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IVär bör man Amputera?

I l la n d  dc många vigtiga och ingripande operativa för
faranden, som Chirurgien eger i sitt våld för att af- 
hjelpa och bo ta  sådana sjukliga förhållanden, som el
je s t skulle ovilkorligcn förr eller sednare föra till en 
säker död, intager utan tvifvel Amputationen ett ut
m ärkt rum.

H ip p o c r a t e s  (460 f. Chr.) är den förste, som talar 
om Amput. ty  m edelst sin trogna uppfattning af natu
ren, fann han denna operation indicerad af det factum, 
att en i brand  öfvergången extremitet kunde genom 
naturens egen tillhjelp afskiljas och den sjuke tillfrisk
na. Men han har blott angifvit den, utan att anföra 
någon m ethod till dess utförande; brand var det enda 
han ansåg indicera Amputation, och denna förrättade 
han i sjelfva dc brandiga delarna.

F örst hos C e l s u s  finna v i  något rationelt förfarande 
uppgifvet och från honom kan egentligen Amputionen 
sägas hafva sitt ursprung. 1 motsats emot Hippocra
tes yrkade han på Amputionens förrättande inom det 
friska ocl* föfgskrejf äfven, att man till Stumpens be
täckning skalle före? benets genomsågning, sedan de 
mjuka delarna blifvit genomskurna, draga hud och 
muskler tillbaka.



Men huru svår denna Operation ännu i sjelfva ver

ket var, finnes lått af hans föreskrift em ot blödningens 

hämmande, att nemligen en i ättika doppad  svamp 

skulle bindas p å  såret. Detta ofullkomliga sätt att 

förekomma blödning, äfvensom det sederm era for sam

ma ändamål använda ohyggliga bruket att operera 

med glödande knifvar eller doppa stum pen i smält 

bly eller beck och dylikt, var väl ock egentliga orsa

ken, hvarlore Amput. en lång tid  stod i vanrykte och 

följaktligen föga anlitades.

Flera århundraden förgingo nu till dess, m ed tid

skiftet omkring det 1G:dc Seklet, flera vigtiga uppfin

ningar bidrogo att förskaffa Amp. en högre grad af 

utbildning. 1 Frankrike uppstod A m b r o is  P a r é , som 

genom Legaturens införande (1552) gjorde sig till herre 

öfver blödningen, och H a r v e y s  vigtiga upptäckt af blod

omloppet (1628) kunde icke annat än härpå hafva ett 

mägtigt inflytande; M o r el l  uppfann neml. m ed anled

ning häraf compressorium  (1674), som sedan af den 

utmärkte Franska Chirnrgen J. L. P e t it  fullkomnades 

till Skruf-tourniquet (1718). Nu först började A m put 

vinna i techniskt hänseende, och har slutligen uppnått 

en sådan grad af fullkomlighet att, såsom R u s t  säger, 

föca derutinnan återstår alt önska.
G

Men oaktadt denna techniska fullkomlighet får ej 

sällan Amp. en olycklig utgång, hvartill orsaken m åste 

sökas i andra om ständigheter än sjelfva O perationen, 

och bland andra sådana räknar R o st  illa valda och 

vacklande Indicationer samt origtig tidpunkt för o- 

perationens förrättande. Uti bestäm m andet af just 

dessa b e g g e  punkter ligger också svaret på den 

af oss ofvan uppställda F råga, till hvars besva

rande, såsom det egenteliga äm net för vår lilla af- 

handling, vi nu öfvergå. Vi vilja först fästa oss vid:



1. I n d i c a t i o n e m  a.
Indicationcrnas stora vigt och betydelse inom Chi- 

rurg ien  har blifvit allt mer och mer insedd, och ny are 
tid ers  författare hafva äfven, sa noga som möjligt, sökt 
bestäm m a dem. Att också, vid frågan om en så he
roisk Operation som Amput., dessas rätta bedörnman- 
de m åste vara  af högsta vigt, inses lätt, ty härpå be
ro r ofta lifvets räddande eller förlust. Amputationen 
m åste alltid betraktas såsom den sista resource kon
sten h a r att erbjuda — en resource, som genom den 
sm ärta, fara och stympning den medför, alltid är gan
ska dyrköpt —  och när så är, bör denna enda utväg 
blott efter noggrann öfverläggning och mogen besin
ning tillgripas.

*

Såsom  vi nämnt, utgjorde brand en lång tid enda 
Indicationen, till dess man kunde med säkerhet före
kom m a blödningen. P e t it  uppgaf följande Indicatio- 
ner: brand, carics anevrismer och skottsår med split- 
ter-fractu r; härtill lade B e l l  vidare Tumor Albus o c h  

betydande exostoser. Emedlcrtid voro meningarne 
delade. Somliga ansågo Amp. böra så mycket som, 
möjligt inskränkas, hvilkcn åsigt B il g u e r *) ifrigt för
fäktade och äfven af liera andra Tyska Läkare hylla
des, då derem ot andra yrkade på Amputationens ut
sträckande, hvartill egentligen de Fransyska Chirur- 
gerna bekände sig **). Striden härom fortgick till dess

*) Hans skrift härom: Dissertatio de membrorum amputa
tione rarissime administranda aut quasi abroganda. Hal. 1761. 
H a e s e r , G eschichte d. med.

**) Att Franska Chirurgerne åtminstone under Ludvig XIV 
krig tyckts läUsirihigt nog begagnat sig af hvarje tillfälle att 
få amputera, kan slutas af samma konungs yttrande att, ge 
nom ifvern hos han s ”Aide-Chirurgiens”, de sårade soldaternas 
'emmar voro lika m ycket i fura, som genom  fiendens eld.



v . G ræfe gjorde slut derpå genom antagandet af er* 
Absolut och Relativ nödvändighet för Amp., hvaraf den 
af somliga Tyska Författare uppställda indelningen af 
Indicationerna uti Absoluta och Relativa, en indelning, 
som vi anse vara ändamålslös, då m an ej på förhand 
kan noga bestämma, huruvida i det och det fallet en 
Amp. är absolut eller endast relativt nödvändig; här 
m åste den för en Läkare nödvändiga förm ågan, att 
kunna individualisera hvarje särskildt fall, vara  det 
afgörande.

Efter denna allmänna inledning vilja vi nu försöka 
uppräkna de särskildta fall der Ainputation kan kom
ma i fråga.

1. Lokala obotliga sjukligheter, som  genom sitt 
acnta förlopp hota med hastig död, fordra 
snar Amputation.

Dessa åkommor äro vanligast skador uppkomna af 
y ttre  starkt mekaniskt våld.

a) Mer eller mindre fullkomligt a f  slitande a f  en lem.

Ila r en extrem itet genom häftigt våld, t. ex. kanon
kulor, machineri ell. dylikt blifvit afskiljd, så äro icke 
allenast de mjuka delarna mycket dilacercrade och 
ofta förenade med stor hudforlust, u tan  äfven benet 
ojemnt splittrad t med utstående spetsar och skärfvor. 
Till följe af den häftiga contusioncn har man alltid att 
i ett slikt sår befara brand, eller ock, om denna skulle 
kunna undvikas, en y tterst stark och långvarig snppu- 
ration, som slutligen m edtager den sjukes krafter. 
Denna slags vulneration bör derföre genom Amp. ge
nast förvandlas till ett enkelt ren t sår. Har benet 
blifvit splittradt högt upp eller nära en ledgång, göres 
Amput. ofvanföre ledgången. Men skulle ett mera



fk ä ran d c  instrum ent hafva aftagit lemmen, kan denna 
indicat, bli endast relativ, ithy att ett dylikt sår, enl. 
G r o s s h e im  *), ä r att jem föra med en illa gjord Amput. 
som  för någon orsak skull kan behöfva åter förnyas, 
m en som  ock ofta, utan vidare åtgärd, helas af natu
ren sjelf. Att fingrar och tå r på  detta sätt aftagna, 
ganska b ra  läkas, är af erfarenheten constateradt, ett 
förhållande, som tyckes tala för lämpligheten- af d. s 
k. D actylo smilcvsis.

b) Krossande a f  ett ben i större eller mindre omftingj 
jemle de mjuka delarnas skadande.

De hithörande så kallade^ eomplicerade benbrotten 
om fatta de mångfaldigaste- vulnerationsforhållanden, i- 
från de af det häftigaste våld åstadkomna splittcr- 
fracturerna, till de i och. för sig mindre farliga fractu- 
rer, som  endast genom sammanstötande missgynnande 
förhållanden kunna göra Amp. nödvändig. l)å neml. 
benen blifvit k rossade i många stycken, muskler, ner
ver och betydande kärl blifvit skadade, kan endast 
bo rttagande  af de krossade och slitna delarna fö re
komma en alltför ymnig suppuration, inflammation i- 
vencrna och brand.

c) Vulneration i de mjuka delarne utan: all benet blif- 
tit skadadt.

Om härm ed ä r förenad stor substans-förlust, såsom 
vanligen är fallet i skottsår, om  en extremitets hufvud- 
artcr eller stö rre  kärl äro lædcrade, hvilka icke kunna 
underbindas och således förorsaka cn dödande blöd
ning, eller om  betydligare nervstammar blifvit så ska
dade, a tt lemmen nedanför förlorat all känsel eller ock 
Tetanus **) d e ra f uppkommit, som icke kan på något

*) Lchrbuch d. Operat. Chirurgie. Berlin 1831.
**) 1 afseende pä Tetanus äro förf. nägot oense om den 

indicerar auipulation; R u s t  och D u p u v t r e .n anse att operat.



sätt häfvas — så är Amput. det enda, som kan före
komma en dödlig utgång.

Afven om hufvud-arteren icke vore skadad, m en 
de öfriga mjuka delarne jem te de stora nervstam m ar
na blifvit krossade genom extrem itetens hela tjocklek, 
är Amputat, indicerad.

d) Contusionem högsta, ehuru mystiska, form det s. k. 
Luftskottet, då väl de y ttre betäckningarna äro friska, 
men benen krossade, artercr, nerver och andra m juka 
delar i m er ellar mindre grad contunderade; här kan 
endast Amp. rädda ifrån en förr eller sednare , dock 
alltid säkert, inträdande Brand.

e) Svårare vulnerationer i en ledgång, särdeles en 
Ginglymus, så att banden blifvit skadade, benändarne 
krossade, synovian utrunnit och en större blodutgjut- 
ning uppkommit, indicera Amp. ofvan ledgången, så 
vida man vill förekomma häftig inflammation, b rand  
och cariös förstöring. Lika blir förhållandet om uti 
en ledgång en främmande kropp, ex. en ku la , inkom
mit och icke kan aflägsnas.

f )  Complicerade Luxationer, då jem te luxation sjelfva 
ledgången blifvit öppnad, de mjuka delarna m ycket 
skadade, benen krossade och resection inte kan verk
ställas. Dessa luxationer höra väl till de m era säll
synta, men ock farligare fall, em edan m an alltid har 
att frukta stark suppuration och brand.

g) Mycket djupa och vidsträckta Brännsår kunna for
dra Amp. genust tätt vid det förbrända stället, har 
inflammation redan hunnit u tbreda sig; m åste man 
förrätta Amput. högre upp.

e j  bör företagas när Tetanus eller Trismus inställt sig; G r o s s -  

h e i m  och L a r r k y  anse den böra göras, ehuru erfarenheten 
visat att den högst sällan gagnar.



H vad beträffar Brand, som från början utgjorde 
A m putationens hufvudsakligaste indication, hafva på 
sednare  tider tankarna blifvit delade. Så anse som
liga b ran d  icke indicera Amput. em edan om branden 
bero r på inre orsaker eller ännu är i fortskridande, 
den ej genom  Amput. kan aflägsnas, och är den rent 
lokal e ller har den begränsat sig, så är operationen 
alldeles öfverflödig. Andra derem ot säga: naturen 
kan väl ensam afsöndra det brandiga, men det går så 
långsam t, att organismen kan duka under för den pro
fusa suppurationen, eller ock kan branden under sin 
fortgång angripa organcr, som, en gång angripna, med
föra ovilkorlig död; konsten bör derföre komma natu
ren till hjelp. Sanningen närm ast torde man dock 
komma genom  sammanjämkandet af dessa åsigter; vi 
anse derföre  följande fall kunna indicera Amputation:

a) Om branden  har begränsat sig, men de brandi
ga delarna separeras så långsamt, att suppurationen 
tager Öfverhand och patientens krafter äro i ständigt 
sjunkande.

b) Om branden ännu är i fortskridande, men af rent 
lokal, traum atisk orsak och icke beroende af någon 
inre fortfarande grund, så att genom borttagande af 
det lokala onda äfven dess orsak aflägsnas. —  Här 
m åste dock allmänna befinnandet vara temligcn godt; 
finnes häftigare feber for hanben, är nervsystem et 
starkt angripet eller tarmkanalen i oordning, bör man 
ej am putera.

Vid Gangruna Sicca, då de brandiga delarne skrump
na ihop, torrka och hårdna, utan att ens epidermis 
lossnar, har man ej annat göra, sedan branden be
gränsat de mjuka delarne, än genom såga benet.

Gangræna Senilis contraindicerar amputation.



2. Chroniska sjukdomar, som  till följe a f pati
entens inre och yttre förhållanden ej g ifv a  
hopp om förbättring, men väl kunna b lifva  

farliga för lifvet, fordra A m putation.

a) Leprösa de generationer i hud och ze llvä f (E lephan
tiasis), soin icke vika med den allmänna dyscrasi 
hvarifrån de utgått, utan qvarblifva såsom  oform liga 
massor och förstöra det organs function hvaru ti d e  
sitta.

h) Osleosarcoma, Osteosteatoma och Spina Ventosa,  
Dessa från periosteum , benväfnaden eller m ärghinnan 
utgående sjukdom sprocesser äro sällan botliga och 
fordra, då de ej kunna exstirperas, borttagande af det 
ben hvarifrån de utgå; förekomma d e  på en extrem i
tet, är Amp. indicerad helst ofvan närm aste ledgång  *).

c) Åtskilliga svulster, då de äro af elakartad  natur, 
intaga stort omfång, hämma och störa det organs 
function, hvaruti de sitta, sam t icke kunna exstirperas, 
såsom Tumor Alhus, Tumores Cyslici.

d) Blödningar; då till följe af sjukliga utvidgningar 
i kärlen, brand eller andra orsaker, fruktansvärda blöd
ningar uppkomma, som inte på något sätt genom  un
derbindning eller andra hæm ostica kunna hämmas, å- 
terstår ej annat räddningsm edel än Amputation.

e) Pulsådersvulster; dessa indicera väl ej i och för 
sig Amp. utan endast genom sina com plikationer; t. 
ex. om genom anevrism a-säckens tryckning bildat sig 
absæ sser och fistelgångar, eller ock om, efter en un
derbindning, föranledd af ett anevrism , circulationen 
i den nedanför belägna delen alldeles häm m as, lcm-

') C iie l iu s .



men bö rja r domna och den naturliga värmen försvin
na, sam t dessa genom använda medel ej kunna åter
ställas, ä r Amp. af högsta nöd.

f )  Ulceralioner; ofta nog uppkomma på nedre ex- 
trem itcterna, till följe af stötar, slag eller andra orsa
ker s. k. Bcnsår, hvilka genom vanskötsel öch osnygg
het utbildat sig till verkliga Ulcera; de uppnå en för
färande storlek, underhållas genom varicösa utvidg
ningar och chronisk inflammation i de omgifvande de
larna, sam t angripa ofta det underliggande benet. Då 
d essa  e j genom  ändamålsenlig behandling kunna läkas, 
är Amp. indicerad , hvilken dock bör företagas innan 
ännu patientens krafter äro för mycket uttöm da, och 
helst innan såret antagit en så bestäm d habituel be
skaffenhet att man kan befara någon återverkan på 
ädlare organer.

Hit höror äfven Caries, då den genom sin afsöndra- 
de skarpa  vätska åstadkom m er stora ulcera, fistclgån- 
gar, och destructioner af de mjuka delarna; intager 
den ett sto rt omfång och hectik inträder genom allt 
för ymnig suppuration, tillgripe man Amp.

g) Necrosis; då ett ben blifvit till större delen ne- 
c ro se rad t, eller m indre bitar m ortifierats, men hvilka 
för sitt läge under arter- och nerv-stam m ar icke kun
na aflägsnas, ulan endast väcka abscess- och iistel- 
bildningar, är Amp. indicerad

De hittills obotliga sjukliga bildningarna Fungus Me
dullaris och Hœmatodes kunna äfven indicera Amp. när 
de förekomma på en extremitet så utgrenade, att cx- 
stirpation ej ä r möjlig. På samma sätt förhåller det 
sig ock m ed dyscrariska Exostoscr, då de utvecklas 
raskt, b ry ta  fram genom de mjuka betäckningarna och 
uttömma ett sancöst contentum samt hota med hectisk 
undergång.



1 afseende på dessa sistnämnde, såsom  ock p å  de 

llesta i denna afdelning uppräknade sjukliga förhållan

den, hvilka oftast hafva sin grund i dyscrasier eller 

allmänna degenerativa lidanden, m åste man v a ra  för- 

sigtig med Amput.; ty kan ej orsaken halvas, h a r  man 

att befara nya degencrationers uppkom st antingen i 

såret eller på andra, måhända m era omtåliga, ställen.

3 . Om bruket af en extremitet är upphäfvet och 

endast rnedfor hinder och olägenhet, kan 

A m p. komma i fråga.

Vid missbildning eller förvridning af en extrem itet, 

då  oftast dess närvaro ä r  till m era hinder och af 

mindre nytta för patienten än dess frånvaro, llit 

höra öfvertaliga fingrar och tå r, curvaturer och an- 

chyloser etc. Dessa af Fransm ännen s. k. ”Amputa- 

tions de complaisance”, afseende endast att förekom

m a vanskaplighet och hindrad rörlighet, hafva i sed- 

naste tider genom Tenotomiens införande blifvit m yc

ket inskränkta.

Gamla Benbrott, som antingen äro illa läkta eller 

icke alls fästat samman, kunna äfven indicera Amput.; 

de  förra då extremiteten är obrukbar, de sednare, dä 

ingen fast collusbildning uppkommit utan i stället en 

ständig suppuration uttöm m er krafterna.

Stundom kunna ock en mängd inre och yttre fö r

hållanden gifva anledning till Amput. såsom brist på 

skötsel och vård, bristande trausportm edel och läke- 

appara ter in. m. Så kan t. ex. Läkaren blifva på slag

fältet tvungen till Amputationer, som han under andra 

v ilkor aldrig skulle företaga.



Efter att hafva genomgått de vanligaste och m est 
förekom m ande indicationcrna för Amputation skola vi 
nu öfvergå till

IT. T i d e n  f ö r  d e s s  f ö r r ä t t a n d e .

Da m an i något af de ofvan anförde sjukdoms
fallen öfvertygat sig om Amputationens nödvändighet 
och beslu ta t sig för densam m a, bö r tidpunkten för 
dess företagande beståm m as; en sak af icke min
dre vigt och som till en stor del afgör Amputa
tionens lyckliga eller olyckliga utgång. Älven hår 
hafva olika m eningar gjort sig gällande. F a ure  och 
B o u c u e r  hafva hvardera stått i spetsen för 2:ne hvar
andra m otsatta  åsigter; den förre ansåg Amp. ej böra 
företagas förr än 15 a 20 dygn efter skadan, då den 
scdnare y rk ad e , att man borde operera  så fort som 
möjligt. Den häraf uppkomna indelningen i Prim ära 
och S ecundära  Amputationer bestäm m es närm are ge
nom de  af B o u c h er  uppställda trenne perioder, som 
efter hvarje betydligare læsion kunna iakttagas, och 
hvilka vi här vilja upptaga

i .sta Perioden: tiden om edelbart efter skadans inträf
fande, innan ännu de inflammatoriska syruplo- 
m erna och febern inträdt.

2:dra Perioden: då den inflammatoriska rcactionen upp- 
trädt och hela organismen befinner sig m er el
ler m indre i uppror.

3:dje Perioden: tiden efter reactionens upphörande, då 
de häftigaste sym ptom erna redan lagt sig.

Förrättas operationen under 1 :sta Perioden, kallas 
den Tidig [Prim är) och företages den under den 3:dje, 
kallas den Sen [ SecundärJ,



I allmänhet hafva, med afseende på tiden för Am- 
pulationens förrättande, sednaste  tiders Författare, m ed 
R u s t  i spetsen, antagit såsom  grundsats, att amputera 
då, när uti organismen icke finnes näqot betydligare li
dande, som genom Operationen och den derpå följande 
reactionen kan stegras till en fö r  lifvet vådlig höjd. —  
Genom denna allmänna regel få vi sålunda den tid
punkt noga bestäm d, på hvilkcn operationen icke un
der några vilkor m å företagas, och denna är den  af 
B o u c h er  uppgifna andra Perioden.

De speciella tidpunkterna torde bäst kunna b e 
stäm m as, om vi taga i be trak tan d e  de olika orsaker, 
som föranleda Operationen.

a j  Opererar man för en, genom mekaniskt våld åstad
kommen , svår lœsion, vid hvilket tillfälle en starkare  
rcaction sällan uteblifver, så kan visserligen båd e  den 
Prim ära och Secundära Amp. komma i fråga, em edan 
den m åste ske antingen före sårfebcrns inträdande 
eller efter dess upphörande, men den förra är dock 
utan tvifvel, enligt physiologiska och palhologiska grun
der, att föredraga framför den sednare —  ett förhål
lande, som äfven erfarenheten fullkomligt constaterat. 
Ty företages Operat, m edan læsioncn ännu är blott 
lokal och innan de allmänna sym ptoraerna af inflam
mation och feber infunnit sig, vinner man den förde
len , att de reactioner, som uppstå både till iölje af 
den ursprungliga skadan och af den sedan förrättade 
Operationen, inträffa samtidigt, och sålunda m indre an
stränga patienten, än om de komma på olika tider, 
den ena först och den andra  sedan; dessutom blir 
reactionen mycket mildare em ot en enkel, ren såryta, 
än en krossad och söndersliten. Man bör derföre oj 
invänta den inflammatoriska spänningen utan, så fort 
ske kan, gripa till sjelfva Operat. Dock anmärker



D ie f f e n b a c h , att crfarnc M ilitair-Chirurger bestäm dt 
varnat em o t Amputationcns företagande om edelbart 
efter en betydligare læsion, ilhy att patienten dä be
finner sig i e tt sådant svaghetstillstånd, hela nervsy
stem et är så  förslöaclt och blodförlusten så betydlig 
a tt, om  Amp. nu företoges, man kunde få se honom 
dö u n d e r  knifven. Dc första 6 a 10 timmarna bör 
han d erfö re  om möjligt lemnas ostörd, för att der- 
under n åg o t kunna häm ta sig.

Men huru länge en læsion, sig sjelf öfverlemnad, 
förblifver endast lokal, kan icke bestäm m as, utan b e 
ror på individuella och tillfälliga förhållanden; så kun
na m era  känsliga och retliga subjecter tåla endast 
hälften så  lång tid, som m indre irritabla, innan sym pto
m er af allmän reaction visa sig. I allmänhet anses 
de första  24 timmarna efter skadan vara den, för en 
lycklig u tgång  a f operationen, mest gynnande tidpunkt, 
öfver hvilken man ej, om man har valet i sin hand, 
bör drö ja, så  vida man, vid ett mindre önskadt resul
tat, vill freda sig från den  förebråelsen, att möjligen 
sjelf i någon mon hafva dertill bidragit. Vissa om
ständigheter kunna göra den prim ära Amp. så m ycket 
m era nödig , t. ex. i krig, då de sårades antal är sär
deles s to rt, transportm edlen dåliga och obeqväm a, 
och årstiden  m ycket varm.

Men är denna gynnande tidpunkt redan förbi, haf
va delarna blifvit inflam m erade, svullna och smärtan- 
dc, och febern  utbrutit, m ed e tt ord andra perioden 
inträdt, har man ej annat att göra än låta första stor
men gå öfver och först sedan den lagt sig, eller i 
3:dje perioden, må man skrida till operation. Dukar 
den sjuke under i denna strid, så kan man antaga 
att han ännu säkrare gjort det i händelse af opera
tion, men öfverlefver han densam m a, så kan operat.



ännu företagas med hopp om framgång. Tidpunkten 

för secundär Amput. kan endast af denna grundsats 

bestäm m as och icke uträknas i dagar, ty  stundom  

kan den efter 15:de dygnet redan  vara tilländalupen, 

då den i andra fall ännu efter 25:te a 30:de kan fö

retagas med god prognos *).

b j Åmputernr man fur att förekomma en alltför ym

nig och förtärande snppuration, så  måste man afsc om 

den är af acut eller chronisk beskaffenhet. I förra 

fallet m åste man operera  så snart man kommit till 

den insigt att, enligt all sannolikhet, den sjuke ej på 

något annat sätt kan botas, ty här kan efta en enda 

dags uppehåll förorsaka fross-skakningar och alla de 

olycksbådande symptomer, som tillkännage vahrets 

upptagande i blodmassan, i hvilket fall föga hopp om 

räddning finnes qvar.

I det sednare derem ot, eller i chroniska lidanden, 

blir det alltid en svår sak att rä tt bestäm m a tiden, 

ty å ena sidan bör man ej gå naturen i förväg, utan 

gifva den tid att fördubbla sina ansträngningar, för 

att utan operation åstadkomma läkning, men å andra 

sidan kan man ock genom ett för långt dröjsmål låta 

den gynnande tidpunkten gå sig ur händerna. Läg

ger man härtill, a tt, under dessa  förhållanden ofta 

vahr-absorptioner uppkomma, som sluta m ed obsces- 

scr i Lungor, Lefver eller andra ädla organer (secun- 

dära abscesser), så måste man medgifva, att Chirur- 

gen här befinner sig i en ganska critisk belägenhet 

och att det fordras m ycken urskiljning sam t praktisk

*) Såsom  märkvärdigt anförer G r o s s u e im  , att personer  

som länge lidit af svåra sjukdomar, med hvilka de genom  

vanan blifvit likasom förtrogna, bättre kunna fördraga, så väl 

hvarje operation som  äfven amputation; m en att derföre vilja 

föredraga den secund. amp. kan väl oj ansos rationell.



erfarenhet för att hålla rätta medelvägen emellan dessa 2:ne extrcmcr. Den regeln må dock gälla att man väljer den tid då vahrafsöndringen har något saktat sig och patientens krafter ej äro allt för m ycket m edtagna.

c)  Opererar man för brand, så bör, såsom vi förut näm nt, tiden afvaktas tills demarcationslinien hunnit bilda sig, så framt den icke är alldeles lokal och med hastig skyndsamhet griper omkring sig, då man o p ere ra r så fort som möjligt
d j  Opererar man fur en på djupet gående degeneratum, eller fungus hæmat. eller dylikt som ej på annat sätt kan exstirperas, tillgripes operationen genast man kommit under fund med sjukdomens verkliga natur, em edan i dylika fall ett uppskof blott ger det onda tid att slå ännu djupare rötter, tills slutligen ej ens Amput. kan något uträtta.

Till slut vilja vi, såsom prof på den Prim ära Am- putationens företräde framför den Secundära, anföra Engelska Militair-Chirurgen, G u t u r ie s  berättelse *) om de Amputalioncr, som m åste företagas i den under W e l 
l i n g t o n s  befäl stående Engelska armeen, ifrån den 21 Maji, då den uppbröt ifrån Portugal till den 21 Dec. IS 13, då den tog vinterqvarter i Bavonnc: på sjelfva slagfältet företogs nemligen 338 Amputationer (Primära), hvaraf endast 33 hade olycklig utgång, då derc- mot af de 602, som sederm era måste på sjukhusen förrättas (Secundära), icke mindre än 286 hade dödlig utgång, således nära hälften.

*) I I e s s e l b a c i i , Ilandbutfi d. Chirurgischcn Operationslehrc. Ji'iia 1857.




