
;
Ora

Perityphlitis .

Akademisk Afhandling

med vidterfarna Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd, 

for  M e d ic in s k a  G r a d e n s  e r h å l la n d e  

fö rfa ttad  o ch  u tg ifv en  a f

GUSTAF ALRIK KLOSTERBERG,
Med. L ic en t ,  a f  G e s l r i c i o  I le l s in g e  L a n d s k a p ,  S t i p e n d i a t  i K. Maj t s  F l o t t a ,

och  till o f f e n t l ig  g r a n s k n in g  fr a m s tä l ld

på Medicinska Auditorium den Maj 1853

p. v. t. e. ra.

U P S A L A ,

.). S U X D V A L L S O N ,  18 5 3 .

1



•m ■ -K' m mm. x  wm,■ w li



GROSSHANDLAREN μ. μ

h e b k  M i l l i  i D D M I I S
samt

m 1MM (BlåMDTOå tDMMM
féd d  H O R B IIT

m e d  in n e r l ig  h ö g a k tn in g ,  
tillgifvenhet och tacksam het 

af
Författaren.



En Älskad Moder

h e l g a s  d e s s a  b 1 a d

a f

sonlig vördnad, karlek ocli tacksamhet.



Ora Pcr l typhl l t l s .
I n l e d n i n g .

T i l l  de större fram steg, som den medicinska forsknin
gen gjort under det innevarande århundradet, räkna vi 
tvifvelsutan med bästa skäl upptäckten och den nosogra- 
phiska expositionen af den sjukdomsform, hvilken vi nu gå  
att afhandla. Den stora pathogenetiska betydelse, som d en 
samma onekligen i och för sig sjelf eger, äfvensom den  
om ständigheten, att v å r  *) litteratur hittills saknar hvarje no- 
sographiskt försök öfver detta ämne, torde i någon mohn 
ursäkta, att vi valt detsam m a till föremål för denna lilla 
afhandling, oaktadt vi villigt medgifva, att de factiska iakt
tagelser öfver ifrågavarande sjukdom, hvilka vi haft tillfälle 
att göra, äro till antalet ganska få, och således vår erfa
renhet i am net högst ringa.

Det har nemligen endast varit vår tjenstgöring under 
loppet af förliden vinter å Kgl. Seraphimer-Lazaretttets m e
dicinska afdelning, som, unuer Professoren och Riddaren 
Huss’ nitiska ledning, såväl vid sjuksängen, som  vid ob- 
ductionsbordet, skänkt oss tillfället att göra eller inhemta 
några observationer öfver ifrågavarande sjukdomsform. Att 
em edlertid d essa  rent factiska iakttagelser —  om de ock
så ej sakna allt intresse —  varit alltför fåtaliga för att till
låta oss endast pd  dessa basera denna vår afhandling, haf- 
va vi ej haft svart all inse. Vi hafva derföre också funnit 
oss nödsakade, att, såvidt vår förmåga tillåtit, studera de 
utländska afhandlingar, hvilka vi i ämnet haft tillfälle att 
tillgå. Rland  ̂ dessa torde framför alla andra böra nämnas 
en af Vultz år 1846 i Carlsruhe utgifven monographie öf
ver ifrågavarande sjukdom, under' tittel: Vie durch Koth-

*) Uti T id sk r if te n  Hygiea f in n e s  väl i 1847-1853 å r s  å rg å n g a r  n å g ra  
m in d re  u p p s a t ts e r  ö fv e r  n ä m n d e  s ju k d o m s fo rm , m e n  so m  d o c k  
e g e n tl ig e n  in s k rä n k a  s ig  till n å g ra  d e r  m e d d e la d e  in t r e s s a n ta  
s ju k d o m s b e rä tte ls e r ,  je m te  n å g ra  b ifo g a d e  r e f le x io n e r  ö fv e r  d e 
sa m m a .



steine bedingte Durchbohrung des Wunnfortsalzes. d/e håufiy 
verkannio Ursache einer gefährlichen P'erilonilis, und deren 
Behandlung mit Opium; äfvensom samma författares af hand
ling uti Häsers Arch. 1843. Bd. IV N:o 3.

Mcu om också Voltz ur den, som  utförligast såväl från 
nosographisk som therapeutisk synpunkt behandlat vårt 
ämne, är han likväl ingalunda den förste och ännu m ndre 
den ende bland medicinska skriftställare, som häråt egnat 
sin uppmärksamhet. —  Den som —  sa vidt vi kunnat fin
na —  eger förtiensten af att först hafva gjort nämnde sjuk
dom till föremal för sina forskningar, och åt hvilken så le
des äran af d ess upptäckt bör tillerkännas, är troligen 
1’uchelt2). Säkert är åtminstone, alt han är den, som gif- 
vit sjukdomen det namn, Perityphlitis, hvilket nu är ganska 
allmänt antaget, synnerligast af Tyska författare. Hvarifrån 
han tagit denna benämning, finner man med lätthet; men 
ingalunda lätt är att särskilja alla de olika pathogenetiska 
momenter, som isynnerhet på sednare tiden derunder blif- 
vit inbegripne, äfvensom det mot sjelfva namnet med skäl 
torde kunna anmärkas, att det är mindre lyckligt valt, samt 
framför allt mindre skarpt bestäm dt eller —  med andra 
ord — alltför sväfvande eller summariskt. —  Om man nem- 
ligen med uppmärksamhet studerar de iakttagelser, som hitin 
tills blifvit gjorda, kan man, — utom i några få fall, der sti
lens otydlighet gör det mer eller mindre svårt att med sä
kerhet bestämm a, hvilken speciel sjufedomsform man med 
nyssnämnda namn egentligen menat —  särskilja åtminsto
ne trenne pathologiskt differenta former, som blifvit under 
ifrågavarande benämning subsum merade:

1) En Peritonitis, uppkommen genom perforalion a f  pro
cessus vermiformis. - -  Denna specialform torde, i anseende 
till sym ptom ernas mera cxslanta karakter, i diagnostiskt 
hänseende ej medföra några väsentligare svårigheter, och 
i denna omständighet ligger utan tvifvel orsaken, hvarföre 
en så öfvervägande mängd af iakttagelser öfver denna en
skilda sjukdomsform blifvit sam lade af flere författare, så
som Puchelt 3), lloffacher *) och Grisolle *) ra. fl., af hvilka

*) Puchelt, H e id e lb c rg e r  K lin. A n n a le n B d . I. Heft. 4. p 571 o. följ., 
ä fv e n so m  Bd. VIII. -Heft. 4. p . 524. o. följ.

·) Ile id e lb . K lin. A nal. Bd. VIII H. i  p . 525 o. 533.
*) Uti Merlings D isse rt. in  ang . M ed. s is te n s  P ro c e ss , verm if. A na- 

to m . p a th o l., H eidelb . 1836.
4) Grisoile, H isto ire  d e s  lu m e u rs  p h le g m o n u e s e s  d es  fosses ilia- 

q n e s . A rch. gen . III:m e  S e rie . T. IV' p. 45



de lleste  tyckas uteslutande vilja endast på denna form 
använda den ifrågavarande benämningen.

2) En Feritonitis uppkommen genom nlceralion och p e r -  
foration a f  Hlindtarmens peritonealbeklädda vägg Några k a 
sus häraf omnämner V oltz6) uti sin ofvan angifna afhandling, 
äfvensorn Wilhelmiη) m. fl.

3) Inflammation och suppuration i  det bakom ccecum bc- 
läona cellväfslager, hvilkel öfverdrager dess a f  peritoneum ej 
beklädda vägg. Till denna form, som utgör hvad isynner
het flere Tyska författare egentligen benämnt Perityphlitis 
och hvarpå ganska många exem pel finnas uti deras skrif
ter anförda, skulle man sä1 ‘‘ ' 9 9

ken författare vanligtvis tillegnat namn af P .-oasabscess. Det 
syn es oss ncm ligcn klart och kan på pathologiskt-anato- 
niisk väg anses konstaleradt, att sistnämnde sjukdomsform
—  eller psoasabseessen  —  i många fall utgått ifrån eller 
med andra ord haft sin rot i en verklig perityphlitis. Vi 
vilja dock härmed ingalunda hafva förnekat möjligheten af 
p soasab scessen s sjelfständiga uppträdande —  nej —  vi yr
ka endast, att i många fall, der ett sådant uppträdande an
setts vara förhanden, psoasabseessen  i sjelfva verket varit 
en af perityphlitis dependent eller secundär affection.

Af det nu anförda inses lätt, att åt peritvphlitis-term en  
en alltför stor latitud redan blitvit af de ffeste författare 
tillegnad, hvaraf den naturliga följden blifvit, att de nosolo- 
giska begreppen härom varit och ännu äro i hög grad va
ga och obestämda. —  För att i någon mohn söka minska 
denna obestäm dhet, och så ledes gifva åt den sedan flera 
decennier redan auetoriserade benämningen en mera fixerad 
b etydelse, skulle vi —  i enlighet med åtskillige författare
—  Vilja föreslå, att dejrned uteslutande betecknades e n d a s t  
den första  a f de ofvannämnde trenne sjukdomsformerna; 
helst det i de flesta fall icke torde vara många tvifvel un- 
derkastadt, att ju icke alla de öfriga specialform erna i mer 
eller mindre mohn stå i en rent secundär relation till den 
förstnämnda.

Det är nem ligen tydligt, att om en i processus vermi- 
formis på ett eller annat sätt uppkommen ulcerationspro- 
cess förorsakar dennes perforation, så m åste i de flesta, 
ja sannolikt i alla slika händelser, en circumscriberad ex-

·) L. c. p a g . 22 o ch  36 m. fl.
T) Wtlhelmi, D iss. inaug . d e  P e r itv p h litid e . pag . 16 e t  <7.

grunder kunna räkna ännu



6udativ inflammation uti de närmast omgifvando delarna af 
peritonealsäckcn nödvändigt uppkomma. Öfvergår nu den
na, hvilket cj så sällan torde hända, till ulcerativ utgång, 
så uppkommer naturligtvis en vahransamling af varierande 
storlek, hvars väggar bildas af omkringhggande, sin se
mellan af psendom em braner sammanklibbade organer. Bri
ster denna vahrdepöt, kan vahret taga flera olika vägar, 
allt efter de olika ställen, på hvilka rupturen uppkommit. 
Stannar vahret inom peritonealsäcken, uppkommer genom  
den retning, som häraf orsakas en allmän peritonitis. Ba
nar det sig åter väg utom peritoneum , kan det antingen  
föranleda perforation af något tarm stycke och derigenom  
elimineras, eller ulcerera underliggande cellväfslager och  
muskelpartier. Bryter det sig nu väg till undre elier bak
re ytan af ccecum, så uppkommer secundart den sjukdom s- 
form , som några författare äfven benämnt pentyphlitis; 
angriper det åter de underliggande musklerna, Psoas, Ilia
cus internus och Quadratus lumborum, så kan en ab scess  
uppkomma, hvilken på ena eller andra stället genom bryter 
de yttre betäckningarna, hvaraf någon, om ock blott yttre, 
likhet med en egentlig P soasabscess uppkommer. Häraf 
torde således kunna inses, att, såsom  ock redan förut blifvit 
antydt, både den andra och tredie af de ofvan särskiljda for
merna äro endast secundära följder af den första och  att 
den af Puchelt benämnda Peritypnlitis är ett af utgångssät- 
ten för den genom  perforation af processus varmiiormis 
uppkomna circum scriberade peritonitis, för hvilken vi före
slagit att adoptera den redan angifna benämningen, synner
ligast, som den äfven hos oss af de flesta Läkare redan  
blifvit antagen. —  Men innan vi öfvergå till den egentliga  
afhandlingen af vårt ämne, torde det tillåtas oss att i kort
het nämna några ord om

P r o c e s s u s  v e r m i f o n n i s .
Detta organ, till sin anatomiska byggnad närmast lik

nande Ccecum, från hvilken det i varierande riktningar ut- 
springer. är, oaktadt talrika undersökningar, dock till sina 
functioner så föga bekant, att physiologerna ännu derom  
äro af skiljaktiga tankar. Att det är ett secretion sorgan, är 
de flestes tanka, dock utan att den vetenskapliga forsknin
gen ännu lyckats komma på spåren, hvilken physiologisk
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bestäm m else detta, till sin quanti- och qualitet helt och hål
let obekanta secret, eger, eller om i någon väsendtligare 
mohn detsamm a skiljer sig från det fluidum, som  secerne- 
ras från blindtarmens slemhinna J). —  Om vi således m åste 
lemna åsido dess physiologiska betydelse, så m åste vi d e
sto mer fästa vår uppmärksamhet vid d ess pathologiska, 
såsom utgångspunkten för en högst våldsam och ofta död
lig sjukdomsform.

Få organer inom menniskokroppen tyckas vara under
kastade större variationer till form, storlek och läge, än det
ta lilla tarrnanhang. —  D ess form, som  normalt hos den utbil
dade menniskan är cylindrisk, af 2— 3 ” diameter; hos em 
bryot åter proportionsvis större och mer konisk, uppgif- 
ves på mångahanda sätt variera, hvarpå M crling2) i sin 
ofvan citerade inaugural disputation samlat en mängd exem 
pel.

D ess längd, enligt regel 2— 3”, varierar ännu mer, hvil- 
ket man vid nästan hvarje liköppning har tillfälle att se. 
Exem pel på, då processus vermiformis haft en längd af 
5— 6”, äro antecknade af Valsalva3), Autenrieth4) och Söm- 
mering s) m. fl. —  Morgagni e) A n d ra l7) och Tiedeman 8) m. 
fl. hafva åter lemnat exem pel på motsatsen, då process, 
vermif. varit så föga utbildad att blott rudimenter af några 
få liniers längd förefunnits. Fall då inga spår deraf påträf
fats äro äfven antecknade af Hunter 9), Haller 10) och Pu- 
chelt ") m. fl. Detta har gifvit Massa och m ed honom  
flera andra författare anledning att uppställa den satsen, 
alt processns vermiformis helt och hållet fattas, såvida coe- 
cum är fullkomligt utbildad; en af d essa  m ånga supposi
tioner, som på lösa grunder framkastas utan att någonsin  
fullkomligen kunna bevisas. Emellertid tyckas d essa  fall

*) Valentin, Physiologie des M cnscbeu t B. p. 368.
*) L. c. pag. 4— 6.
*) Morgagni, E pistol. XX §. 46.
*) T ritsch ler, pag. 23.
*j Söm m ering, A natom ie, p. 352.
·) M orgagni, Epist. VII.
*) A ndral, Pathol. A natom . U ebers. v. Boeker, Lipz. 1830.
*) Merling, 1. c. pag. 6.
·) J. H unter , in Leike’s auszåge  aus den Philos. T ransac tio n en . Theil

2. p. 410.
10) H aller, E lem ent, physiol. Tom. VIII p. 148.
11) M erling , 1. c. p. 2.
**) P o rta l , Hist. de 1’Anat. e t  de la C hirurg . T. 4. p. 362



af fullkomlig frånvaro, utan att dock den menskliga orga
nismen deraf på något märkbart sätt lider, bevisa att dess  
secretoriska verksamhet ej är af någon större betydelse. 
Såsom  ytterliga bevis för denna satts komma några af 
llallor  ,3); Baillie 14) och Fleischman 1S) antecknade exem pel, 
då processus vermiformis varit antingen vid sin mynning 
tillsluten, så att något secret om öjligen derigenom kunde 
passera till csecum, eller och till hela sin längd sammari- 
vext, så att den liknat en ligam entös slinga.

Att emedlertid dessa här ofvan angifna förändringar 
till form och storlek hos processus vermiformis ej på långt- 
när så menligt inverka på menskliga organismen, som  d ess  
förändringar till läget, m åste vi medgifva. —  Med förbigå
ende af dessa mindre disslocationer, hvarpå författarena 
lem na så många exem pel, vilja vi blott i korthet vidröra 
dem, som vi anse vara af något större pathologiskt intres
se. Så angifves af Leltsom ie), Blumenbach 17) och Summe
ring 18) fall, då processus vermiformis varit invaginerad uti 
colon och m ed denna haft sitt läge i S. Romanum; ett för
hållande som dock torde vara högst sällsynt.

Oftare befinnes processus vermiformis, antingen ensam  
eller tillika med ccecum , utgöra innehållet af såväl llermicc 
acquisitce, som ännu oftare Hernice congenilcc, hvarpå flera 
exem pel finnas antecknade hos Merling 19) —  Ett förhållan
de, som utan tvifvel alltid bör tillskrifvas en föregående 
inflammationsprocess, är detta organs sammanvexning med  
någon af omkringliggande delar. Att härigenom ett för lif- 
vet högst vådligt tillstånd kan uppkomma, bevisar följande 
högst intressanta fall. Moreau 20) berättar om en flicka, som  
aflidit i svm ptom er af lleus, der spetsen af processus ver
miformis befanns vara sam m anvext m ed m esenlerium , och  
sålunda bildade en snara, hvari en del af ileum var in
skjuten och incarcererad. —  Dylika fall, hvilka lyckligtvis 
äro högst sällsynta, och der läkarekonsten föga eller intet

'*) H aller, 1. c.
*4) B aillie, Path . Anatom . U ebers. v. Söm m eriog. p. 424. 
**) Fleischman, Lcichenoffnungeu, p. 24.
*·) Lettsom ,' Pbilos. T ran sac tio n en  Vol. LXXVI. pag. 20ö. 
,7) Blum enbach , B. III p. 327.
**) Söm m ering, I. c. p. 90.
*·) L. c. pag. 7— 10.
*°) M oreau, Jo u in . de Med. e t  Chir. Vol. LXXXII p. 82.



kan uträtta, äro äfven antecknade al M arleau11) och Μάη
ν o ni. fl.

Mycket skulle ännu finnas att anföra om detta föga 
kända organ, men för att ej alltför m ycket aflägsna oss  
från egentliga ämnet, vilja vi öfverga till sjelfva afhandlin- 
gen om Perityphlitis.

Nomenclatur: Fcrilyphlitis (Puchelt). — Feritonilis rnu-
scularis et Fsoitis (P. Frank). —  Eigcnlhumhche entzundliche 
Geschwulsle der rechten lliiftbeingegend (Goldbeck), —  Tiefe 
Abscesse in der Darmbeingrube utid im Bechen (Corbin). —  
Entzundung des Fcricöcalzellgewebes (Copland). —  Abccs de la 
fosse iliaque droite (Dupnytren). — Tumeurs phlegmoneuses 
de la fosse iliaque droite (Meniere m. fl.) —  Abcés phlegmo- 
neux du flunc et de la fosse iliaque de cöté droite (Pezerat). 
— Phlegmonovs fumours in the righl iliac region (Ferall).

Definition*. Ferityphlms är en hastigt uppkommande 
sjukdom, nurmast beroende a f  en pä ett eller annat sätt upp
kommen circumscriberad peritonilis, yttrande sig stundom genom 
kr åkningar, åtföljd a f  envis förstoppning, samt våldsamma smär
tor, hvilka äro fixerade uti eller utgå frän högva itiguinallrak- 
ten, som är härd, spänd, uppdrifven, ömmande, samt vid per- 
cussion gifvatule en matt och dof ton.

Allmän A e t i o l o g i e .
Såsom  närmaste orsaken till Perityphlitis har man, hvil- 

ket äfvcn den nyss anförda definitionen antyder, antagit en  
circumscriberad peritonitis uti coecaltrakten. Man har äfven 
funnit att denna circum scriberade peritonitis i de flesta fall 
utgått från en destruction och perforation af processus ver- 
miiormis, och att denna orsakats antingen af främmande 
ämnen, hvilka på ett eller annat sätt uppkomna, genom  sin 
närvaro betingat den infiammationsprocess, hvars följder 
hafva varit en brandartad förstöring af tarmanhanget, eller 
ock, enligt Bokitansky, beroende derpå att slem secretet uti 
processus vermiformis, vare sig genom  m ynningens till- 
täppning af en främmande kropp, eller genom  någon an

**) Marteau, Journ. de Med. e t  Chir. V. XXXll p. 325. 
Monro, Essays of a Soc. in Eding. V. It.



nan sjuklighet uti densamma hindras från att utflytta i cce- 
cum, hvaraf tarmanhanget, på detta sätt bildadt till en 
hydropisk kapsel, blåsformigt utvidgas, d ess slemhinua för
tunnas och till sina egenskaper förändras, hvaraf inflamma
tion slutligen inträder, hvilken i de flesta fall slutas m ed  
perforation.

Såsom  orsak till ett främmande ämnes inträngande i p ro 
cessus vermiformis m åste man i första rummet antaga en 
sjuklig dilatation af tarmanhangets lum en, samt, utom den
na, säkerligen en viss slapphet uti den lilla valvel, hvilken 
i normalt tillstånd väl tillåter det i p rocessu s vermiformis 
afsöndrade fluidum, att utflytta i ccecum , men ej några 
främmande ämnen att passera från detta organ till p roces
sus vermiformis. —  Möjligt vore väl äfven, att det i tarm
anhanget funna ämnet, som anses betinga d ess destruction, 
ej vore inkommet från ccecum, utan i processu s vermifor
mis bildadt genom  någon sjuklig process, analog m ed den 
som  föregår vid bildningen gallstenar eller dylikt. Hvad 
som  em edlertid praedisponerar till d essa  sjukliga förändrin
gar, har man ännu ej lyckats fullkomligt reda.

Hedan Santorinus ') hade, likväl endast såsom  ett cu
riosum, antecknat fall, då han funnit främmande ämnen uti 
processu s vermiformis, utan att han likväl tyckes haft nå
gon aning om, att d essa  kunde förorsaka någon sjuklig för
ändring af detta organ. Sedan dess har uppmärksamheten  
småningom blifvit ledd härpå, och genom  talrika undersök
ningar har man kommit till den visshet, att ett fcecalcon- 
crem ent i processus vermiformis är den vanliga orsaken  
till detta organs destruction.

Att andra för organism en främmande kroppar, såsom  
Melonkärnor o. d. skulle kunna bana sig väg till detta lilla 
tarmanhang och derigenom  orsaka d ess  brandartade för
störing, förnekas med bestäm dhet af Vollz 2); men oaktadt 
vi ej haft tillfälle att se  något sådant fall, så tyckes det 
dock ej ligga utom m öjlighetens om råde, synnerligast som  
dylika äro angifna af l l i f f s) m. 11. Att utan annan gund 
förkasta trovärdiga författares uppgifter, än den förmodan, 
att de angifna ämnena haft blott någon likhet med dem, 
hvilka de uppgifvits vara, och i dess ställe helt simpelt för
klara dem vara, hvad som  öfverensstäm m er m ed eget på

*) P orta l, H ist. de 1’A nat e t de la C lururg. pag. 346.
*) L. c. pag . 70.
*) HifFi J ., Lond. Med. and Surg . Journ. Apr. 4832.



stående, eller fcecalconcrementer, tyckes vara att gå något 
för hårdhändt tillväga. —  Af nästan samma skäl skulle man 
då äfven kunna förkasta Summerings4) och Blakkadders5) 
uppgifter, enligt hvilka Lumbrici blifvit funna i processus 
vermiformis, orsakande en perityphlitis med dödlig utgång.

Man har m ycket tvistat huruvida en perforation af pro
cessu s vermiformis kunde uppstå utan en föregående in
flammation, beroende på närvaron af någon främmande 
kropp, och ännu har man häruti ej kommit till någon viss
het e). —  De få fall der någon sådan ej blifvit funnen, kan 
man icke antaga såsom fulla bevis, då antingen concre- 
m entet genom  den perforerade processus vermiformis kun
nat intränga i bukcaviteten ocn sålunda vid obduktionen 
lätteligen blifvit förbisedt, eller också blifvit resorberadt 
eller ur kroppen elimineradt. Ett vigtigt stöd för denna 
förmodan utgör den vid dylika tillfällen iakttagna patholo- 
giska förändring hos processus vermiformis, nvilken varit 
fullt analog m ed den, då concrem enter der funnits förhan
den. —  Möjligen torde ock destruktion af processus ver
miformis nägon gång blifvit förorsakad af ett hos organet 
uppkom m et hydropiskt tillstånd, då det quantitatift stegra
de secretet genom  sin abnorma mängd kunnat, på ett 
m ed en främmande kropp hom ologt sätt, afficiera tarman- 
hanget och sålunda äfven perforera detsamma. Att i dyli
ka iall, alldenstund den hydropiska vätskan genom  sjelfva  
perforationen blifvit utgjuten, dennas causala moment nä
stan nödvändigt undgått den empiriska forskningen, ligger 
i sakens natur.

Till de prcedisponerande orsakerna hör utan tvifvel kö
net. Bland 46 af Voltz sam lade fall, äro 37 manliga och  
endast 9 qvinliga. En så stor öfvervigt berättiga oss så
led es till det antagande, att det manliga könet prcedisponerar 
till denna sjukdom; och om, hvilket äfven är antydt, man 
m åste antaga ett anatomiskt rymlighetsförhållande hos pro
cessus vermiformis såsom causalrnoment för uppkom sten  
af perityphlitis, så ledes man ovillkorligen till den förmo
dan, att någon olikhet i detta organs längd, vidd, gestalt

*) B ailtiey Path. Anat. U ebcrs. v. Söm m ering , p. 42.
*) Blakkadder, Edinb. Med. and. Surg. Jouru . Vol. X X II, p. 49.
·) Den genom  tu berku los eller typhös u lcera tion  uppkom na perfo ra

tionen  skiljes m ed lä tth e t härifrån , och hör så led es ej hit.



eller läge förefinnes hos de olika könen, ehuru man ännu 
ej lyckats komina underfund m ed, hvaruti denna består.

Åldern tyckes äfven hafva ett, om också mindre be- 
stämdt inflytande på denna sjukdom. På grund af de of- 
van nämndå sjukdom sfallen, har Vollz kommit till följande 
tabellariska resultat:

1 fall vid 7 år. 7)
M „ „ 8— 14 „
10 „ „ 15— 21 „
7 „ „ 2 2 - 2 8  „
5 „ „ 29— 35 „
8 „ „ 36— 42 „
2 „ „ 4 3 - 4 9  „
1 „ 57
1 » „ 69

Enligt denna uppgift finner man att ingen ålder kan 
anses härifrån fri, men att den späda barndomen och den 
höga ålderdom en äro minst utsatta för denna sjukdom; 
och ehuru väl största antalet infaller emellan 8:de och  2 l:sta  
året, så är öfvervigten ej så stor, att den berättigar o ss an- 
antaga någon ålder företrädesvis vara utsatt derför.

Hvad derem ol stånd, lefnadssätt, sysselsättningar etc. 
vidkommer, så har man väl hittills ej lyckats komma till 
något resultat; dock tyckes ett mera rörligt lefnadssätt och  
de sysselsättningar, som föranleda ett sådant, snarare än 
ett mera stillasittande, öka anlaget för denna sjukdom. Prae- 
dispositionerna tyckas således när sammanfalla m ed bråc- 
kets.

Concrementet, dess bildning och sammansättning.
Då ett concrem ent finnes uti processus vermiformis, 

kan man anse att det uppkommit, antingen genom  ett från 
ccecum tillfördt ämne, eller ock möjligtvis bhfvit bildadt af 
det i processus vermiformis secernerade ämnet. För den 
första åsigten talar dock concrem entets foecala lukt och 
sammansättning. Om ccecum är fylld m ed faeces och an 
tingen tarm annangets lumen på något sätt dilateradt, eller 
den lilla valveln, som  skiljer ccecum och processus vermi
formis, antingen är förslappad eller ock blott ofullkomligt

*) En i H ygiea, F eb r. 1843 införd högst in tre ssa n t s jukdom sberä lte lse  
öfver en i denna sjukdom  afliden 3 å r  gam m al flicka, v isar a tt  än
nu yn g re  b arn  kunna vara u tsa tta  för denna sjukdom.



tilltäpper ingången till ilen sednare, så är det helt natur
ligt, att fmcalmateria kan, såväl genom  tarmens förmåga af 
contraction, som äfven genom  d ess motus peristalticus, in- 
prässas uti tarmanhanget och der antaga en oval form. 
blir nu den inprässade massan qvar uti processus vermi- 
formis, så absorberas dess ilytanue beståndsdelar och con- 
crem enlet på detta sätt bildadt tillvexer och förhårdnar 
änvidare genom  aflagring af jordartade beståndsdelar, hvar- 
igenom  tarmanhangets väggar ännu betydligare dilateras 
och derigenotn inträdet för nya ämnen underlättas.

Vultz förnekar helt och hållet Bokytanskys m. fl. p åstå
ende, att någon främmande kropp, såsom  kärnor, slem ku
lor etc., utgör det centrum, omkring hvilket concrem entet 
bildas; och påstår i stället, till följd af sina talrika under
sökningar, att kärnan till ett sådant concrem ent består af 
samma ämnen, som de omkringliggande lagren, blott nå
got fastare till sin consistens.

Enligt undersökningar af Bnchner, Vultz och Buller m. 
fl. har man funnit den cheiniska sammansättningen af i pro
cessu s vermiformis funna concrem entcr bestå af följande 
beståndsdelar:

1) En organisk materia, lösande sig till största delen  
i Aether m ed en gul färg.

2) Jordsalter, synnerhgast pkosphorsyradkalk, samt min
dre portioner af kolsyrad kalk och Magnesia.

3) Oxalsyrad kalk till ringa mängd ')·
4) Spår af Chlor och Svafvelsyra.
Jemföra vi dessa undersökningar m ed de analyser, 

som Berzelius m. fl. anställt öfver m ennisko-excrementer, 
så finna vi att sammansättningon är hufvudsakligen den
samma, blott att uti concrem entet do jordartade b estån d s
delarna hafva någon qvantitatif öfvervigt. Att d essa  con- 
cremcnter äro bildade af faecalmateria på ofvan angifvet 
sätt, syn es så led es vara högst sannolikt.

På den större eller mindre öfverviglen af jordsalter 
beror den olika consistens, som concrem entet har och hvar- 
af man kunde särskilja 3:ne olika grader:

1) Det mjuka concrementet, hvaraf m erendels flera på 
en gäng äro närvarande i processus vermiformis, är aflångt, 
brunt och af tydlig excrementartad lukt. Det består af en  
fastare kärna omgifven af ett tydligen fcecalartadt lager.

')  Funnen i e t t  concrem en t af B u tte r , äfvensom  i tvenne dylika hos 
e t t  an n a t ind iv id  af Wickhem.



2) Det halffasta concrementet ar gråbrunt och har någon, 
ehuru ej så tydlig, lukt af excrementer. Vid genom såg- 
ningen finner man en gråbrun eller mörkbrun liarna, om - 
gifven af skiftesvis gråa och bruna concentriska lager af 
olika tjocklek. —  Finnes blott ett concrem ent, har detta en  
oval form med ändarna antingen afrundade eller tillspet
sade. Finnas åter två eller flera på en gång närvarande 
uti processus vermiformis, så är blott den ena ändan till
spetsad, den andra åter plattryckt eller afslipad.

3) Det fasta, stenar tade concrementel varierar från en  
lins till en hasselnöts storlek. Vid genom sågning visar det 
samma utseende, som  hos de föregående, men de jordar- 
tade lagren ligga här tätare på hvarandra. —  Häraf kan 
man särskilja 2:ne arter: a) med en gråhvil, skroflig yta, 
hvilken låter afskala sig uti fina lam eller —  b) med glatt, 
glänsande, grå eller brun, ofta med små knölar besatt yta, 
nvaraf det lår någon likhet med de så kallade mullbärs- 
stenarna.

P a t h o l o g i s k  A natom ie .“  t

Uokilansky T) tillkommer äran att först utförligt hafva 
beskrifvit de förändringar, som uppkomma till följd af, att 
en främmande kropp eller en abnorm mängd af slem  fin
nes uti processus vermiformis och genom  talrika under
sökningar hafva sedan hans uppgifter blifvit bekräftade af 
en mängd författare.

Enligt d essa  finner man, att faecalmateria, så länge den 
bibehåller sin normala consistens, eller ej i för stor mängd 
är närvarande, fö^a inverkar på tarmanhangets slemhinna, 
eller på sin höjd åstadkommer en Ökad secretion hos den
samma. Först sedan den tilltagit uti mängd och hårdhet, 
visar sig någon sjuklig förändring af slemhinnan. Uti den  
oftast säckformiga utvidgning, hvari concrem entet har sin

f)lats, blir slemhinnan nu röd och öfvcrgår i en catarrha- 
isk inflammation En ulcerationsprocess uppkommer der- 

efter, gynnad af det för handen varande excrementartade 
ämnet, hvilken fortgår genom  tarmanhangets musculära och  
serösa väfnad, samt bildar slutligen på detta sätt en full
komlig perforati on.

l)  R okitan sky, P athol. Anatona. D. 3:dje pag. 285— 289.



Genom en ungefärligen likartad p rocess inträder 
äfven perforation till följd af en förstör ansamling af slem  
i processu s vermiformis, uppkommen antingen derigenom, 
att concrem entet fastnat uti och helt och hållet tilltäppt 
mynningen, eller ock genom  någon annan sjuklig förändring 
uti densamma. Det ansamlade secretet verkar här således  
analogt m ed en främmande kropp, och kan derföre i an
seen d e till sin abnorma qvantitet, så betraktas.

Stället för perforationen, som  kan uppträda med en  
eller flera öppningar, är olika. Oftast finnes den vid eller  
nära spetsen  af processus vermiformis, eller ock vid d ess  
inmynning uti coecum. Perforationen kan vidare intaga 
större eller mindre del af processus vermiformis, samt blir 
ofta cirkelformig, så alt tarmanhanget derigenom afskiljes i 
tvenne delar. Föröfrigtkan en, om ock aldrig så liten per- 
forationsöppning, hvangenom  luft eller fsecalmaterie inträn
ger i bukcaviteten, gifva anledning till en ganska häftig p e
rit onitis.

I särdeles gunstiga fall kan den ulcerösa processen  
upphöra och p rocessu s vermiformis antingen delvis sam
mankrympa, eller ock helt och hållet sammanvexa till ett 
blyfargadt, ligam entöst anhang; men exem plen på denna 
lyckliga utgång äro så få, att man m åste anse detta ut- 
gångssätt för högst sällsynt Det vanligaste är att u lce- 
rationen fortgår och perforation på angifvet sätt uppkom
mer.

Redan innan perforationen är fullkomlig, inträder en
ligt regel i om kretsen af det ulcererade stället en circum- 
scriberad adhaesiv inflammation uti peritoneum, hvarigenom  
tarmanhangets förtunnade vägg sammanklibbar med om - 
gifvande partier, och perforationen derigenom  något för- 
(lröjes, m en slutligen dock inträder till följd af den fort
gående ulcerationsprocessen.

Sedan perforationen försiggått, finner man omkring det
{>erforerade stället en vahransamling af varierande storlek, 
ivars väggar bildas af omkringliggande sins emellan sam

manklibbade organer, och hviiken vahrhåla kan genom fi
stulosa gångar hafva gem enskap m ed flera smärre dylika. 
Vahret uti dessa  är m erendels tjockt, gulgrönt och illaluk
tande, samt ger åt de omgifvande väggarne äfven ett m iss- 
färgadt utseende.

Allt efter de olika utgångssätt, hvilka sjukdomen är 
benägen att antaga, visa sig nu flera olika anatomiska för



ändringar —  Om exsudutet genom  vahrsäckens sam m an- 
hållighet inskränkes till denna, sä kan det småningom re- 
sorberas och slutligen helt och hållet försvinna, så att man 
vid undersökningar post mortem ej finner annat, än en mer 
eller mindre fast libros sammanvexning af de delar, som  
fordom bildade väggarna till densamma. —  Banar sig åter 
vahret till följd af en fortgående ulcerationsprocess, väg 
ut ur vahrsäcken, så kan det utgjuta sig utom eller inom 
peritoneum, beroende på stället hvarest det genombrutit 
vahrsäckens väggar.

Banar sig vahret väg till bakre eller undre delen af 
Coecum, så inträder inflammation och suppuration i det bak
om blindtarmen belanga cellväfslagret, och här uppkommer 
sålunda, ehuru först secundärt, den form, hvilken Puchelt, 
Wilheltni m. 11. benämna Perityphlitis. Denna inflammation 
kan äfven sträcka sig till de underliggande musklerna 
(Psoitis) och äfven till underliggande ben, hvaraf necrosis  
kan uppkomma. Såsom  en mindre lycklig utgång m åste 
man anse de fall, då vahret genom bryter de yttre bukbc- 
täckningarna och på denna väg elimineras ur kroppen. Att 
denna perforation af bukbetäckningarna oftast sker uti regio  
iliaca har gifvit anledning till dess förvexiing m ed en verk
lig Psoasabscess. Angriper åter uleerationen en uti vahr
säcken intresserad tarm del och perforerar denna, kan det 
ansamlade cxsudatet på detta sätt per anum elimineras.

En sådan secundär, utifrån och inåtgående perforations- 
öppning kan man med säkerhet skilja från en motsatt d y
lik. Vid den secundära perforationen visar sig slemhinnan 
genomborrad m ed skarpa kanter, men har i omkretsen ett 
triskt u tseende; då i motsatt fall, vid perforation af tar
men inifrån och utåt, slemhinnan är i ett större omfång 
sjukligt förändrad m ed ett missfärgadt, ulceröst och mor- 
tilieradt utseende.

Genombryter uleerationen vahrsäcken på så sätt, att 
exsudatet får väg in uti peritonealsäcken, så inträder till 
följd af d ess retning en mer eller mindre utbredd allmän 
peritonitis, ofta m ed dödlig utgång, och hvars pathologico- 
anatomiska förändringar äro iorut så väl beskrifna, att vi 
ej anse oss här behöfva upprepa dem.

De palhologiska förändringar, hvilka blifvit iakttagna 
uti öfriga organer äro så litet framstående, och föröfrigt så 
föga constanta, att vi ansett oss utan att fela, kunna här 
förbigå dem



S y m p to m e r .
Dessa uppträda i allmänhet med stor våldsam het och 

häftighet, samt låta ordna sig efter följande indelning:
a) Topisha symptomer: —  Smärtan är det första sym p

tom, hvarigenom man får aning om en i full gång varande 
ulcerationsprocess i processus vermiformis. Såsom  pro- 
drorner kunde man anse lindriga och snart öfvergåcnde, 
samt ofta återkom mande colikartade smärtor, hvilka con
stant gifva sig tillkänna uti ccecaltrakten, men i anseende 
till sin obetydlighet ofta af patienten ej anmärkas. Att des
sa emedlertid ej äro några verkliga prodromer, utan svm p- 
tomcr af en i full gång varande ulcerationsprocess, firmer 
man af olvan angifna pathologico-anatom iska iakttagelser. 
— Sedan dessa colikartade smärtor flera gångor repete
rats, uppträder plötsligen utan känd orsak, dock ofta efter 
en stark rörelse, en så intensif smärta i underlifvet, att pa
tienten m ed m öda kan röra sig ur stället. Denna smärta, 
hvars säte patienten i början ej kan uppgilva, fixerar sig 
dock snart uti högra ingunialtrakten, hvilken äfven är ytter
ligt ömmande vid beröring. —  Hvarje frivillig eller ofrivil
lig rörelse, såsom  talande, nysning, hosta, djup inspiration 
etc. åstadkomm er olideliga smärtor, hvilka äfven förökas 
om patienten nödgas röra högra benet. Till följe häraf sö
ker patienten sjelfvilligt, att iakttaga den största möjliga 
stillhet.

Ett annat ej mindre carakteristiskt sym ptom  är upp- 
drifning och hårdhet uti underlifvet, synnerligast i coecal- 
trakten, hvilken redan inom 12— 24 timmar blir tydligt upp- 
drifven och hvälfd; samt vid percussion ger en tydligt dof 
och matt ton, imotsatts till den öfriga abdomen, hvilken 
ger tarmton.

Stolgångarna, hvilka i början ofta äro naturliga —  säl
lan diarrhéartade —  öfvergå snart till den m est hårdnac
kade förstoppning

Ett constant sym ptom  är äfven Eckel, hvilken stundom  
åtföljes af kräkningar, i början af njutna födoämnen, slutli 
gen af slem  och grönfärgad galla.

b) Consensuella symptomer: —  Såsom  ett sådant sym p
tom kan man räkna den irritation, uti hvilken blåsan b e
finner sig, hvaraf uppkommer ofta repeterade och smärt



samma trängningar till urinering, samt svårighet att låta uri
nen, hvilken merändels är brunfärgad och tjock.

c) Feber-Symptomer: —  Febern, hvilken som  vanligt 
ofta föregås af rysningar eller frossa med påföljande lin
drig svettning, är dels erethisk, dels synochal. Pulsen är 
understundom liten och föga eller intet accelererad; eller  
ock frequent, full och hård. Intelligensen är fri. Tungan 
är antingen ren, tunnt hvitbelagd, eller torr m ed röda kan
ter. Törsten är häftig, läpparna torra. Huden på abdo
men het och fulT' ° extremiteterna kall.

gå några få modilicationer, till följd af de olika' utgångs- 
sätt den circumscriberade peritonitcn antager.

Inskränker sig den vid perforationen uppkomna cir
cum scriberade perilonitis till ett mindre omfang, samt är 
den deraf uppkomna vahransamlingen ej af någon särde
les storlek, sa minskas smärtan i abdom en snart och in
skränker sig blott till ccecaltrakten, hvilken under sådana 
omständigheter är synnerligt framstående, och hvarest kän
nes en tydlig svulst af olika storlek. Om nu denna exsu- 
datsamling resorberas, så aftaga äfven sm åningom  sym p- 
tomerna i ccecaltrakten, dock qvarblifver en längre tid en  
känsla af spänning och stramning, synnerligast vid vissa 
rörelser.

Sträcker sig åter inflammationen till underliggande 
muskler, så uppkommer en vahrdepot uti beckenet, hvil
ken kan bana sig väg utåt genom  de yttre betäckningar 
na antingen uti Inguinallr akten, under Ligamentum Poupartii, 
ofvan Crista ossis ilei, eller i trakten af Os Coccygis. Om 
en dylik abscess bildar sig uti ccecaltrakten, så blir denna 
ännu mer uppdrifven och smärtande, sam t tydligt fluctue- 
rande, och uppbryter slutligen eller kan genom  incision 
öppnas, för att lemna utväg åt vahret; och beror det vi
dare på patientens constilution, om abscessen  åter kan 
sluta sig, eller om hektik och död blir följden af en för 
ym nig vahrbildning.

Uppkommer en secundär perforation af någon tarm, 
så sammsjuker den uppdrifna ccecaltrakten i samma mohn 
som  exsudatet per anum elimineras; dock kan större eller 
mindre digestions oordningar häraf uppkomma, beroende 
på perforationens storlek, och den tarmdel, som deraf är 
angripen. —  Inträffar en secundär tarmperforation samtidigt 
m ed en dylik uti de yttre betäckningarna, kan en anus

D essa mer ;Iler mindn constanta sym ptom er under-



prielernaturalis uppkomma, hvilken då m åste behandlas e f 
ter Chirurgiens föreskrifter.

Inträder på ofvan angifvet sätt en m er eller mindre 
utbredd peritonitis, yttrar detta sig på följande sätt. S e
dan de symptom er, hvilka beledsagade den circumscribe- 
radc peritoniten småningom gifvit med sig, så alt abdomen  
blifvit mindre ömmande, och patienten i allmänhet känner 
sig bättre, så inträder efter några timmar eller dagar sym p- 
tomcrna åUr med ökad häftighet, vanligen tillföljd a i nå
gon mekanisk orsak. Den förut mer begränsade smärtan 
sprider sig nu till hela abdomen; hvarje rörelse åtföljes af 
högst intensifva smärtor. Förstoppningen fortfar, kräknin- 
gar af slem, galla, samt till och med excrem cnter inställa 
sig. Törsten är olidelig; extremiteterna äfvensom nässpet
sen och tungan blifva kalla, och patienten går m erendels 
under stor ångest och oro, men med fullt medvetande d ö
den till m ötes Lyckas det någon gång, att sälta en gräns 
för denna allmänna peritonitis, så kan man börja hoppas 
på cn lycklig utgång, om smärtorna gifva med sig, om  
värmen i extremiteterna återkom mer, törsten minskas, och  
kräkningarna upphöra. Om under convalescensen någon 
smärta eller ömhet qvarstår, så m åste man vara på sin 
vakt för recidif, hvilket då m erendels har en oundviklig 
död till utgång.

P r o g n o s .
Denna beror här helt och hållet på inflammationens 

större eller mindre utbredning och intensitet; och ju mer 
circumscriberad peritoniten är, desto m er har man anled- 
uing att hoppas på en lycklig utgång. Att sjukdomen må
ste anses för högst dödlig, finna vi genom  de af D:r A. 
Voltz sam lade iakttagelser, hvaraf bland 49 fullt con- 
staterade fall, «19 haft en dödlig utgång, och blott 10 åter
gått till helsa. Om ock detta olyckliga resultat på sedna- 
ste tiden något förminskats, hvartill man troligen får söka 
orsaken uti en närmare kännedom om, och en mer ända
målsenlig behandling af sjukdomen, så m åste man dock  
här anse prognosen lör ingalunda gunstig.

Ett symptom, soin nästan alltid genom  sin utbredning 
och häftighet står i ett direkt förhållande til! sjukdomens 
intensitet, och sålunda lemnar ett godt prognosliskt tecken, 
är smärtan *); ju häftigare denna är, desto Detänkligare blir

')  N aturlig tv is far m an ej här låta förvilla sig  af den sm ärllö she t,
2



äfven prognosen Detta är älven förhållandet, om under 
sjukdom ens gång, synnerligast till följd af intagna laxan- 
tier, ett diarm é inställer sig: uppträder åter detta sedan  
smärtan gifvit med sig, är det m erendels af mindre vådlig  
beskaffenhet. —  Pulsens beskaffenhet tyck es åter ej halva  
något fullt tillförlitligt prognostiskl värde.

Den lyckligaste utgång sjukdomen kan taga är utan 
tvifvel obliteration af processus vermiformis och concre- 
m entets inkapsling uti densamma. —  Resorberas, hvilket 
ofvan är antvdt, det utgjutna exsudatet, samt sam m anvexa  
sinsemellan de omkringliggande organerna, så hur man äf- 
ven hopp om en lycklig utgång; dock åtföljes detta ut- 
gångssätt en längre eller kortare tid af större eller mindre 
ooraningar i dcgestioncn. —  Mindre lyckligt ur det, om en  
ab scesss bildar sig genom  de yttre bctäckningarne, då det 
alltid beror på den sjukes conslitution, om man kan vän
ta en lycklig utgång. Aro flera af de större musklerna 
m edintresserade i denna suppurationsprocess, så m åste 
man vara beredd på det värsta. — Öfvergår den circum - 
scriberado peritoniten till en allmän, blir prognosen så b e
tänklig, att flera författare anse delta utgångssätt för ab
solut dödligt.

D ia g n o s .
Att en bestäm d diagnos är nödvändig, för att m ed nå

got hopp om en lycklig utgång kunna behandla en sjuk
dom, är en gammal erfarenhet, hvilken icke minst i Peri- 
typhlitis har sitt fulla värde. Att diagnosen em edlertid här 
i de flesta fall ingalunda är omöjlig, om ock svår, bevisar 
en allt större erfarenhet, blott man tydligt uppfattar de 
sym ptom er, som  ofvan äro angifna Ett sjukdomsfall gör 
kanhända härifrån ett undanlag, nemligen närvaron af en 
strangulation, uppkommen genom  en delvis sam m anvex- 
ning mellan processus vermiformis och omgifvande orga
ner. Alt i detta högst sällsynta fall ett diagnostiskt m iss
tag är ganska möjligt, eller nästan omöjligt, att undvika, 
synnerligast som en circumscriberad pentonitis i trakten af 
processus vermiformis m åste betinga denna sam manvex- 
ning, finna vi af de liknande symptomerna, och torde dess-

eller sn a ra re  känslo löshet, hvilken ofta i förening m ed m eleo ris- 
m us in trä d e r  några få tim m ar före döden.



ulom vara ut' desto mindre betydenhet, sem  all konstens 
medverkan vid ett dylikt tillfälle ar högst inskränkt.

Vid cxcrementansamling uti coecum och  deraf upp
kommande inflammation i densamma —  Typhlilis stercoratis 
—  äro väl sym ptom erna vid första [»åseendet ganska lika, 
men kunna dock med lätthet skiljas, Smärtan"' uppträder 
här ej så hastigt, och m ed mindre intensitet än uti perity- 
phlitis, den är dessutom  mer kolikartad och sträcker sig 
ofta efter läget af tjocktarmen; förstoppningen är ej heller 
så envis, samt om vexlar understundom m ed ett diarrhé, 
som  ofta åtföljes af tenesm cr. Vid undersökning af coecal- 
traktcn, befinnes denna redan från början circumscriberadt 
uppdrifven och hård, m ed  matt och dof percussionston, 
samt mindre ömmande än uti peritvphlitis, hvarest dessa  
sym ptom cr först inträda sedan pentoniten är i full gång.

Som ofvan blifvit antydt är Psoitis med åtföljande pso-  
asab scess en sjukdom, som ofta blifvit upptagen under den 
gem ensam ma benämningen peritvphlitis. Att den em edler- 
lid m ed lätthet kan skiljas från den sjukdom, som  vi så 
benämna, skola vi söka visa. Psoitis uppkommer ej så 
häftigt, som perityphlitis; smärtan är fixerad i sacraltrak- 
ten och sprider sig derifrån snedt genom  beckenet till Li
gamentum Poupartii; rotation af extrem iteten är den rörel
se  som  synncriigast smärtar, äfvensom  temperaturen uti 
densamma m erendels är förhöjd. Inguinalkörtlarna svälla 
äfven, och benet blir under sjukdomens lopp ofta oedema^ 
töst. Krukningar äro sällsynta, äfvensom  irritation af blå- 
san och deraf följande svårighet att kasta vatten. Om nå
got diagnostiskt tvifvel skulle uppstå, kan man sålunda 
m ed lätthet särskilja dessa, föröfrigt så olika sjukdom s- 
former.

Om, som någon gång blifvit iakttaget, en akut och  
spontan uppm jukningsprocess uti en tarms väfnad gifvit an
ledning till perforation af densamma, så uppkom mer g e 
nom utgjutning uti peritonealsäcken en peritonitis, hvilken, 
om den ock utgår från coecaltrakten, m ed hastighet sprider 
sig och blir allmän, utan att någon begränsad ansamling 
af exsudat någonsin derstädes kan iakttagas, hvilket uti 
perityphlitis är ett constant diagnostiskt tecken.

B e h a n d l in g .
Vid behandlingen har man i synnerhet tvenne indica- 

tioner att uppfvlla, först att söka inskränka inflammationen,



sedan att befordra adhaesion och sammanvexning mellan 
den perforerade tarmen och någon af omgifvande organer. 
Af de ut- och invärtes m edicam enter, hvilka här blifvit an
vända och recom m enderade, vilja vi blott m ed några få 
ord vidröra dem, som funnit någon vidsträcktare använd- 
ning.

Af högsta nödvändighet att iakttaga är den största möj
liga stillhet uti horizontelt läge, samt absolut abstinens från 
mat under en längre tid. —  Hvad stillheten beträffar, så 
iakttager patienten m erendels sielfvilligt densamma, syn 
nerligast under sjukdomens höjd, em edan hvarje rörelse  
förorsakar honom den största smärta; men äfven under 
convalescensen  m åste alla häftiga och långvariga rörelser 
undvikas, så att ej någon ruptur mellan de adhererade 
ställena måtte uppkomma och allt hopp om en lycklig ut
gång sålunda försvinna. —  Till alt släcka den oliueliga tör
sten bör man ej använda någon dryck, utan heldre efter 
Pétrcquins råd låta den sjuke få sniu isbitar till att smälta 
uti munnen.

Vollz, hvilken onekligen har den största erfarenheten 
vid behandlingen af denna sjukdom, ger Opium företrädet 
framför alla andra läkem edel. Enligt hans påstående skulle 
det vara det enda verksamma, och han ger det efter 
Graves och Stokes m ethod i stora doser, hufvudsakligen för 
att nedstäm m a erethism en, samt inskränka tarmarnas m o
tus peristalticus och derigenom  underlätta sammanvexnin- 
gen af det perforerade siället. Voltz ger vid första tecken  
till pcritonitis Vi— 1 gran Opium i piller- eller pulverform  
hvarje halftimme, ocn först sedan smärtan tydligen aftagit, 
förminskar han dosen. Skulle, sedan smärtorna en gång 
gifvit med sig, dessa åter tilltaga uti intensitet, m åste man 
ater höja dosen, och ej helt och hållet upphöra med Opi: 
bruk föi rän smärtorna och öm heten så förminskats, att pa- 
tjenten kan fördraga ett måttligt tryck på coecallrakten. 
At barn är den vanliga dosen \ \  gran, ej derunder. Af 
fruktan för inträdande narcotism efter långvarigt bruk af 
Opium bör man ej afbryta kuren, em edan enligt flera för
författares iakttagelser någon sådan ytterst sällan inträder 
efter denna sjukdoms behandling med opium 'j.

Från bruket af Calomel, ett m edel förr så allmänt vid

*) Riche b e rä tta r  uti C an sta tts  Heilkund. Jah resbei ich t Bd. II. 1844 
pag. 327 om en 8 -å rig  p at., hvilken för en förm odad tarm perforation , 
u n d er loppet af 2 dagar, fick 44 gran  ex tra c t. opii, 20 g ran  E xtr. Hyo
scyam i. 2 gran  Morphin. m u ria t.y hvare fte r belsan återkom  u tan  
de ald ra  m insta teck en  till narco tism .



behandlingen af peritonitis, afråder Vcllz med lika m ycken  
ifver, som  han tillstyrker bruket af op ium ; och det rnorta- 
litetsförhållande, som han uppställer efter bruket af d el ena 
eller andra af dessa m edel, utfaller ingalunda till förd eiför  
bruket af Calomel *).

Unguentum Hydrargyri antingen ensam eller i förening 
m ed Extractum Digitalis eller något dylikt m edel recorn- 
m enderas af vissa författare m ycket till ingnidning på bu
ken, eller om öm heten der är för stor på något annat stäl
le af kroppen; dock m åstem an derm ed gå försiktigt till
väga, em edan vid samtidigt bruk af opium i stora doser 
en svår salivation hastigt och lätt inställer sig.

Af locala bloduttömningar kan här i anseende till den 
ytterliga öm heten blott blodiglar komma i fråga, hvaraf g e
nast mån början 10— 30 appliceras. Dock anse flera för
fattare den nytta, som d essa  göra, vara af så ringa värde, 
att det ej motsvarar de stora olägenheter, som följa på 
d ess applicerande, genom bukens blottande och patientens 
rubbning i sitt läge etc.

Varma bad recom m enderas m ycket om extremiteterna 
börja blifva kalla, men då m åste den sjuke bringas deri 
m ed den största försiktighet, så att bålen och bukmuskler
na så litet som  n bbas. Utom denna för den sju-

att patienten med svårighet kan fördraga vattnets tryck på 
abdom en, hvaraf svårighet att andas, och andra olägenhe
ter uppkomma.

Voltz afråder från alla fåfänga försök, att, vare sig med  
Enema eller Laxanlier bekämpa den envisa förstoppningen, 
em edan om det ock lyckas, ett diarrhé i de llcsta fall in 
ställer sig, som kan halva högst vådliga följder. Fortsätter 
man åter enligt hans påstående med bruket af opium, så 
inträder, efter sedan smärtorna aflagit, lösa öppningar, hvil- 
ka äro till stor lättnad för den sjuke.

Varma hatoplasmer användas sedan smärtorna inskränkt 
sig till ccecaltrakten, för att befordra resorptionen eller ock 
för att befordra uppbrottet af abscessen, ifall fluetuation in
ställer sig. Den fuktiga värm e, som med kataplasmerna 
åsyftas, Kan äfven på ett snyggare och lättare sätt åstad
kommas genom  Cingulum Neptuni, hvilken äfven nu kommit 
särdeles m ycket i bruk.

Voltz 1. c. p. Ί02 uppgifver a t t  a f 39 behandlade m ed Calomel 
och an d ra  an tip h lo g istica  dogo 38 och b lo tt en å terfick  helsan , 
då å te r  af 8  beh an d lad e  rned opium  på ofvan ang ifvet så tt ingen

ke högst pinande contraindiceras äfven bad deraf,

dog.



Har exsudatet tydligt benägenhet attt bana sig väg ut
åt genom  de yttre betäckningarna, så nnåste man efter b e 
gagnandet af uppmjukande kataplasn.31· med skvndsam het 
komma naturen till hjclp, och genom  acrision påskynda vah - 
rets utlopp, eller dilatera en frivillig tpjpning. Föröfrigt b e 
handlas ett dylikt fall enligt konsten rreglor, hvarvitf man  
isynnerhet bör söka förebygga inträiamdet af hektik, hvil- 
kcn ofta blir följden af en för ymnigvaahrgöring.

S j 11 k (10 m s h i s t or ii a.
Lindqvist, tornväktare, 29 år gamnail, m ottogs på Kongl. 

Serafim er-Lazarettets Medicinska afddniing d. 8  Mars 1852.
Status antecedens. Patienten käm e sig illamående och  

hade frossbrytningar d. 25 Februari miiddagstiden, hvaref- 
tcr han mot aftonen samma dag käide3 väih uti högra si
dan af buken i ilio-coecaltrakten, hvikejn värk sträckte sig  
ned till högra ljumsken. Denna tiltoig under natten och  
utbredde sig följande dagen utöfver leka buken. Efter en 
åderlåtning och tvenne gånger anstilld  koppning å högra  
sidan uti trakten af ccecum, lindradts värken, men buken 
förblef uppdrifven och öm made för beröring. Patienten har 
ej haft äckel eller kräkningar; aptittn har varit dålig och  
diarrhéet, som  i början af sjukdomen var för handen, af- 
stannade och förstoppning inställde sg. Trängning till uri- 
nering har ofta förekommit, men uanafgången har varit 
sparsam; urinen mörk och grumlig. Iigcn hufvudvärk; söm 
nen har varit dålig med någon gång lindrig svettning om  
nätterna; krafterna hafva aftagit.

Statut prcesens d. 8  Mars: Patienten syn es något em a- 
cierad; klagar öfver svaghet, kraftlöshet och söm nlöshet. 
Buken är mjuk, icke ömmande för beröring eller tryck, per- 
cussionen normal. Tungan blöt och ren; m atlusten dålig; 
ingen afföring på sju dygn. Trängnirgarna att kasta vatton 
fortfara. Pulsen är normal. På grund af det ofvan anför
da ansågs patienten vara convalescent efter en inflamma
tion uti bukhinnan uppkommen genom en perityphlitis.

Cura. Cing. Neptuni och Mixtura salina, 
d. %. Patientens anletsdrag äro infallna och ansiktet ut

trycker stor ängslan. 1 går afton kände patienten vid 
ett defcecationsförsök något liksom brista inuti buken 
å venstra sidan, hvarefter en häftig värk uppkom  
på samma sida, hvilken ej gaf honom någon ro 
under natten. Patienten erhöll ett lavemang och opi-



um till natten. För närvarande kännes buken spänd 
oeli något uppdrifven, önunar för beröring å vcn- 
stra sidan; pcrcussionstonen öfverallt tympanitisk. 
Tungan ren och torr; häftig törst; pulsen sammandra
gen och hastig, 112 slag i minuten. Ordinerades: Un
guentum Hydrargyri med Extractum Digitalis på buken; 
invärtes Acet. Morphic, gr y4 hvarannan timme, 

d. n/ 3. Natten har varit lugnare; buken är mer uppdrifven; 
pulsen omkring 100 slag i minuten Ord.: Enema —  
i örigt sam ma medicin 

d. I2/ s . Patienten erhöll i går ett lavemang middagstiden, 
ett annat mot aftonen utan verkan. Buken är ännu 
mera utspänd; percussionstonen öfverallt tympanitisk. 
Ilan har känt qväljningar på morgonen; besväras af 
ructus. Upphör med Morphinet. Ord.: Enema; om 
utan verkan: Pil croton. m ed 01. Ricini, 

d. 1S/ S. Patienten har haft 4 öppningar efter gårdagens b e
handling; har sofvit lugnare under natten; buken min
dre spänd. Ord.: Emulsio oleosa, 

d. TS/ 3. Buken åter mera utspänd med tympanitisk percus- 
sionston; tungan något hvitbelagd, mjuk; törsten fort
far; pulsen 100 slag i minuten, något full; spår af hy- 
drargyrosis. Upphör med begagnandet af Ungu. Hy- 
drarg. och Extr. Digital, 

d. *%. Förmärktes en svullnad på högra sidan af buken; 
tillståndet i öfrigt detsamma. O rdin: Cataplasmer på 
buken.

d. 19/ , .  Patienten har ej haft öppning sedan den 13:de. 
Ordin.: Enema.

d. 2%. Lavem anget har varit nästan utan verkan Svull
naden på högra sidan af buken har tilltagit oeh  kän
nes något hård. Upphör med Emuls. oleos. Ordin.: 
Vesicatorium på buken; invärtes Jodetum Kalicum. 

d. 22/ 3. Ännu ingen öppning. Ordin.: Enema. 
d. 2%. Den sjukes krafter synas aftaga mer och mer; bu

ken m ycket utspänd och ömmande. Svullnaden å hö
gra sidan kännes mjukare, nästan fluetuerande; respi- 
rationen något besvärad. Upphör m ed Jodet. Kaiic. 
Ordin.: Acidum Phosphoricum. 

d. 2%. Buken lika uppdrifven; patienten har ofta rapningar;
ingen öppning. Ordin.: Enema. — Emulsio 01. Ricini, 

d. s%. Lavemanget har varit utan verkan. Ordin.: Enema. 
d. 3T/ S. Lavemanget äfven denna gång utan verkan. Ordin.: 

Pilulae crotonis. 
d. %. Patienten har haft en liten öppning och stark afgång 

af väder; närmast föregående nätterna hafva varit m yc-



η

ket oroliga; kallsvett; pulsen öfver 110 slag uti minu
ten; krafterna äro betydligt sjunkna.
Under fortfarande utspanning af buken, jem te d en  öf- 

verallt tympaniliska percussionstonen, hvilken ej förändra
des af forändradt läge, aftogo den sjukes krafter mer ocb  
mer, och han aog lungt och stilla utan särdeles plågor, 
och utan att hafva haft hvarken kräkningar eller hicka, den  
2 April på morgonen.

Obductionen förrättades 24 timmar efter döden. Endast 
bukcaviteten öppnades. Vid betäckningarnas öppnande ut
ström made m ycket luft; man inkom genom  de särdeles för
tunnade betäckningarna uti en cavitet, bestående af en slu
ten säck, bildad af alla partiers sammanvexning m ed hvar
andra och dessa öfverdragna af en grönblå, fast p seu do- 
membran. Denna säck innehöll endast en half liber lialf- 
ilytande cxcrementer, hvilka hade inkommit i densamm a 
genom  en öppning på säcken af en skillings storlek, bildad 
under lefvern. Uti trakten af flexura coli prima, sedan mem
branen med varsamhet blifvit lossad ifrån högra inguinal- 
trakten, funnos emellan de mot hvarandra mer eller min
dre sammanvexta tarmslingorna utgjutna excrem enter, och  
hade från inguinaltrakten en kanal bildat sig till den ofvan 
anförda öppningen under lefvern. Vid undersökning af cce- 
cum fanns slemhinnan derstädes frisk, mynningen af pro
cessu s vermicularis frisk och fri; hela denna företedde ej 
någon förändring förän vid d ess ända; här var den i spet
sen gangraenerad, öppenstående med fri communication  
utåt, och vid dess spets fanns uti densamma ett kantigt 
concrem ent af ett hampfrös storlek och  tem ligen fast con
sistens. Ilela processus var intimt anvext vid närliggande 
delar, och emellan de sam manprässade och vid hvarandra 
sammanvexta små tarmarna funnos samlingar af tjockt vahr. 
1 början af colon adscendens var tarmen genomfrätt till 
storlek af en skillingsslant, äfvensom  ett dylikt mindre hål 
straxt ofvan vid valvula coli på tunntarmarna, och ifrån 
b egge  dessa hål hade den olvannämnda utgjutningen af 
foeces försiggått; äfven vid colon descendens, bakom den 
ofvan nämnda membranen, fanns en cavitet innehållande foe
ces  och communicerande med tarmen m edelst ett pä den
sam ma befintligt större hål. Lefvern af normal textur, dess 
öfre sida anvext vid diaphragma, d ess concava sida öf- 
verdragen af nämnda membran. Mjelten af normaltextur 
och tem m eligen fast consistens. Pancreas frisk; njurarna 
likaså. Blåsan, anvext vid de uti beckenet nedtryckta tar
marna, innehöll grumlig urin, men med frisk slemhinna.


