n g sto m  
P a rker  deremot har jemte dessa ulcera alltid funnit tec
ken till inflammation i andra delar af magen4). D ali—  
le rup  fann magens öfriga delar dels normala, dels m err 
eller mindre injicierade5).

Det characteristiska för dessa sär är, såsom ofvanförr 
blifvit antydt, a tt de, sedan de en gång börjat, visa em  
sådan benägenhet att fräta på djupet och efterhand per— 
forera alla magens hinnor. Denna egenhet utm ärker isyn
nerhet det runda såret, hvarföre detta par préférencee 
blifvit kalladt det ”perforerande magsåret” (ulcus ven tri
culi perforans). Först angripes nu slemhinnan, hvilkem 
blir på något ställe likasom uppmjukad; detta sålundai 
angripna ställe bortfaller småningom, hvarefler ulceratio— 
nen eller frätningen tyckes egentligen, så att sägo, kom
ma i gång. Sedan den trängt igenom slemhinnan, träf
far den först på den derunder liggande bindväfven och i

1) D iet. d . scienc. M éd. 1. c. sid. 332.
2) I. 1. c. c.
3) 1. c.
4) Schm idts Jahrb. Bd XXIIF sid. 33 och Frorieps Notizen ! . .  

c. sid 125. D etla säger han likväl endast vara förhållandet h os; 
män, der han alltid funnit tydliga tecken till inflam m ation, såsom  t 
allmän eller partiell vascularitet i slem hinnan, puncterad eller a rb o --  
rescerande rodnad, turgescens i venerna, saint förtjockning i v ä fn a --  
derna. H os qvinnor derem ot tydlig inflam m ation endast närm ast 
omkring såret, men m agens hinnor i öfrigt förtunnade, slem hinnan  
blek och blodtom .

5) I. c . pag. 50.



dereftœr pä muskclhinnan, som vanligen gör längsta mot
ståndet. Under det ulcerationen på detta sätt utbreder 
sig, föörslör den de serskildta lagren i olika utsträckning 
och dlen sålunda uppkomna substansförlusten är störst i 
slemhiinnan, mindre i muskelhinnan och ser i denna ut 
såsom en mindre, rundt omkring skarpt utskuren ring, 
hvarigçenom såret inifrån erhåller ett eget, likasom trapp— 
formig’t utseende. Om härvid ej, på sätt som nedanför 
skall visas, ulcerationens vidare utbredande förcbygges, 
så forrtfar den att fräta på djupet, till dess den når pe- 
ritoneium, som ej förmår göra långt motstånd. Det för- 
vandlaas till en gulaktig eschara, som antingen brister —  
hvarviid öppningen ofta blott har ett knappnålshufvuds 
storlek —  eller ock bortfaller hela den del deraf, som 
utgjorrde sårets botten. Den på detta sätt uppkomna öpp- 
ningem på magväggen är -vanligen belägen midt i såret och 
utgör den innersta och minsta af de concentriskt inom 
hvaramdra liggande ringar, hvilka bildas af muskel- och 
slemhiinnans ränder. Undantagsvis befinnes denna öpp
ning (ej i sjelfva medelpunkten, utan mer eller mindre 

nära isårets kanter.
Fåir ulcerationen pu detta sätt obehindradt fortgå och 

slutligen åstadkomma ruptur, så blir följden deraf den, 
att miagens innehåll uttömmes i bukcaviteten, hvarigenom 
alltid en dödlig peritonitis framkallas. Denna olyckliga 
utgånig kan dock ofta förekommas, derigenom att såret 
öfverg^år till läkning, för hvilket ändamål naturen går till 
väga på tvenne olika sätt. Ehuru detta närmast hän
ger ttillsammans med den frågan, huruvida dessa sår 
kunnai läkas och hälsa inträda, och således rätteligen bor

de haifva sin plats längre fram> så synes det lik viil vara 
lämpliigt att, i sammanhang med det föregående, här visa



pä hvad sätt denna läkningsprocess tillgår. Den är möjj- 
lig på hvart och ett af sårets olika stadier och åstadl- 
kommes antingen genom fullständig ärrbildning eller gte- 
nom sammanväxning med närliggande organer.

Så länge den förstöring, med hvilken sjukdomen bei- 
gvnner, är inskränkt till slemhinnan d. v. s. så länge 
såret blott är ytligt, sker läkningen, enligt R okitanskiy, 
på det sätt, att den submucösa cellväfven förtjockas tiill 
en cellulofibrös, som närmar slemhinnans kanter till hvair- 
andra och slutligen sammanväxer med dem och med m ui- 
skelhinnan. Genom denna sammandragning af slemhinnams 
ränder uppkommer en stjern- eller strålformig cicatriis. 
Men om såret öj stadnar på slemhinnan, utan tränger tiill 
muskelhinnan och genomfräter äfven denna, så läkes diet 
på det sätt, att sedan randen af miiskelhinnan dragit siig 
tillbaka under randen af slemhinnan, sammanrynkas deen 
subserösa cellväfven jemte peritoneum och den, på bottt— 
nen af såret, endast af dem bestående magväggen vikier 
sig inåt (bildar en duplicatur), hvarigenom slemhinnams 
ränder dragas intill hvarandra och slutligen sammanlöda 11 ). 
På detta sätt uppkommer en strängformig cicatris, soim 
allt efter substansförlustens storlek och efter sitt läg'e, 
framkallar åtskilliga formförändringar, ringformiga sam i- 
mansnörningar och förkortningar af magen, äfven förträng
ningar af pyloruskanalen (hvarpå också C ruveilh ier  fäi- 
ster uppmärksamhet) samt åstadkommer derigenom e;tt 
betydligt hinder i magens functionella verksamhet.

1) Jfr H andb. d. path. A nat. I. c. sid. 190 sam t O est. M « d . 
Jalirb. 1. c. sid. 192, der lian säger det vara anm ärkningsvärdt, aUt
vid alla icke sa alldeles ytliga cicatriser m uskelfasciclerna, i sjelfwa  
ärret och genom  sam m anvävningen med de andra väfnadedna, e»r- 
hâlla en fix. punkt, livarigenom  m agens m otus peristalticus stores.



Det andra sättet, hvarpå denna läkning kan inträda, 
är genom sammanväxning med närliggande organer. R o
k ita n sky , som först fästat uppmärksamhet derpå, beskrifver 
det sålunda. Då ulcerationen har trängt till peritoneum, 
så framkallas på den såret motsvarande delen deraf, ge
nom den ihållande irritationen, en circumscriberad ad - 
hæsiv inflammation, hvarigenom en sammanväxning eller 
anlödning af magen till närgränsande organer uppkommer. 
Äro nu dessa adhærenser af en svagare beskaffenhet, en
dast ”zellige Adhæsionen” (såsom de förekomma mellan 
magen och nätet, stundom äfven mellan den och lefverns 
venstra lob), kunna de ej förekomma perforationens död
liga utgång; ty  har den egt rum, försättas de i inflam
mation, hvarigenom, och till en del äfven genom m ag- 
innehållets häftiga utträdande, de lösas och rumperas och 
derigenom är inflammationens utbredande till peritoneum 
gifven. Om deremot sammanvävningen är starkare d. ä. 
anlödning medelst fibrocartilaginöst exsudat, förmår den 
sätta ett fastare och varaktigare hinder mot Perforatio
nen, emedan magens contentum då träffar på en tätare 
väfnad. Sådana anlödningar ega ofta rum, efter sårets 
läge, med lefvern, pancreas och närliggande Ivmpfkört- 
lar, men m ycket sällan med mjelten och draphragrna, 
likasom med öfre bladet af mesocolon transversum samt 
med främre bukväggen. I sådana fall slår sig alltid 
slemhinnan, sedan muskelhinnan dragit sig under den
samma, ut öfver sårets kanter och stöter utanför magen 
på den anlödande väfnaden. På detta sätt blir aldrig 
öppningen i magväggen så uppfylld med det skyddande 
organet, att detta ligger au niveau med den inre mag
väggen, utan det blir der alltid en fördjupning. I mera 
sällsynta, gynnande fall sammandrager sig den pseudo-



membranösa väfnaden på det skyddande organet och när
mar derigenom öppningens ränder till hvarandra, hvilkta 
slutligen förena sig till ett fast ärr. I andra åter in
träffar ej denna sammandragning, utan fördjupningen qvar— 
star oförändrad och kan till och med förstoras till ern 
sidopoche, som beklädes af den pseudomembranösa väf— 
naden och genom den runda, med randen af slemhinnarn 
beklädda, öppningen communicerar med magen1). Såda— 
na sinuösa excavationer synas isynnerhet utveckla sig närra 
pylorus och på curvatura minor mot den anlödda ven— 
stra lefverloben, väl derföre att denna del af magen messt 
är utsatt för fortfarande påträngning af dess contentum.

På detta vis förekommes i de flesta fall ruptur, mern 
i andra åter fortgår ulcerationen i den anlödande väfna— 
den, som småningom consumeras, hvarigenom det skyd— 
dande organet utsättes för den ulcerösa processens egen— 
domliga kringgripande och perforation inträffar till följce 
deraf förr eller sednare2). Detta är serdeles händelsern 
med lefvern, i anseende till dess mjukhet; mera sällarn 
med pancreas, som är hårdare.

Dessutom inträffar under fortgången af denna ulcera— 
tionsprocess ofta ett serdeles vigtigt phenomen, nemligern 
de hastigt påkommande blödningar från ventrikeln, hvilkra 
någon gång genast vid första anfallet medföra dödem, 
men oftare efter förnyade anfall. De uppkomma derige— 
nom, att ulcerationen under sin gång genom magens ser— 
skilda hinnor påträffar blodkärl, som äfven angripes oelh

1) Jfr Rokitansky, Ilaudh . d. path. A n at. I. c. sidd. 191, 192?.

2 ) Rokitansky anför ett sådant fall, der diaphragm a, som  va ir  
sam m anväxt med m agen, perforerades, hvarvid äfven den vid d ia 
phragma adhærcrande basen a f lungan anfrättes. I. c . sid. 19?.


