
O m  O u I 8 o t.

A C A D  E  M I S K  A F H A N D L I N G

Med vidterfama Medicinska Faculté ten# 
i Upsala tillstånd y

Onder inseende af

DOCTOR ISRAËL IIWAS SE«
Professor t Theoretiska och Practiska Medicinen ,

F o ï  M e d i c i n s k a  G r a d e n s  e r h å l l a n d e t

utgifven af

PEHR ADOLF HEDBERG
af Wermlands N ation

på Medicinska Auditorium den 4 Junii 185i>
p .  t ,  t -  f. m »

U PSALA , P almbeao, S e b e e l  & C>

I L



. . .  .. ■■ ;  . .

.. .  •'
‘ V. ■ ' ■ ■ ■ -

( ■

V. .V'



O m  G ii 1 s o t.

Jl 3p sy mptome r , som utmärka denna sjukdom, äro 
gult färg i huden och ögonen* saffransfärgad urin* 
hv a r a f  l i n n e ,  papper och andra ämnen,  hvilka deraf 
besmutsas ,  äfven blifva gula;  excrementerna äro gu
la* gal lans  excretion minskad eller uphäfven.

Dera blir  äfven kallad Icterus* Morbus arcuatud* 
M.  a r q v a tu s ,  M,  Regius och Aurigo.  Skälen till 
dessa benämningar äro svåra att uppgifva. Icterus 
den-ivera några ifrån /jcrtcr, som betyder en art af 
vessla,  hi vars ögon äro gula ;  men somlige åter ifrån 
tKTsçocr, /som skäll betyda ett slags fogel med i gult 
s tötande grönaktig fjäderbetäckning, ocli om hvilkert 
de gamlai trodde det dess åskådande skulle bota gu l 
sot. A u r ig o  kallas den för guldets gula färg,  mor- 
b u s  arcuatus e ller  arqvatus säger man att den kallas 
för  l ikheten emellan dess utmärkande färg och den 
orangefärgade hos regnbågen, Men hvarfore den 
bli fvit  kallad morbus regius har gjort de pathölogi- 
ske  term i nol ogerna största bekymret.  Celsüs säger» 
att den måste cureras ’’lusu,  joco, ludis,  lascivia»



peir quæ mens exh i lare tur ;  ob quæ regius morbbuB 
dictus v idétur” . Denna förklaring synes or iml ig ,  mien 
Galeni är väl uti intet afseende bättre. H an  särger 
nernligen,  att Gulsoten i de flesta fall är en så swår  
och envis  s jukdom,  att Läkaren måste einol densairn- 
ina, om euren skall lyckas, utveckla en kunglig aalI- 
magt. Den troligaste af förklaringarna är d en ,  att 
in. regius brukats såsom synonymt med m. aureius.  
Med likgiltighet kan mafi för öfrigt apse alla dies* 
sa frågor.

Gulsoten förutgås oftast af spänning i epigasttri- 
um,  tyngd och t ryckning i högra §idan, omvexlanide 
rysning och het ta,  matleda,  eruetationer m. m . j  rmep 
någon gång händer det, att den börjar hastigt,  uttan 
prodromer och omedelbart efter den anledning,  hvrar- 
igenom den bl if v it framkallad. Den gula färgen wi* 
sar sig först på hvitögonen emot inre  ögonvraerne ,  uin.  
der det den öfriga delen af ögat blott synes naggot 
fördunklad,  men snart dock utbreder sig gulhet ten 
öfver hela ögat, till och med öfver cornea. Vidai re  
uppkomma på tinningarne ljusgula fläckar, som srmå- 
ningotn antaga en allt mer och mer saturerad fäirg. 
I  början äro dessa fläckar l in ieformiga,  följande cdi- 
rectionen af hudens veck och skrynklor, men utbreeda 
sig småningom och förena sig med hvarannan tiill 
större. Sålunda visa sig fläckar i pannan, på ögom
lockens och läpparnes commissurer,  på sidorna af mä- 
san; men snart sammangjuta sig dessa och gifva ten 
allmän saturerad gulhet åt hela ansigtet , uti  hviil- 
ken dock spetsarne af näsan och hakan samt klnderrna 
sist deltaga. Läpparne som började med att b leknia,  
blifva sedermera starkt gula och slut ligen s tundonn 
l ivida,  tili och med alldeles svarta. Nästan a l l t h d , 
redan i sjukdomens början,  uppkommer en gul rirng



ormkrifïg Äaglafhe i Synnerhet på händ erna ,  s#der- 

mtera sprider gulheten sig inuli  händerna  och under 

föltterna, följande r igtningen af dervarande linier. 

V i d a r e  gulnar äfven t runcus ,  i synnerhet  bröstet och 

ryrggen, ibland allmänt,  ibland påenskilta,  kringstrod- 

dai större fläckar. Gulnaden börjar således uppifrån 

oc:h sprider sig unde r  sjukdomens fortgång till de 

Jätgre delarne af kroppen, och samma förhål lande iakt- 

tajges äfven vid den gula färgens försvinnande.  Gul- 

sottens färg var ierar  emel lan ljusgul och svar tbrun i 

miångfaldiga nuancer.  —

Huden  är vanligen torr ,  hos några till och med 

atiraf och af en brännande hetta;  torrheten och het- 

tam äro starkast i händet och fötter; de starka svett- 

niingar,  som inställa sig emot slutet af sjukdomen,  i 

syynnerhet om den haft en febril character,  gifva en 

giul färg åt l i n n e t ,  särdeles omkring axlarne. Un-  

deer6tundom upkommer eu ganska häftig klåda i hu- 

dten och i näsan,  som föranleder den sjuke att r i fva  

occh klå sig s tundom ända till den grad,  att excoria- 

tiioner upkomma (pruritus ictericus). U r in e n  är i 

biorjan af sjukdomen väl g u l ,  men klar;  sedermera 

bllir den ikum mig ,  safFransfärgad och grumlig .  Man 

h;ar äfven någon gång observerat den färgad af ett 

swartaktigt äm ne ,  som den vid kallnandet deponerar.  

I  samma mån som gulheten hos huden försvinner ,  

kilarnar åter u r i n e n ,  meîï om detta icke sker ,  utan 

d<en fortfar att vara grumlig  och färgad, är det icke 

niågot godt tecken,  emedan inan påslår det betyda en  

ffÖrestående vat tusot ,  i synnerhet  otn urinen stöter i 

s vart. Stolgången är vanl igen förstoppad, eller åt- 

iminstone sparsam, de excrementer som afgå, äro grå

aktiga.  Man påstjår, att emellan stolgången och ur i -



nen en verklig antagonism äger r u m ,  så a(t den förre är t rög,  1 »amma m än ,  som den 6ednare är färgad och att denna klarnar ,  i samma man,  som den förra antager sin naturliga färg. Någon gäng händer  det ,  att den s juke,  i stället för förstoppning har  d iarhée ,  då redan ifrån början gråaktiga excrementer  af en fadd lukt blifva i stor mängd evacuerade. H u fv ud-  värk plågar vanl igtvis  den sjuke,  och den är m ån gen gång ganska häftig, den bestar stundom i en känsla af tyngd och tryckning (dolor g rava t ivus ) ,  stundom är den förenad med ristningar och skärnin.'  gar ,  samt en stark och brännande hetta i pannan.  Sömnlöshet och mycken nedslagenhet äro icke ovanliga. Tungan , gomen och tänderna äro belagda med ett gulaktigt ämne ,  som icke kan borttvättas. Den sjuke plågas af bäsk smak, som meddelar sig åt allt hvad han förtär, och han har mycket begär efter syrliga äm nen. Appeti ten  är oregelbunden, ibland beständig matleda, ibland sjukligt stegrad matlust.  Törsten  är rnycket stark och minskas icke förr, än gulsotens öfriga sympto- rner äfven börja aftaga. Tyngden  och värken i maggropen oçh lefvertrakten äro icke alfid lika häftiga. Ibland är värken häftig ända till odräglighet och åtföljes af r i s tningar ,  som gå i samma r ig tning,  soin ductus choledochus och sträcka sig derifrån uppemot vänstra axeln,  Gallgångarne synas i dessa fall vara värkens hufvudsate ,  i andra åter kännes den mera i sjelfva lefverns massa ofh värken är da mera grava- t 1 f an skärande,  och åtföljes af värk i högra axeln .  Ecklet  pch kräkningarne aro ibland häftiga och plågsamma,  så att ingent ing kan i magen qvarhållas , och det ,  som upkräkes är en mörk,  svartaktig bäsk maieria,  men detta ar likväl på långt när icke all id händelsen.  Ibland lider respirationen betydligt,  och

m t



s tundo m sällat sig derti l l  cn krampaktig hosta. P u l 

sen är nästan altid svag;  d l  värken i epigastrium 

och hypochondrierna är häftig « är den likväl hard ,  

och  stundom serratus ,  och i svårare fall finner mart 

d e n  h å r d ,  hastig och full  eller krampaktigt samman

dragen.  Värken i Epigas tr ium och denna pulsens 

febr i la  beskaffenhet stå till hvarandra uti ett paralellfi 

förhål lande.  Unde r  sjukdomen» mera avancerade 

s t ad ium ,  sedan de lifliga smärtorna uti epigastrium 

fö r sv u n n i t ,  plägar pulsen bli mycket långsam och. 

återtager sin normal-beskaffenhet först efter det gul - 

so tens  symptomer försvunnit .  Matthet är gulsotens 

beständiga symptom,  om den också är aldeles f r i  

i f r ån  alla andra febrila tecken. Armarne i synner 

h e t  den högra,  falla understnndom i domning.  Ib land 

anornala och mera sällan förekommande former af 

Gul so ten  räknar man den,  dä den gula färgen ar 

bllott par tiell ,  då t. e. blott ena hälften af kroppen 

e l l e r  ena hälften af ansigtet blifva gula;  den,  då a l 

la secretioner utan undantag till och ined mjöl

k e n  hos digifvande qvinnor  blifva gula och bäska, 

samt  d e n ,  då ögonen blifva så starkt inpixgnerade 

ined det gula pigmentet ,  att den sjuke ser al lt ing 

gul t .  F le ra  författare af stort anseende såsom t. e. 

H e b e rd en  hafva helt och hållet nekat möjligheten af 

d e n  sistnämnda händelsen;  men andie ,  sotn äro lika 

t r o v ä r d ig e ,  hafva deremot intygat dess verkl ighet ,  

o*ch Good säger om sig sjelf,  au han i sin ungdom 

e u  gång haft ett anfall af gulsot,  då delta phsenomen 

inträffade.

Gulsoten upphör vanligast utan att några andra 

criser visa sig än återvändandet af gallsecretionen» 

norrnalförhållande.  I  dessa fall sker t i lI fr i skningen,  

der igenom alt sjukdomssymptornerna försvinna lång-



samt och småningom. I  andra mera sällan förekom- 
mande händelser hafva critiska evacuat ioner  upkom- 
mit,  sasom biliös d iar rhee,  ymniga svet tningar ,  ur in ,  
som sätter sediment och hæmorrhagier.  Stoll har 
iakttagit friselartadt utslag, såsom crit iskt .

Gulsotens pathologie är lika förvi r rad ,  som diess 
ætiologie — och detta intygas till ful lo af de m ång
faldiga indelning ar ,  hvilka författarne upsställt  af 
dess ar ter ,  af hvi lka  Vi l l eneuve  uptager icke m i n d r e  
än 48 ,  satnt af den nästan oräkneliga mängden af 
caussæ remotae, som vanligen träffas utan ordnling 
sammanställde. Gulsotens inre väsende är hämmad 
gallsecretioo, i följe hvaraf  blodmasBan rnåste antaga 
en gastricobiliös character,  hvi lken genom reaction 
ifrart reproduciionsprocessens reductiva factor uphäf-  
v e s , och denna reaction uttrycker sig genom en m er  
eller mindre allmän förändring hos secretionernie,  
hvar igenom desse antaga flere el ler  färre gallsecretio~ 
nen l iknande egenskaper. I  samma mån blodet för 
ut äger en biliös character och följakteligen har be- 
hof af stark verksamhet hos lefverns secretoriska 
verksamhet ,  i samma mån måste dennas hämmande 
vara för lifvet  vådelig t ,  och phaenomenerne af «de 
öfrige secretionernes vicarierande verksamhet  häf t i 
gare och flere. Såsom orsajker till gulsot räknar man 
således först sådana, som befordra upkomsten af po- 
lycholie (C. piaedisponentes). H i t  höra barnets co n 
stitution straxt efter födelsen, mannaåldern ,  stillasiit- 
tande, mycken och starkt födande mat i synn er he t  
af animaliska ämnen ,  sommarconstitutionen och var-: 
ma c l imater,  i synnerhet  för dem,  som dervid äro 
ovane, samt hämmade blodflöden. F ö r  det andra rääc- 
nar man till gulsotens caussæ remotae ^C. occasions- 
les) sådana, som hämma gallans se- el ler excret ion.



2l.it höra degenera tiva och inflammatoriska sjukdomar 
hos  l e fv e rn ,  häftiga sinnesrörelser,  i  synnerhet  vre
de och sorg ,  förkylningar ,  irri tat ioner på gallgångar- 
n e  af  ingesta,  af mechaniskt verkande ämnen,  af 
t ry ckn ing ifrån närliggande delar ,  och t i l läfventyrs 
af abnorm beskaffenhet hos gallan sjelf, samt häftig 
o ch  stark kroppsrörelse,  och metastaser af utslag.

V i  antaga således hos gulsoten tvenne pathoge- 
niiska momenter  —  l :o Polycholie el ler det  tillstånd 
hos  blodkärlens sys tem ,  som beror på lefverns  steg
ra d e  betydelse inom detsamma och som vanligen ut* 
t r y c k e r  sig genom plethora abdominalis och,  då det 
öfwergår ti ll  s jukdom,  visar sig såsom hepati t is,  gall, 
f e b e r ,  gallaktig d ia r r hée ,  gulsot o. s. v. 2:o häm
m a n d e  af  den secretion hvarigenom polycholien i  
dec friska tillståndet häfves och de på dess för myc
ket 6tegrade öfvervigt  beroende sjukdomarne förekom- 
mas. Det första momentet  af gulsotens upkomst är 
sål*edes hämmandet  af lefverns secretion, ty polycho- 
liem utgör blott ainlaget derför ; det andra åter är po- 
lychol iens  stegring,  af  hvi lken åter gulsolen icke är  
ett  omedelbart  sympt om ;  utan vi måste,  såsom grund 
de r fö re  antaga en  verksamhet hos reductionsproces- 
s e n ,  som sträfvar till polycholiens uphäfvande,  men 
sonn då den hos lefvern är localt hämmad ,  måste 
verka  genom organismens öfriga secretioner. Derföre 
är gulsoten hos polychol ien ett critiskt symptom och 
icke  ett pathognomiskt,  och, såvida man tager den 
uti inskränktare och blott symptomatologisk mening,  
då den endast betyder den gula färgen hos huden 
och secretionerne icke det symptom,  på hvars stör
re e l ler  mindre intensitet  man bör grunda omdömet 
om sjukdomens större eller mindre vådlighet,  P e t



är sannt,  att gulsoten är  en anomal form af reducti-  
v i te tens  reaction emot den sjukligt stegrade polycho- 
J ien ,  «nen den är likväl ett uttryck af en s idan till 
återställande af jemtivigten tenderande verksamhet.  
Gnlsotens essöntiella definition kan således på följan
de sätt uppställas : En genom egestions systemets totalitet 
mer eller mindre allmänt verkställd crisis a f  en poly- 
cholie , som genom galls ter etionens hämmande, blifvit 
mer eller mindre hastigt till en sjuklig p r  œv alens 
stegrad.

Sättet af gal lsecret ionens hämmande,  kan vara 
tvåfa ldigt ,  antingen är förminskningen af gallsecre- 
t ionen ursprung l ig  eller också consécutif af e n  för
utgången supresaion af gallans excretion. H ä r p å  be
ror dist inciionen emellan Icterus  cholæus och Ic te
rus  Spasrnodicus. Uti den förra är nemligen gallans 
secretion förminskad och måhända älven qualitative 
förändrad så att den secernerade vätskan icke fu l l 
komligt äger den verkliga gallans egenskaper.  D e n 
na sjukdomsform är tydligen en börjande degenera- 
ttonsprocess i le fv e rn ,  hvilket ännu mera bevises 
de r ig enom , att om den far fortfara, öfvergår den  till 
den Symptomatiska gu lsot , sorn blifvit kallad Ic terus  
hepaticus d. v. s. den,  som med indurat ioner i lef
vern  är förenad. Ic te ius  Spasrnodicus deremot beror 
af en krampaktig sammandragning uti gal lgångarne, 
i följe hvaraf gallans excretion först och sederrneia 
genom krampens retroactiva verkan äfven dess secie- 
tion blir hämmad. I)et är för behandlingen af vigt 
att göra skillnad ernellan båda dessa former. I.  cho
læus börjar vanligen långsamt, lefvern kännes updrif- 
ven men är »eke Öm, värken i epigastrium icke be
tydl ig ,  ecklet Öfverglr icke till kräkningar och, om



dessa af accidentells omständigheter  framkallas, äro de 
h v a r k e n  häftiga eller plågsamma, utan åstadkomma 
sna ra re  en l indring eller förminskning af sjukdomens 
ofriga phaenomener; pulsen är oförändrad, endast nå
got svagare än vanligt.  I .  Spasmodicus kommer s tun
dom hastigt  och, om den förutgås af ett prodromsta- 
d iurr i ,  ä r  detta af mera korrt duration. Värken och 
ömhe ten i epigastrium och hypochondrierne äro häf
t i g a ,  kräkningarne våldsamma och pulsen,  under  det 
vaxken plågar,  hård.

Behandl ingen af Gulsoten i allmänhet har en  
hufvudsak l ig  indication; återställandet af lefverns 
no rm ala  secretion,  men,  för att uppfylla denna,  mås
te man använda olika medel uti  I .  Cholæus och uti  
I .  Spasmodicus. Den behandl ing,  som den först- 
nämnda artförändringen fordrar , synes böra Uppstäl
las såsom n o r m ,  och d e n ,  hvi lken bör användas 
emot  den sednare såsom modification deraf.

1 . Cholæus. Det verksammaste medel till häf- 
vamde af denna sjukdom eller till återställande af 
galIsecretionen är ett antimonialiskt emeticum. Det
ta är af en mycket 6äkrare effect, om det användes 
u n d e r  det första eller prodromerne» stadium ; men om 
det  da bli fvi t  försummadt,  kan man sedan deraf icke 
lofva §ig samma nytta. Det är väl äfven sedermera 
indiceradt och nödvändigt ,  men sällan förmår det då 
ensamt  åstadkomma en fullkomlig cur ,  hvilket  man, 
deremot ofta sett inträffa då det gifvits under  st. pro
dromorum.  Sedan sjukdomen är utvecklad bör man 
in n an  man föreskrifver det ,  undersöka orn lefvern 
är mycket updri fven och den sjuke blodfull,  i hvil- 
JteK fall man först bör antingen anställa en måttlig



åder lå tn ing i eller applicera iglar i lefvertrakten; 
E f t e r  det kräkmedlet verkat,  bör ett mercurialiskt 
laxans  gifvas, och om, såsnm det någongång h än 
der ,  dettas verkan skulle förfelas, måste man un- 
derstödja det med lavementer,  hvi lka böra bestå 
af  stark Senna- infusion med bittersalt. Ha r  man 
genom dessa medel v u n n i t ,  att tungan bl if v it r e 
n a r e ,  fullheten i epigastrium jemte lefvems upp- 
drifning mindre,  urinens afgång friare och ym ni 
gare, torde man med ett fortsatt bruk af solventia s. 
extr.  Taraxaci  med Tartras Kalic. , jemte varma 
bad kunna åstadkomma en fullkomlig cur.  M e n  
om denna fullkomligare effect af evacuationerne 
uteblifvit  och i synnerhet  om updri fningen af lef- 
vern  fortfar, måste man använda Calomel i smärre,  
ofta repeterade doser -  i  a 3 gr. 4 a b gånger om 
dagen, samt ingnida mercurialsal va i trakten af lef- 
vern.  Någon gång har man anledning,  att dri fva 
denna behandling ända till salivation. Ibland de 
nästan otaliga specifica, som man recommenderat  
emot Gulsot,  synes icke något vara af särdeles n y t 
ta. E n  stor del af dem hafva uppkommit  genom 
den dumma fördomen, att gulfärgade ämnen skulle 
curera gulsot, likasom de röda rödsot. E n  annan 
class åter synes vara beräknad på att åstadkomma 
eckel och kräkning,  men detta kan åstadkommas på 
en  ginare väg,  än genom bruket af så vederstyggli
ga t ing ,  såsom gråsuggor,  löss ro. m. d. Alkal iska 
och såphaltiga ämnen hafva äfven blifvit  recom*



menderade,  men indicationen för dem är tvetydig,  
och  deras nytta i vissa former af dyspepsien har 
t ro l igen jämte den genom analogien i från deras 
verkan på njursten härledda meningen om deras 
solverande kraft på gallstenar,  gifvil  anledning till  
deras bruk. Snarare synas här Syror vara indicera
de. De verka väl icke till upfyllande af den hufvud« 
sakliga indicationen,  som är återställandet af gal 1- 
secret ionen,  men såsom bekant är ,  motverka de po- 
lycholiens  stegring och ä f t e n  patientens längtan 
ef ter  d e m ,  kan gälla såsom bevis för deras nytta. 
Vegetabi liska syror,  i synnerhet  fructus acidodul- 
ç e s , äro här af mycken nyt ta;  men kunna icke 
gi fvas  på samma gång, som de verksammare mer-  
cur ia lmedlen.  E t t  medel ,  som i sednare t ider blif- 
v i i  recommenderadt emot gulsot och lefversjukdo. 
m a r  i allmänhet,  är Scotts kungsvattensbad. D e  
synas  besiäindt framkalla en ökad secretion af gal
la ifrån lefvern och l^unna således anses såsom spe
cifica emot gufsoten. Scotts föreskrift för dera9 an 
vändande är följande:

i
3 delar Saltsyra och a delar Salpetersyra blan

das med hvarannan och dilueras med 5 delar vat 
ten .  A f  denna blandning,  som kallas aqua regia 
diluta* tages 3 uns till en gallon (ungefärl* l £  
svensk kanna) vatten. Om de använda Syrorna 
lia-fva behörig s tyrka,  kännes badvattnet för sma
ken  så surt ,  som svag vinättika. Ti l l  ett knäbad 
l3£ es 3 galloner (4^ kannor),  till ett fotbad £  i



derefter lämpeliga karl. Scott brukafr nemligen gan
ska sällan i Europa annat än fotbad och knäbad. 
Ut i  Ost indien använde H a n  derernot allmänna bad. 
Likväl  bör patienten under  det han tager badet 
tvättas öfver benen» låren och buken med en svamp 
doppad i badvattnet. Badet bor räcka i 20 m i n u 
ter a en half timma. Om sommaren kan det a n 
vändas ljumt — men bör om vintern vara varma
re. Badet brukas först dagligen i a a 3 veckor,  
men sedermera hvarannan eller hvar tredje dag.

V id  behandlingen af Icterus  Spasmodicus bör 
man ihågkomma ett den i lefvern och epigastrium 
förhandenvarande i rr i tat ionen,  som yttrar sig ge
nom de häftiga plågorna och spasmerna, hotar att 
öfvergå till inflammation och den första indicatio- 
nen här är således att förekomma denna öfver-  
gång. Venæsectionen är i följe häraf det första 
läkemedlet och det är i samma mån mera nädvän- 
d ig t ,  som patienten är  blodfull och s tark ,  samt 
framför allt som pulsen kännes hård el ler samman
dragen. Åtskilliga författare anföra väl många r®- 
s tr ict ioner,  i afseende på användandet af detta me
del uti ifrågavarande fall ,  men derpå torde ej bö 
ra hafvas särdeles afseende. Ef ter  åderlåtningen 
t il lstyrkas antispasmjodica och ibland dem i syn ne r
het  Op ium.  Good säger,  att man bör gifva detta 
sistnämnde medel i dosis af 2 a 3 gr. och, om det 
blir upkastadt ,  repetera ingi fningen en half t imme



deref t er ,  och så allt vidare fortfara till degs smär- 
tan lägger sig. Denn» föreskrift synes dock vara 
af tvetydigt värde;  ty  Opii  antispasmodiska v e r 
ken kan icke visa sig förr än all tendens till in
flammation är försvunnen och detta är icke så lätt 
bestämbart. Det torde således vara bäst,  att gifva 
Op ium  i förening med Calomel ( i  gr. med 4 a 6) 
och repetera denna dosis efter en t imma om den 
första bl i r  uppkastad; samt i annat fall 4  gr. Calomel 
med \  gr. Opium hvar  tredje t imme till dess co
piosa evacuationer af fæces upkomma. Derjemte 
kan man slsom pall iatif-medel använda varma bad, 
ingnidningar  af varm olja i epigastrium och Regio 
liepatis. Ingnidningar  af mercurialsalva på sam- 
rno ställen och måhända äfven vesicatorier torde i 
envisare fall vara tjenliga eller nödvändiga.  E f 
ter det irri tat ionem uti epigastrium är  häfven och 
det spasmodicoinflammatoriska tillståndet remove- 
r a d t ,  närmar sig sjukdomen characteren af I .  Cho- 
laeus, och fordrar samma b e h a n d l i n g ,  som denna.
D ä  spasmerna och smärtan varit  häftiga, qvarblif- 
v e r  länge efteråt en  ömhet i epigas t r ium,  hvi lken 
l ikväl  icke berättigar till ett bruk af  depletoriska 
läkemedel , utan fordrar sedantia och antispasmodi- 
ca , i synnerhet  varma bad. Convalescenter efter 
I c t e r u s ,  böra lefva under upmuntrande psychiska 
inflytelser ,  röra sig mycket och om Öppningen är 
t rog,  understundom bruka amara ,  med tillsatts af 1
purganser såsom Rhabarbe r ,  A lo é ,  Calomel o. s. v.



Den Bâkàllade Icterus symptömaticus,  e l ler  d l  

gulsoten förekommer,  såsom symptom af degenera* 

tiva el ler  inflammatoriska sjukdomar,  bör icke så

som för sig bestående sjukdomsform afhandlas,  e l 

ler såsom sådan anses; emedan den endast i sam

manhang med de öfriga symptomerna af de sjukdo

mar,  i hvilkas form den sålunda in gå r ,  kan så 

väl i pathologiskt som therapeutiskt afseende up* 

fattas. Den t i l lhör,  såsom bekant,  hepatitis,  i  syn

nerhet  den form af denna,  då lefverns undra  e l ler  

concava yta utgör inflammationens säte,  gallfebern,  

gula febern ,  samt indurat ioner och suppurat ioner 

i Iefvern. Den enskilta form af I .  Spasmodicus,  

som härrör  af gallstenars re tn ing,  bör äfven såsom 

enskilt  symptom af denna betraktas.

Ic terus  infantum s. I, neonatorum är vanl igen 

ganska mild och utan fara. Den har  nästan icke 

andra symptomer än den gula färgen hos huden 

och någon matthet. E n  eller två theskedar af 

Oleum Ricini pläga vanl igtvis häfva d e n ,  men 

om detta icke sker,  måste man taga sin tillflygt till 

något l indrigt  kräkmedel,  hvi lket  starkare provo- 

cerar Gallsecretionen, än laxermedel .


