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Om H æ m o rr h o id e r .

J ) e n  oreda, som utmärker denna sjukdoms nosogra- 
phie, h ä rrö r  ifrån de vacklande begrepp, som i af- 
seende på dess palhologiska definition redan i i i ån äl
dre tider varit rådande. Att benämningen helt enkelt 
betyder blodflöde och således är ett synonym af hæ- 
jnorrhagie. ä r  väl intet tvifvel underkastadt, men i 
denna generella betydelse har den icke blifvit brukad. 
Icke heller betecknas dermed blott en speciell form 
af hæmorrhagie, nemligen blodflöde ifrån anus, 
emedan detta endast är ett enskildt symptom af den 
sjukdom, om hvilken benämningen gäller. Med hæ
morrhoider förstår man nu och har alltid förstått en 
sammanfattning af flera både allmänna och locala 
symptomer, med hvilka blodfjytning ifrån anus ofta 
är förenad, och som genom denna vanligen blifva 
förminskade eller upphäfna. A tt blodflytningen är ett 
symptom af critisk betydelse borde väl hvar och en, 
som oväldigt betraktar sjukdomens vanliga gång och 
det förhållande, som inbördes äger rum imellan dess 
sym ptomer medgifva, men meningarne deiom hafva 
likväl varit olika. Någre och isynnerhet Stahl och 
hans anhängare stegrade föreställningen om fiecmor- 
rhoidalflytningens critiska betydelse ända derhän, att 
de icke ansågo den för sjuklig, utan blott såsom ett



phænomen al naturens autocratie, h varigenom sjukliga 
förhållanden inora organismen aflägsnades eller före- 
kommos, och borde enligt deras tanka, denna lorm 
af organismens autocraliska verksamhet anses såsom 
nödvändig för helsans bibehållande. Andre deremot 
hafva betraktat blodflytningen såsom ett secundärt 
symptom af de i rectum liggande blodkärlens updrif-  
ning ända till den grad, att de måste brista sönder; 
enligt hvilken mening blodflytningen, således icke alle
nast saknade all critisk betydelse, utan äfven ägde ett 
blott accidentellt förhållande till sjukdomen sjelf. Imel- 
lan dessa båda ytterligheter hos betraktelsesättet af 
det ifrågavarande symptomets betydelse hafva menin- 
garne så vacklat, att icke en gång i nosographiskt ai- 
seende några bestämda begrepp kunnat upkoinma. 
Men icke blott härigenom, utan äfven , genom 
en annan skiljaktighet uti åsigterne af hæ m oi- 
rhoidalsjukdomens form och symptomer, har dennas 
nosographie blifvit hindrad och försvårad. Man har 
nämligen å ena sidan påstått, att sjukdomen vore uni
versell och de i rectum och anus förekommande af- 
fectionerne endast enskildta, och dessutom obeständiga 
symptomer; samt å den andra sidan har man betrak
tat sjukdomen såsom topisk, hvilken icke alltid och 
nödvändigt, ulan endast i några fall och tillfälligtvis 
hade en universell betydelse Med afseende på dessa 
ännu obestämda åsigter af det caraeteristiska och nöd
vändiga uti sjukdomens form , to rd e , innan någon 
bestärnd mening deröfver yttras och i ötverenssläm- 
melse med denna den nosographiska upställningen a f  
sjukdomsphænomenernas hela sammanfiattning försö- 
kes, dessa hvart och ett för sig först böra betrak
tas, eller som är det samma, sjukdomens sympto- 
matologiska beskrifning framställas.



Symptomerna indelas uti locala och allmänna. Till 
de lö n a  synas blott d e ,  som härleda sig ifrån ett 
topiskt lidande uti rectum och anus, böra räknas, ocli 
således måste de så kallade vicarierande eller deviato- 
riska Hæmorrhoiderne hänföras till de allmänna symp- 
tomerne, ehuru d® halva local form.

De symplomer, som tillhöra hæmorrhoiderne så
som topisk sjukdom i rectum och anus kunna indelas 
i 4 klasser: i) Degenerativa 2) Inflammatoriska 5) N er
vösa och 4) Suppurativa symplomer och profluvier.

1. Degenerativa Symptomer :
Den degeneration som i följd af hæmorrhoidal- 

ßjukdomen uppkommer i rectnm och anus åstad
kommer, i samma mån som den sjelfständigt lär 
utveckla sig eller i sin gång störes genom till
komsten af inflammation eller profluvier, olika för
ändringar uti dessa kroppsdelars organiska byggnad. 
Den vanligaste och enklaste formen af denna struetur- 
förändring är de så kallade Varices och Mariscœ el
ler Taggar. Dessa bestå uti mer eller mindre mjuka 
och elastiska knölar, som sitta antingen i brädden af 
ani öppning, nedanom sphincter, eller ock ofvanom 
i det inre af rectum. På denna olikhet i taggarnes 
säte heror den distinction imellan hæmorrhoides inter- 
nae och externae, på hvilken man fordom lade en så 
stor och oförtjent vigt. Taggarne äro i början små 
som ärter, men tilltaga sedermera, så att de i sitt 
svullna tillstånd stundom äro stqra som valnötter och 
någon gång har en sådan Marisca upsvällt till vidden 
af en knylnäfve. De äro både till storlek färg och 
form föränderliga och bero i delta afseende ganska 
mycket af congeslioner till rectum. Nar dessa inträf
fa ,  upsvälla de, blifva hårda, mörka, spända och öm- 
mande, men då blodcongestionen försvinner, blifva de



bleka, slappa« sammankrumpna och platta. Deras 
antal och utsträckning äro föränderliga; stundom 
sträcka de sig långt upp i rectum, omgifva diet oak
tadi anus och finnas stundom derjemte i cellulosan 
under huden i trakten af anus, i perinæum och i ge
nitalia. Den vanligaste åsigten af denna degeneration 
är att den beror på dilatation uti venerna, härrörande 
af det venösa blodets retarderade återflytning genom 
grenarne af vena porlæ. Denna helt och hållet me- 
chaniska åsigt underslödjes icke af de i delta afseende 
anställda anatomiska undersökningarne. Genom  dem 
liar man lärt ,  alt icke de större venerne, u tan  endast 
capillarkärlen i de flesle fall äro sälet för dilatationen 
och dessutom att ej mindre cellulärväfnaden, som om
kläder kärlen, än de membraner, af hvilka rectum är 
bildad, är fö rändrad , dilaterad och lörtjockad. Man 
har trott sig i anledning deraf böra antaga, det en 
sönclerbrislning af en eller flere ibland capili ä r  kärlen 
utgjorde det första momentet af taggens formation. 
Eu sådan ruptur kan likväl icke factiskt bevisas, utan 
är liypolhetiskt antagen. Recamier, som öfver  detta 
ämne anställt ganska noggranna undersökningar, sä
ger att dessa mariscae ursprungligen bestå uti en liten 
rysta, som vanligen sitter uti den cellulärväfnacS, som 
förenar membrana mucosa intestini recti med mem
brana propria, och att den inre cavileten af denna cy- 
sta vanligen är uppfylld af en mörk klump, den han 
trodde vara coagulerad blod. Det torde likväl vara 
orätt alt med denne författare anlaga, det alla maiiscæ 
ursprungligen härleda sig ifrån en uti intestini reeli 
cellulärväfnad upkommen degeneralions-process, eller 
att den process, hvaraf mariscans formation beror, 
ailtid utgår ifrån intestini recti cellulärväfnad; emedan



det icke kan nekas, att i somliga fall degenerationen 
börjat uti venernas egna membraner och att verkliga 
varices således upkommit, utan att vara föregångna 
af mariscæ. Om vi antaga lo r  afgjordt, att degene
rationen här ,  såsom annorstädes, beror på det par
tiellas eller rättare det redan producerades för högt 
stegrade betydelse och den dermed sammanhängande 
öfvervigten af reproduclions-processens assimilativa 
factor, måste vi äfven erkänna att den icke kan för
klaras blott af ett mechaniskt missförhållande inom 
vensystemet. Men tillika kunne vi lätt medgifva, 
alt denna degeneration kan ursprungligen utgå så väl 
från venerna, som ifrån intestinum rectum , och att 
således den af Montegre antagna skillnaden imellan 
varices och mariscæ verkeligen är väsendtlig, ehuru 
det ännu måste lemnas oafgjordt. huruvida denna 
skillnad är  af så mycken vigt, att man derpå behöf- 
ver grunda en nosologisk distinction.

Degenerationen uti rectum och anus, hvars första 
utvecklingsgrad vi nu halva beskrifvit, qvarblifver an
tingen dervid, eller ock fortgår den till ännu betydli
gare structurförändringar. De förhållanden, som hin
dra dess fortgång och bestämma den att qvarblifva 
på den lägre utvecklingsgraden, bestå dels uti för
minskning af det inre och allmänna sjukdomstillstånd, 
som genom denna degeneration localt uttrycker sig, 
dels uti reductivitetens reaction, hvilken åter gifver 
sig tillkänna genom profluvier, antingen ifrån de or
ganer, der degenerationen fixerat sig, eller ock ifrån 
andra. Såvida denna reaction i de flesta fall äger 
rum  i betydlig grad, så måste den beskrifna lindriga
re  fo rmen af structurförändringen vara vanligare än 
de svårare. De svårare formerna äro följande:



1) Stor updrifning af taggarne jemte förljockning och slapphet uti ivcli slemmembran , i följe hv ara f  de inre tumörerne vid exoneralionen blifva utpressade och prolapsus ani upkommer, samt de taggar som sitta vid brädden af ani mynning bilda elt mechaniskt hinder för tarmens uttömmande.

2) Degenerationer uti slemmembranen samt uti den anus nästintill-liggaiule huden. Hit höra vårtor och condylomer i form af fikon, drufklasar, tuppkammar 
o, s. v. Dessa äro hårda, rödblåa, svarta eller livida och gråaktiga. Den vanligaste formen af denna de- generationens grad, när den har sitt sate uti det inre af tarmen , ä r  den såkallade proctica callosa eller en striclurlik förljockning af slemmembranen.

3) Scirrhös hårdnad uti rectum och i den cellulär- vä fnad ,  39m förenar rectura med närliggande delar oeh i den, som ligger näst under huden i trakten af anus. Denna ohyggliga form af den hæmorrhoidali- ska degenerationen förekommer understundom och torde böra anses som dess högsta utvecklingsgrad. Den är  sällan eller kanske alldrig enkel och re n ,  u tan vanligen exuloererad.

Den nog allmänt rådande meningen, att taggarnes första bildning beror på en inflammalionsprocess har icke något positivt stöd hvarken af  nosologiska eller anatomiska iakttagelser, utan grundar sig på den nu för tiden så vanliga confusionen af inflammationens och degenerationens begrepp , i följd hvaraf den förra fått ett vidsträcktare område, än som med rätta tillkommer henne. Sedan man öfvergifvit den gamla



mechaniska åsigten, enligt hvilken dilatation af vener- 
ne och extravasation i följd af deras sönderbristning V o 
ro den första orsaken till taggarnes upkomst, och insett 
att en atvikelse hos reproductionsprocessen måste an
tagas såsom dessa misbildningars grund, tog man sin 
tillflykt till inflammationen, såsom det enda hittills 
gällande cardinal-begreppet för de sjukliga förändrin- 
garne af reproductionsprocessen. Likväl måste en 
noggrannare betraktelse af sjukdomens gång och phæ- 
nom ener, samt isynnerhet af misbildningens inre be- 
skaftenhel nödga oss att antaga degenerationspi oces- 
sen, såsom primitif och till sin upkomst af inflamma
torisk irritation oberoende, ehuru denna i de flesle 
fall sedermera tillkommer och i följe af sin intensi
tet och olika utgång antingen påskyndar eller retar
derar degenerationens gång.

2. IrtßammatorisTaa Symptomer :

i .  Utvecklad inflammation. Såsom redan blifvit 
anmärkt är hæmorrhoidal'-inflaramationen att anse icke 
såsom ursprunglig, utan såsom consécutif, framkallad 
at degenerationen. Vi hafva tvenne former af inflam
matio intestini recti hæmorrhoidalis, hvilka skilja 
sig ifrån hvarandra endast i qvantilatifl afseende. 
Den ena af dem är till de degenererade delarne in
skränkt och vanligen af chronisk gång- Taggarne 
uppsvälla, blifva ömma, hårda, röda och värkande; 
det kännes en brännande hetta i rectum och anus; 
den sjuke blir matt och besväras af förstoppning. 
Efter det inflammationen försvinner, förminskas åter 
taggarnes volum; de blifva åter slappa indolenta och 
bleka. Ibland blifva taggarne efter inflammationen 
större än de voro förut, ibland åter mindre. Det



förra är en omedelbar verkan af inflammationen sjelf, 
det senare äter upkommer deraf medelbart, i följd af 
inflammations-processens fullkomligare crisis. Vanli
gen lördelar sig en sådan inflammation och delta 
sker under phænomenerne afblodafgâng eller a f  slem- 
flylning. Ju starkare och lullkomligare reductivitetens 
genom dessa symptomer uttryckta verksamhet ingri
per uti det degenererade partiet, ju fullkomligare måste 
icke allenast inflammationen sjelf upphäfvas, ulan äf- 
ven den ursprungliga degeneralionsprocessens tendens 
kufvas. Huru således inflammationen i somliga fall 
kan bidraga till taggarnes förminskning och i andra 
till deras förökande, torde häraf blifva tydligt. Men 
icke alltid fördelar sig en sådan inflammation. Ibland 
öfvergår den, som nyss anfördes, till induration el
ler ,  som är detsamma, den inflammatoriska irritatio
nen försvinner och degenerationen tilltager. Ibland 
öfvergår den till suppuration, i följe hvaraf, såsom 
sedermera närmare skall visas, abscesser bilda sig.

Den svårare och häftigare formen af hæmor- 
rhoidal-inflammationen är icke till de degenererade 
delarne inskränkt, utan ingriper uti totaliteten af 
tarmens organisation och sprider sig äfven till den 
deromkring liggande cellulärväfnaden samt stun
dom ända till vesica urinaria och hos qvinnor till ute
rus. Värken är häftig och bultande och kännes isyn
nerhet i regio sacralis, hettan stark, brännande, pul
sen hög, full, hård och hastig, febern betydlig och 
u tm ärk ta fen  inflammatorisk character. A f  sig sjelf, 
utan att en sträng antiphlogislisk behandling blifvit 
använd, fördelar sig sällan denna inflammation, ulan 
öfvergår till en mer eller mindre vidt utspridd bul-



ning, eller också, jå so m  det någon gång händt, lill 
Pgangræn.

2. Blodcongestion till rectum och närliggande de
lar. Denna, som gifver sig tillkänna genom de symp- 
lomer, hvilka uli strängare mening blifvit kallade 
molimina hæmorrhoidalia, har orätt blifvit af nagra 
ansedd såsom det principala momentet af haemorrhoi- 

r dalsjukdomens väsende. Blodcongestion till rectum 
kan äga rum , utan att hæmorrboider uti egentlig me
ning äro dermed förenade. Länge ihållande förstopp
ning, lull och irriterande diét, på rectum egentligen 
verkande purganser, såsom aloe, skakning af under- 
lifvet genom åkning och ridning, kunna föranleda 
hlodcongestioner till de bypogastriska blodkärlen, hvil
ka antingen, efter det de tillfälliga inflytelser och för
hållanden, som väckt dem upphört, försvinna, celler 
ock upphäfvas genom en inträffande blodflytning från 
anus. Det är sannolikt orä tt ,  att af den yttre likhe
ten låta förleda sig till en förväxling af delta tillfäl
ligtvis upkomna congestionstillslånd, och den deraf fram
kallade blödningen, med den i det reproductiva lifvets 
totalitet djupt rotade sjukdom, som i egentlig mening 
kallas haemorrhoider. Men om man af eftergifvenhet 
för språkbruket äfven skulle medgifva en gemensam 
benämning för dessa, endast i vissa yttre phænome- 
ner hvaraunan liknande sjukdomstillstånd, så är det 
likväl i högsta grad klandervärdt, att göra ett patho- 
logiskt begrepp, som endast motsvarar det tillfälliga 
sjukdomstillståndet, gällande äfven i afseende på det, 
som rotar sig djupare; ett fel som efter hvad man har 
anledning att förmoda, genom sin allmänlighet utgör 
ett nog tydligt bevis på det ytliga och ensidigt symp- 
tomatologiska betraktelsesätt, man i afseende på den



na sjukdom hittills användt. De symptomer s;om tilk* 
kännagifva blodcongeslion till rectum och dennas n ä r
liggande delar äro värk, känsla af tyngd och fullhet, 
samt bultning i korsryggen, bränning, stickning,, kramp 
och tenesmer Härvid bör anmärkas, att åtskilliga af 
dessa symplomer, såsom värken öfver korset oc.h kram
pen i rectum kunna förekomma äfven utan aitt blod- 
congestion för dem ligger till grund. Blodcongestionen 
öfvergår antingen till inflammation, eller häfves den 
genom haemorrhagie.

5. Nervösa Symptomer:
De bestå dels i värk eller kramp dels uti ett irri- 

talionstillstånd som gifver sig tillkänna vanligen ge
nom klåda, men någon gång genom en ökad köns
drift. Man skiljer imellan tvenne slag af haemor- 
rhoidalisk värk, Det ena sitter i korsryggen och 
det andra i rectum.

i. Värken i korsryggen är olika till utsträckning 
häftighet och duration. Den är  stundom bultande, 
tryckande, spännande, stundom slitande, skärande, 
stickande, stundom består den i en känsla a f  stark 
köld i ryggraden. Stundom sitter den qvar på ett 
ställe och utbreder sig icke derifrån; dess vanligaste 
säte är i detta fall korsryggen eller ock den vänstra 
lumbaltrakten. * Stundom utbreder den sig till hela 
ryggraden ända upp till nacken, eller ock nedåt till 
låren och benen, som ofta lida af styfhet och dom- 
ning och någon gång blifva paralvliserade. Reil sä
ger sig hafva iakttagit denna värk, åtföljd af updrif-  
ningar och svullnader uti lumbalregionen, som varit 
mycket ömma. Genom kroppens, isynnerhet hastiga, 
böjning framåt samt vid ansträngning af musklcrne



i en framåt böjd ställning förvärras värken. Någon 
gång upkoramer den helt och hållet genom dessa till
fälliga anledningar och försvinner derpå hastigt, men 
ibland fortvarar den länge i flera veckor, månader, 
till och med år. Man har i allmänhet ansett denna 
värk såsom symptom af blodcongestion uti hypoga- 
strium och såsom skäl för denna mening anfört, att 
den vanligen försvinner då hæmorrhoidajflytningen 
inställer sig. Men då vi ihugkomma, att denna flyt- 
ning icke är en blott uttömning af blod, utan att den 
beror på en crilisk verksamhet och således betecknar 
en ifrån nervsystemet ulgåenda krall, som besegrar 
reproductionsprocessens degeneraliva riglning, måste 
vi anse den ifrån dess lindrande inflytelse på värken 
härledda slutsats, att denna härrörde af blodconge
stion, för mindre väl grundad. Vi känne af erfaren
heten, att bloduttömningar, både allmänna och loca- 
la, blifvit rikligen anställda och att värken derigenom 
ej försvunnit, utan endast blifvit på en kort lid lind
rad och stundom har icke engång denna transilotiska 
lindring upkommit. Dessutom har man understun
dom sett denna värk fortfaia äfven efter det en ymnig 
och den sjuke alldeles utmattande blodafgåug från 
anus al sig sjelf inträffat. Man torde således böra 
anse den ifrågavai ande värken för nervös, såsom 
grundad uti det tillstånd af supprimerad verksamhet, 
hvari nei verne försättas genom en degeneratif riglning 
hos reproduclionsprocessen. Genom blodutlömning 
förminskas den således endast uuder det villkor, att 
denna upkommer genom en critisk, den degeneraliva 
rigtningen uphälvande, verksamhet. Nu har den hoe- 
morrhoidaliska blodflytningen icke alltid denna full
komliga critiska betydelse, den häfver blott blodcon-



gestionen och den venositetens öfvervigt, som ligger 
till grund för degenerationen, men då denna i högre 
grad fålt utveckla sig, kan den det oaktadt, jenite 
det tillstånd hos nerverna, som med densamma slår i 
omedelbart sammanhang, fortfara. Att värken för
värras genom blodcongestioner och således i samma 
mån kan lindras genom såval naturliga som artificiel
la bloduttörnningar, medgifves, men den kan äga rum 
utan congestion och i  föjjd deraf vara oberoende af 
bloduttömningar.

2. Värken i rectum består understundom blott 
uti en oroande klåda, stundom uti en känsla a f  smärt
sam brånad, hvilken sträcker sig uppåt emot ländlrak* 
ten eller nedåt perinæum. Ibland är denna vark svå
rare , består i häftiga slitningar och ristningar, och är 
någon gång till den grad häftig, att den sjuke faller i 
vanmagt och om den fortfar länge, afmagrar och blir 
hypochondrisk. Han beskrifver denna värk vanligen 
såsom en känsla af någon uti rectum indrifven främ 
mande kropp. Vid stolgångarne försvåras den och 
detta isynnerhet om excrementerne äro hårda; likväl 
har man observerat fall, då den lika mycket blifvit 
förvärrad, då excrementerne varit lösa, som då de 
haft en hårdare consistens. Denna värk är väl i m ån
ga fall beroende af inflammation och kan genom an- 
tiphlogistisk behandling minskas eller upphäfvas, men 
delta ä r  visst icke alltid händelsen. I många och 
troligen de flesta fall är den nervös eller såsom Reil 
uttrycker sig, immateriell, mången gång förenad med 
kramp. Genom blodafgång förminskas den val ofta, 
men stundom ä r  den deral lika oberoende, som sa- 
cralvärken. Mera säkert minskas den genom slemflyt-



ning. D e krampaktiga localsymptomerne af hæmor- 
rhoider bestå dels i tenesm er, dels i en ihållande con
striction af rectum. Dessa förminskas genom blodiga 
eller pituitösa profluvier, samt någon gång af artifici
ella bloduttömningar. Krampen ar väl ibland phæno- 
men at inflammation, men förekommer dock stundom 
ensam till och med utan att vara förenad med con
gestion.

De symptomer hvilka man kallar irritativa bestå 
dels uti en häftig, ihållande klåda i anus och rectum 
samt i symptomatiskt afficierade delar, såsom geni
talia, dels uti elt onaturligen ökadt begär efter coitus. 
Många haemorrhoidarii bedömma detta symptom all
deles falskt; de härleda det nämligen ifrån ett öfver- 
mått af kraft och följa derföre den sjukliga driften, 
hvarigenom de ofta i en ytterlig grad blifva försvaga
de. Stundom plågas de derjemte af pollutioner om 
nätterna, hvilka såsom erfarenheten in ty g ar , hafva 
en ännu mer försvagande verkan an verklig coitus.

4 . Profluvier och suppurativa Symptomer.
Ibland dessa torde det som gifvit anledning till 

sjukdomens benämning, nämligen Haemorrhagia inte
stini recti, först böra betraktas. Vanligen förutgås 
hæmorrhoidalflytningen af redan bildade taggar, dels 
y t t re ,  dels inre; stundom kan man likväl icke ob
servera några sådana. Symptomer af  congestion, så
som sacral- och lumbai-värk, klåda, bränning och 
stickning uti rectum med sparsam röd urin. föregå 
och tillkännagifva sjclfva flytningeu, som inträffar vid 
stolgången, antingen vid de trängningar, som förutgå 
den, eller ock omedelbart efter det excrementerne 
blifvit uttömde. Flytningen åtföljes af en känsla som 
om varmt vatten rullade ner. Stundom upkommer 
lättnad i de förut plågande symptomerne, stundom 
icke. Understundom kommer blodflödet utan alla 
prodromer, hvilket för ingen del ä r  sällsynt. I de fle- 
ste fall kommer blodet från det inre af tarmen, sällan 
ifrån den delen af anus, som ligger nedom sphincter»



I afseende på qvantiteten är detta blodflöde raycVet 
varierande. Understundom är det högst obetydligt, 
några droppar, som följa med excrpmenterna , ibland 
i större mängd, motsvarande menstrualflödet och m ot- 
vägande den sjukdomsprocess, till hvars häfvande 
det tenderar, ibland omåttligen ym nigt, så alt mera 
blod uttömmes än den sjukes krafter kunna medgifva. 
Härpå beror indelningen af haemorrhoid erne uti 
Haemon höides parcae, fi. moderatae, H. catamenia- 
les, H. nimiae, immoderatae, excedentes, iExempel 
på enorma blödningar saknas icke. T rnka  de  Krzo- 
witz, en mycket, aktad monograph öfver denna sjuk
dom, har samlat många sådana, ibland hvilka några 
äro af den beskaffenhet, alt de öfverskrida gränsen 
af det sannolika, till och med af det troliga. Så säges 
en sjuk hafva i 45 dagar dagligen förlorat 2 liber 
blod. Stahl berättar oin en annan, som på en 
gång förlorat 20 liber och Sennet om en, fiân hvil
ken afgingo 5o på en och en half dag. En riddare 
iörlorade i én blödning 44 liber, men en prest förlo
rade i 10 år  dagligen 4 uns. Blödningen kan vara 
för stark antingen genom den mängd, sonj på  en 
gång uttömmes, eller genom sin för långvariga du
ration. A f det förstnämnda förhållandet berättar 
Chalmers ett varnande exempel: En 4o år gammal
hæmorrhoidarius hade en afton till sent på  natten 
druckit jemte goda vänner och gick, i följe deraf, 
rusig till sängs. Kl. 4 på morgonen märkte hans 
hustru att sängen var våt al blod. Men då Chalmers, 
som strax efterskickades, kora, hade blödningen up- 
hört. Kl. 6 deremot började den ånyo med en så
dan häftighet, alt blodet trängde fram med en stråle 
af ett fingers tjocklek: Några minuter derefler dog
den sjuke.

Då blödningens mängd är för stor derigenorn, att 
den räcker länge, uppkommer antingen hectik eller 
snarare ett tillstånd som närmar sig dertill, u tm ärkt 
af matthet, tyngd i exlremifeterne, blek ansigtesfärg, 
hypochondriskl lynne, öfverspännd retlighet lör yttre 
intryck, slöhet hos sjalsförmögenheternej eller också 
uppkomma jemte dessa phaenomener äfven sådana, som 
hafva en degeneratif character, sasotn degeneralioner


