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4 . L o k a l a  s m ä r t o r  (A lg ier). All sm ärta bercor 

pâ erethism. Den storre eller m ndrc intensiteten deraaf 
står således icke i någon nödvändig relation till den hogrve 
eller lägre graden af ett organs desorganisering. Susorm 
nyss ofvanföre näm ndes, hafva också betydliga anom alier 
vid anatomiskt-pathologiska sektiorer blifvit funna,  utam 

att subjectet under lifstiden angifvit några lidanden så be— 
skafTade, att de kunnat anses utgå ifrån eller tillhöra 

pankreas. Om man således måste medgifva, a tt sm ärtam  
icke är något fullkomligt stabelt symptom för alla  pan— 

kreas-aflectioner, kan man icke dess mindre på rent em 
piriska grunder påstå, att den likväl i de fleste faill 

verkligen varit för handen.

Sm ä rta n s säte borde naturligtvis vara det genonn 
pankreas läge bestäm da, d v. s. i m agtrakten, doclk 
mera på djupet, åt ryggraden till, eller bakom Ventri

keln. —  O ckså är det väl ofta just der  som smärtam 

erfares. Enligt Claessens uppgifter skulle den likväl of
tare  och i de flesta fallen varit fixerad i eller utgåend»e 
ifrån magtrakten eller ifrån ventrikeln sjelf. Alldenstunid 
denna i sådana fall icke varit på något sätt afTicierad , 
kan smärtans uppträdande inom densamma icke förklarats 

på annat sä tt, än genom den intensivt consensuella rela
tion, hvari det ifrågavarande organet står till pankreas. 
Likartade reflexer äro icke ovanliga, 1) och torde sålund;a 

äfven här med allt skäl kunna antagas. I några andr;a 
fall hade smärtan sitt säte emellan maggropen och naf— 

vein, stundom högre upp, stundom längre ner. Vid nå
gra få tillfällen var dess säte m era obestämdt; den hadte

1) Så t. c i. vet in an , a tt  re tn ingar a f  n jurarna och hlåsan fram
kalla sm ärta i glans o. s. v.



uppträd t i hela underlifvet, än här än d e r , liknande kolik— 
plågor, stundom striickt sig till venstra hypochondrium, 
ja till och med till venstra sidan af bröstkaviteten.

Sm ä rta n s in tensitet oeh form  hafva varit högst 
varierande; oftast mera dof, otydlig eller förenad med 
oro och en viss känsla af tyngd, stram ning, spänning, 
isynnerhet vid vissa kroppsrörelser ') ;  stundom var den 
mera liflig, brännande, skärande, slitande, stickande; högst 
sällan eller blott i ett fall var den stegrad ända till yrsel.

I afseende på durationen  är smärtan oftast ihållande, 
någongång hela åratal, stundom periodisk, remitterande 
eller endast transitorisk. Den kan ökas genom yttre 
tryckning, eller, om den icke var for handen, derigenom 
framkallas; äfvenså genom vissa kroppsrörelser, såsom 
vändning ut sida, bockning, utsträckning, genom djupa 
inspirationer, genom vcntrikelns utspänning till följe af 
förtärda nutrim entcr eller under digeslionen bildade gaser, 
genom fæcal-ansamlingar o. s. v.

Någon gång, ehuru sällan, har smärtan varit enkel, 
oftast dock kom plicerad  i de ßesta  full med kräkttingar, 
äfven i m ånga  med förstoppning  eller vattenaktiga  u t
töm ningar genom m unnen , i några få med d iarrhe.

2. F o r m f ö r ä n d r i n g a r .  Hland dessa torde orga
nets volumförstoringar vara de , som här framförallt för— 
tjena att anföras, såsom varande de enda, hvilka genom 
den yttre undersökningen möjligen kunna upptäckas. Men

1) ßVinckel (H ufelands Journal ltd. V III. St. 3. s. 60) om talar ett 
fall, der den sjuke vid vändning på sida kände liksom fallandet 
a f e n  tung  k ro p p , och Trio» p g  anför ett lik ai l a dt fa ll, der vid 
åtskilliga rörelser den tunga kroppen sköt inifrån utåt. I ett 
annat fall der någon svullnad förefanns i m agtrakten, kändes i 
denna liksom ett knpandc af mvror.



som emedlertid åtskilliga omständigheter kunna försvåiira 
en sådan upptäckt, såsom betydlig fetma, bukvattensoot, 
hafvandskap —  med ett ord allt som verkar utvidgancde 
pä bukkaviteten, —  så har det också understundoom 
händt, att till och med ganska betydliga förstoringar ickke 
genom den direkta undersökningen kunnat upptäckas 11). 
Dock, alldenstund vid pankreas lidanden en betydligarrc 
fetma ganska sällan är för handen, utan tvärtom  a ff-  
magring, och som äfven buk vattensot lärer utgöra een 
temligen sällsynt komplication af ifrågavarande sjukdom ss- 
former, och som man derjemte eger många resourser aatt 
uttömma både .Ventrikeln och tarmkanalen, torde å andrra 
sidan kunna påstås, att några betydligare förstoringar ickke 
undgå att upptäckas medelst den yltre undersökningem, 
ifall denna nemligen med vederbörlig noggrannhet anställess. 
II vad sjelfva den ställning vidkommer, hvilken v i d u n d e r 
sökningen bör gifvas åt patienten, anser B ercnd t 2) dern 
af de fransyska Accoucheurerne så kallade à la vache föir 
den bästa. Slutligen torde här böra anm ärkas, at t ,  orm
också i de flesta fall läget af den förstorade pankreaas 
varit organets normala, många fall äfven observerats, dJå 
detta icke varit händelsen. Så t. ex. hafva flere 3) funniit 
läget vara längre nedå t, någongång närmare nafveln äin 
maggropen, ja till och med ända ner till ileocoecal-traktern 
eller ossa pubis, stundom mera åt höger, oftare mera ait 
venster o. s. v. Utom sjelfva förstoringen har man genonm

1) Casper, W ochenschrift 1830 s. 4 50 , Riolan: A nthropographiia 
Lib. II. Cap. 16, B a h n , Obs. XVI omtala fall a f bel}cllipa f ö r 
storingar , ända till en hel fots längd och flere skålpunds v ifjtt, 
utan  a tt någon upptäckt af desamma kunnat genom den j t tr r e  
undersökningen ernås.

2) Vorles. über prakt. Arzneiwissenschaft Bd. III . S. 33?.
3) f f 'in c k c l , U rban , Zhubcr  m. fl.



y ttre  undersökning ofta kunnat känna och se pulsationer 
hos organet, eller genom hörseln erfara ett eget, af de
sam m a föranledt, ljud. Att dessa pulsationer egentligen 
härrört frän aorta behöfver väl icke anmärkas.

3. V a t t e n a k t i g a  u t t ö m n i n g a r  i g e n o m  m u n 
ne n .  Såsom en ytterligare produkt af den konsensuella 
retn ing, hvilkcn pankreas-sjukdomarne otvifvelaktigt u t -  
öfva på Ventrikeln, har man äfven med skäl ansett den 
i irtanga fall af ifrågavarande sjukdomsformer iakttagna 
p y ro s is , a rdor v e n tr ic u li , hal sb ränna , antingen den 
varit åtföljd eller icke af su ra , vattenaktiga eller också 
endast gasformiga uppstötningar. Denna affection infinner 
sig sällan samtidigt med sm ärtan; vanligtvis har den in
ställt sig mycket sednare, flere månader, ja till ock med 
år efter nevralgiens uppkomst. Nästan alltid har den 
varit periodisk; i e tt enda, af H ohnbaum  anfördt fall, 
var den oafbrutet ihållande. Morändels voro eruktatio- 
nerna vattenakliga, stundom smaklösa, ofta endast lin
drigt, sällan frätande su ra , klara, färglösa, tunnflytande 
eller sega, slemmiga, salivartade, någongång färgade så
som g rön -e lle r gulaktiga, br una , svartgröna, sällan blod- 
blandade. —  Om det secernerande organet för denna 
vätska hafva tankurne varit delade. Några *) hafva trott, 
att secretionen utginge ifrån spottkörtlarna, och a tt den 
således vore en verklig sialorrhé, härrörande från en hos 
dessa —  till följe af en innom pankreas primitivt för
minskad afsöndring —  vikarierande, stegrad sekretiv akt. 
Andra 2) åter hafva påstått, att den abnorma secretionen 
tillhörde nästan uteslutande pankreas, vore, såsom man

1) W ic h  m a n , Ideen zur diagnostik. I. 207 . H a lm  m. fl.
2) H a r le s s ,  l'le isch m a n n  m. fl.



u

äfven kallat den, en verklig sialorrhœa pancreatis. S å i-  
som vi redan antydt, bör dock den sjukliga afsöndringern, 
helst den icke sällan är åtföljd af verkliga kräkningar, i 
de allra flesta fall uteslutande tillskrifvas Ventrikeln, hvarr- 
före också de nyss anförde theorierna måste anses såsoim 
mindre riktiga. Dock bör medgifvas, a tt det abnormia 
sekretet, isynnerhet om d,et ä rm e ra  surt eller brännandle, 
kan,  genom irritation af spottkörtlarna, hos dessa frann- 
kalla on förhöjd afsöndring, hvilken följaktligen i sädama 
fall bör anses såsom endast sympatbisk eller sekundäir. 
Äfven den kemiska analysen tyckes bevisa, a tt den v a tt-  
tenaktiga afsöndringen härrör från Ventrikeln. Mängdem 
af vätskan varierar betydligt, ifrån några uns till flerre 
librer Sättet hvarpå uttömningen sker kan vara tvai— 
faldigt: genom en nästan omärklig inotus antiperistalticuis 
hos ventrikelns och oesophagi muskelhinna, till följe aif 
sympathiskt omstämd verksamhet hos detta organ, seder 
mera äfven genom kräkningar, hvilka, isynnerhet sedain 
sjukdomen avancerat längre, vanligen också innehållla 
osmälta nutrimentcr. Kräkningar utgöra derföre den allra-— 
vanligaste komplikationen  af ifrågavarande symptom; fuir 
öfrigt är äfven ganska ofta någon smärta för handem, 
icke heller sällan förstoppning, men i få fall diarrhé.

Att vattenaktiga uttömningar igenom munnen kunnta 
förekomma, utan att vara beroende af några lidanden i 
pankrcas, är en känd sak. Så t. ex. kunna de f r am
kallas af en kronisk gastritis, hepatitis, af syra i primae 
viæ , intestirialmaskar, hafvandskap etc. Jläraf ses, altt 
det äfven finnes andra organer, såsom lcfvern m. fl ,

1) Frank  anför e tt fall, då icke m indre tin fi librer uttöm des piå 
d agen , och Trüm/n/ om talar e t t ,  då 2 à 3 librer uttömdes uiii- 
gef.ir bvaraim an tim m a, således 12 à IS librer på dagen.



hvilka sta i e tt lika om  icke m er intim t sym pathiskt 

förhållande till Ventrikeln som  pankreas. H vad åter Sym 

path ien  em ellan denna sednare och spottkörtlarna angår, 

så  förnekas den helt och hållet af Claesscn *); m en att 

spottkörtlarna derem ot stå  i liflig relation till Ventrikeln, 

är utom  allt tv ifvel.
4. I l u n g e r  o c h  T ö r s t .  I flera fall har m at

lusten varit försvagad, någongång helt och hållet u p p - 
hiifven. Perioden af sjukdomarne, då detta inträffat, 
har varit olika: stundom under prodrom stadiet, och i 
sådana fall utgörande på visst sätt det fö rs ta  symptomet, 
stundom och vanligtvis föret sednare, eller sedan sjuk
domen hunnit en högre utveckling. Andra symptomer, 
vanligast sm ärta , hafva då förutgått. Men matlusten har 
också någongång under hela sjukdomsförloppet varit i det 
närmaste normal. Några författare 2) uppgifva, att brist 
på matlust icke sällan omvexlat med en betydlig stegring 
af densamma ända till glupskhet; någongång hade pica 
observerats. Att dessa förändringar af matlusten i de 
flesta fall vari t  åtföljda af sm ärta , är redan anm ärkt; 
men kräkningnr, understundom äfven förstoppning, någon- 
gång omvexlande med diarrhé, hafva i många fall, jemte 
vattenaktiga afsöndringar igenom munnen, utgjort icke 

ovanliga komplicationer. Någon starkare törst har blifvit 
observerad endast i några få fall, och har då sannolikt 
oftast berott på akut inflammation hos pankreas. Stark 
törst u tan  några inflammatoriska symptomer har högst 
sällan blifvit observerad.

Öfvcr tungans tillstånd vid pankreas’ lidanden eger 
man icke särdeles många uppgifter. Enligt de flesta skulle

1) Dir Krankheiten <1. ItnuclispcichcliJrUsc. Köln 1812. pag. 71.
2j Urban , Z h u bcr , A b e rcrom bie , Ivlinb. Journ. Apr. f 521 p. 231.



den ytterst sällan vara bclaggd, aldrig torr eller abnornmt 
röd. Detta kan i diagnostiskt hänseende lörtjcna att ihågg- 
kommas, helst det kan anses fullt konstateradt, at t ,  vrid 
aflectioner af Ventrikeln, tungan alltid är belaggd.

5. K r ä k n i n g a r. Med undantag af smärtan finnaes 
det icke något symptom, som mera konstant än kräkk- 
ningar utmärker pankreas-sjukdomarna ’). Om också vann- 
ligtvis deras första stadium är ifrån dem fritt,  inträda (de 
dock förr eller sednare. Till en början antaga de w äl 
endast formen af vomituritioncr, hvilka dock inom koort 
öfvergå till verkliga k räkningar, som, om do också ifråån 
början vanligtvis utgöras af en endast vattenaktig, maer 
eller mindre seg eller slem ig m ateria, likväl snart komraia 
att innehålla odigererade födoämnen, blandade med slerm 
och galla, någongång äfven med b lo d 3). Deremot fram i- 
kallas kräkningar s tr a x t  ifrå n  sjukdom ens början  af 
aku ta  lidanden i pankreas, äfvensom af inre blödningar > 3). 
De äro då mera våldsamma, nästan utan afbrolt ihållancde 
och framkallas af de indifferentaste  förtärda ämnen. D)e 
tyckas stå i e tt bestämdt förhållande till den åtföljancde 
febern, så att de vid dennes exacerbationer vanligen ag$-

1) A tt viit alta de fall, som ligga till grund f f l r här  framställdda 
iak ttagelse r, Ventrikeln a ld rig , åtm instone icke i någon väsendlt- 
lig m ohn , varit sjukligt afiicierad, förstås af sig sjelft. Av.lt-

•m an någon gång , eliuru sä llan , funnit den lindrigt adhaererandde 
med pankreas är viil sannt — ; men i sådana händelser har decn 
inflam m ation, genom livars exsudativa ut gäng adhærcnseu bliif- 
vit hetingad , säkerligen tillhört endast pankreas.

2) Honet: Lib. IV  Sect. I. Ohs. 32. §  4 ,  om talar e tt fall af em - 
dast tci/nrt/itct-ingar af nyss förtärda nu trim enter, men ingga 
kräkningar.

3) Ktt sådant fall, ”hcnmorrhai/ia interna panereatis”, sannolilkt 
beroende af ru p tu r , om talar Störch , ann. ined. I I ,  <?44. 3Ie?u 
blodiga kräkningar hafva Äfven observerats, u tan  a tt (vid likk- 
öppniiigarna) några rup tu rer förefunnils. De bafva i sädam t 
fali bero tt endast på stark congestion.



gyraveras. I e it fall, dû febern reglerade sig till tertiarr- 
t \yp,  voro apyrexierna fullkomligt fria ifrun kräkningäf, 
rmen paroxysmerna deraf regelmässigt åtföljda. De u p p - 
luöra vanligtvis några  dagar  före döden, sedan krafterna 
bilifvit till den grad uttöm da, att den konvulsiva akt ,  
srom för kräkningen ligger till grund, ieke mera kan för- 
siiggå, a tt krampen bekufvat reaktionen. De m ildras, 
kanske upphöra om diarrhé inträder. NAgongång bar 
nnan bos desamma trott sig finna en viss periodicitet, 
oiberoende af allt febertillstånd. Oftast infinna de sig på 
nnorgonen och äro äfven da ym nigast, innehållande e n -  
dlast en slemmig, nâgongûng gallblandad, vattenaktig vätska. 
Cianska vanliga äro de äfven 3 à 4 timmar efter en in -  
t.agen m altid, och äro da blandade med nutrimentcr. 
M an skulle måhända häraf kunna slu ta , a tt det är p y -  
korus, som genom pankreas-sjukdomarnas sympathiska in -  
fllytelse på Ventrikeln, företrädesvis afficieras. Del nära 
grannskapet emellan dessa partier, äfvensom de mänga 
dlcm emellan observerade adhærenserna, tyckas tala för 
dlenna hypothes.

livad kräkningarnas inverkan pä andra med dem 
koöxistenla symptomer angår, sä är det endast smärtan 
s<om derigenom, ehuru endast transitoriskt, mildras. Af- 
nnagringen blir genom dem påskyndad och går ofta med 
napid fart ända till fullkomlig cmaciering.

Såsom ensamt fristående symptom förekomma k räk - 
mingarna y tterst sällan. I de allra flesta fall äro de 
Å omplicerade med sm ärta, ofta nog äfven med v a tten - 
ainsamlingar i munhålan, icke heller så sällan med fö r- 
sitoppning, någon gång med diarrhé. Afven äldre för
fattare hafva uppgifvit kräkningar såsom ett pankreas- 
sjjukdomarna oundgängligt tillhörande symptom. Sättet



ait förklara deras grundorsak var dock mindre riktiggt 
och sammanhängde med den iatrochemiska theorien onm 
gallans neutralisering medelst succus pancreaticus. Dennna 
förklaring vann genom B ru n n ers  uppgift, alt vid de exx- 
stirpationer af pankreas, dem han anställt, kräkningaar 
alltid infunnit sig, en viss grad af authenticitet. Gallann, 
sade man nemligeh, som, efter |>ankreas eliminering, naa- 
turligtvis icke kunde blifva neutraliserad, irriterade duoo- 
denum fö r  s ta rk t , och framkallade hos denna en motuus 
antiperistalticus, som genast spred sig til) ventrikelnn, 
hvadan kräkningar. Denna förklaring är dock Jullkom i- 
ligt falsk. Det är nemligen, såsom vi redan nämnt ,  een 
svmpathisk, ifrån den sjukligt allicierade pankreas på v em - 
Irikeln reflecterad irritation, som framkallar kräkningarriaa; 
och hvad enskildt exslirpationerna af pankreas v idkom i- 
m er, så är det säkerligen den vid dessa åstadkomnaa 
traumatiska læsionen, som hufvudsakligast orsakar deet 
här ifrågavarande symptomet. M orgagnis  hypothes, atitt 
pankreas’ volumförstoringar och indurationer skulle genorm 
rent mechanisk retning på ventrikeln utgöra det caussaMa 
för kräkningen, saknar icke all sannolikhet och torde i 
vissa  fall kunna tillämpas; men i andra fall deremott, 
då nemligen kräkningar varit för handen utan att någoDn 
så beskaffad abalieneiing, som den nyss antydda,  före;- 
funnits, blir den* nämnda förklaringen alldeles oantagligg, 
och det så mycket m er, som enligt de flestas erfarem - 
het, inflammatoriska afTectioner af pankreas, utan alt die 
åtföljts af några vä endtliga uppdrifningar, äro just dee, 
som vanligast och allmännast framkalla kräkningssymptomeft.

6. U t t ö m n i n g a r  i g e n o m  t a r m k a n a l e n .  Vam- 
ligtvis äro dessa på ett eller annat sätt förändrade, off
l a  it; dock förminskade än förhöjda. Exstirpationcr auf



ptankreas skulle, enligt B ru n n ers  iakttagelser, framkalla 
föirstoppning. H arless  uppgifver den iifven såsom följd 
aff total förhårdning och derpå beroende supprimerad se -  
kiretion hos pankreas; —  är förhårdningen dcremot c n -  
daist topisk, hvarigenom enligt hans påstående en abnormt 
föirhöjd afsöndring innom det ännu friska partiet skulle 
fram kallas, uppkommer diarrhé. Enligt Claessen är det 
huifvudsakligen endast inflammatoriska lidanden hos pan- 
kiveas ), som kunna förorsaka förstoppning. Såsom stöd 
hänför anmärker han,  at t dess komplicerande sym pto- 
m ter, såsom törst, sm ärta , kräkning, alla häntyda på en 
imflammatorisk process. Diarrhéer äro, såsom vi redan 
näimnt, mera sällsynta. L)c anses möjligen bero på mera 
knroniska sjukdomsformer hos pankreas, såsom induratio- 
n e r ,  pseudoplastiska bildningar etc. Men öfvergå dessa 
tilll eller framkallas igenom dem inflammation, så försvin
n e r  diarrhéen och förstoppning inträder.

Den igenom de profusa uttömningarna afgångna m a- 
teirien har varit af olika beskaffenhet, sålunda slemmig, 
fäirglös, surt luktande eller lik den salivarlade vätska, 
so>m så ofta uttömmes igenom munnen; oftare något mera 
konsistent eller åtminstone icke tunnflytande som vatten , 
iclke sällan svartakt ig , sannolikt genom inblandning af 
friån tarmkanalens slemhinna transsuderad blod. —  Diarrhéen 
bliir näst före döden vanligen kolliquativ, äfven om den 
ic;ke var gammal, ja om till och med tillståndet förut 
hufvudsakligen varit utmärkt  af förstoppning. Denna 
kolliquation beror du vida mindre på pankreos-sjukdo-

i) Får man s 'uU  ex analog ia . ligger onekligen eit ganska staikt 
bc\is härför i dol kända faolu in , all förstoppning iir del konstiin- 
taslc sym ptom , som åtföljer cii gastritis cluonica.



marna sjelfva, iin pu ett inom organismens helhet u p pp - 
kommet kolliquativt eller putridt tillstånd.

7. U t t ö m n i n g a r  pu  a n d r a  v ä g a r .  U r i m -  
sekretionen  har man endast i högst få  fa ll  funnit fö rr-  
minskad, och sannolikt har denna förändring du ickke 
statt i nugot cffectuelt förhållande till afîectionerna i af 
pankreas utan kanske oftast berott pä samtidig febeer. 
De qualitativa förändringar man hos urinen härvid funnilit,  
tala för detta antagande; den liknade nemligen fullkornn- 
ligt feber-urin , sålunda mer eller mindre röd, stundoimi 
afsättande en seg, slemmig bottensats.

IJitdafsöndringen  var äfven i nyssanförda fall unn- 
dertryckt; huden således torr och het. I några fall åtecr 
har man observerat oedema tösa infiltreringar af cellulosar.n, 
såsom oedema pedum , ascites, men högst sällan ellder 
blott i ett enda fall hydrolhorax. Dessa oedemer inträddde 
vanligtvis häst före döden, och huruvida de kunna ana- 
ses stå i något direkt sammanhang med lidandena hoos 
pankreas, torde vara svårt att afgöra. I de händelsocr 
likväl, der pankreas befanns mycket förstorad, kan ddet 
väl vara möjligt, a tt dess abnormt förhöjda tryckning ppå 
underlifvets vener kunnat orsaka de ifrågavande anomaliernaa.

8. R e a k t i o n e r  i f r å n  K ur  I s y s  t e  me t .  Pankreaas 
slår icke, liksom lefvern, i någon väsendtlig relation tiill 
kärlsyslem et, ej heller utgör den, såsom Ventrikeln, n å i-  
got med mångfaldiga sympathies utrustadt central-orgarn, 
hvars alla lidanden consensuelt och liksom radierandde 
spridas till alla delar af organismen. Iläraf blir en följijd 
a tt pankreas-sjukdom arna, till och med de akuta,  ganskka 
sällan och svagt reflectera sig på ifrågavarande systenn. 
Den häftigaste sm arta, de våldsammaste krukningar, hufvvu 
ofta längre lider, åtminstone flera dagar egt rum , utuan



attt någon febricitering inträdt. Dock finnas- författare 
Invilka uppgifva motsattsen ; så bar man sett pulsen sliga 
iimda till 130, ja i e tt fall ända till IGO, i e tt annat 
imfunno sig frossanfall åtföljda af stark hetta. Alla dessa 
sjiukdomsfall voro af akut  natur;  ibland icke akuta har 
nnan ännu mera sällan observerat något sådant. Sch m itt 
ormtalar dock en kasus med kroniskt förlopp, der frequent 
o c h  vibrerande puls, torr och het hud,  törst och h jert- 
kllappning voro för handen. Sa snart denna sistnämnda 
ujpphörde uppkom strax t palpitation hos aorta abdominalis, 
allldeles såsom vid e tt anevrism , ehuru vid liköppningen 
s p w  till något sådant alldeles icke förefanns. Sådana 
pmlsationer hos aorta hafva äfven andra observerat, utan 
attt någon desorganisering kunnat upptäckas hos kärlet. 
Attt i pankreas-sjukdomarnas sista stadium hektisk feber  
gainska ofta inträder, torde slutligen  ̂ här förtjena att 
animärkas.

9. R e f l e x e r  på  N e r v s y s t e m e t .  Utom smärta, 
soim vi ofvanföre om talat, framkalla pankreas-Iidanden, 
åtiminstone alltid de akuta,  flera nervösa tillfä lligheter , 
framförallt en egen oro och ängslan, som ständigt agitera 
de:n sjuke och, trots hans kraftlöshet, ofta till och med 
jaga  honom ur sängen. Denna oro stegrar sig stundom 
tilll sömnlöshet sam t mer eller mindre lindrig yrsel 2j. —  
AFven i rent kroniska lidanden säger man sig hafva ob- 
seirverat något sådant. Isynnerhet har man hos dessa 
animärkt en viss förstämning af lynnet, svindel, en hög 
g rad  af vanmakt och sömnlöshet3). Isynnerhet förekom

1)  C asper, Ju /ip in , Schiiiacli/ife/fcr m. ft.
2)) H ahn, Mo if/41 r/ni w. 11. anföra härpå e\eu:|»ol.
3) Set/er  in Misc. in tu r . cur. I)cc. I. Alin. VI Ohs. S7 — H a sen -  

öhrl hos Lieu la ini 1. JO I I .  Sltircl, m . ü.



mer denna sistnämnda så vanligt, a lt flere författare säitta 
den i ett slags nödvändigt sammanhang med pankreaas- 
lidanden, ja enligt Å über t skulle den till och med i ett 
fall hafva utgjort det enda symptomet. Infinner sig 
understundom någon slummer, så blir den snart afbrutten 
och en hög grad af vanmakt och kall svett inställa ssig. 
Emedlertid medgifves, a tt några väsentligare  reflexer på 
nervsystemets vare sig sensitiva eller locomotoriska ssida 
åstadkomma dock pankreas-sjukdomarna icke, åtminstcone 
icke direkt, men möjligen medelbart, genom konsensuœlla 
aflcctioner af Ventrikeln. Ett sådant antagande stödljer 
sig likväl ej på några tillförlitliga fakta och är såletdes 
helt och hållet hypothetiskt.

10. I n f l y t e l s e r  på  n u t r i t i o n e n .  Pem bertm ns  
uppgift, att afm agring  är en så vanlig följd af pankrem s- 
lidanden, att den kunde på ett verkligen eget sätt amscs 
för desamma betecknande, har man genom flerfaldliga 
iakttagelser funnit fullkomligt konstateradt. Den fortjgår 
i allmänhet långsamt, dock mot slutet af sjukdomen h ia - 
stigare och har icke sällan uppnått tn  enorm höjd, ja 
öfvergått till nästan fullkomlig skelettering, stundom till 
och med utmärkt af allmänna teken till verklig exinaini- 
tion, såsom ständiga susningar i öronen, pulseringair i 
hufvudet o. s. v. — Enligt Abercrombie ') skulle äfv.en 
en viss fa ttigdom  på  blod vara utmärkande för pankroais- 
sjukdomarna. Iläraf måste naturligtvis en betydlig ble;k— 
bet blifva följd, och han omtalar ett fall, då denna s träck te  
sig icke allenast till läpparna, utan tungan och m unkawi- 
tetens inre sida hade nästan helt och hållet förlorat esin 
röda färg. Vid liköppningen befunnos alla inre orgamer

1) Etliiib. Journal 1824 April, p. 251.



i hög grad anæmiska och liksom atrophierade. Orsakerna 
till nu anförda fænomener äro svåra att utreda. Man 
har velat rä tt och slätt kombinera dem med den genom 
pm kreas’ deorganiseringar föranledda Suppressionen of dess 
norm al-sekret. Denna suppression m åste, har man sagt, 
helst succus pancreaticus, enligt analytiska resultater 
innehåller en icke obetydlig mängd rikt quäfvehalliga 
ämnen,  omedelbart framkalla en ganska väsentlig ned- 
stäm ning af nutritionsprocessens productiva sida. Men 
denna förklaring kan dock icke vara riktig, allramiast 
som man icke sällan funnit, att, oaktadt den nyssnämnda 
sekretionen ej var undertryckt, betydlig afmagring varit 
för handen. Ja, man har till och med tvertom observe
rat betydlig  fettbildning2) i flera fall, då pankreas yprit 
genom scirrhositcter etc. till den grad destruerad, a tt 
säkerligen ingen afsöndring —  kanske icke ens på åratal 
—  från densamma egt rum. Lika orimligt, son» nyss 

• anförda förklaring, är tvifvelsutan påståendet om de icke 
sällan genom munnen skeende valtenaktiga uttömningarnas 
caussala förhållande till afmagringen. Troligen har denna 
sin väsentligaste grund dels i sjelfva det allmänna stö
rande af digestionsprocesscn, som genom pankreas-sjuk- 
domarna framkallas, dels i det långvariga förloppet af 
dessa sjukdomar, dels också måhända i den smärta, som 
åtföljer dem, äfvensom i de så vanliga kräkningarna och 
emellanåt förefallande diarrhécr, samt slutligen i hektik.

1) G m elin , Di»* V erdam m ? ole. I. 356.
2) Casper, ”W orK ensrlirift” 1836. S. YÔT ; G reiset ins, .Misc. nat. 

cur. J)ec. 1. ann. III , ohs. '43.



K O M P L I K A T I O N  E R.

Sympathien emellan de chylopoütiska organerna är 
su stor, att icke gerna ett af desamma kan i någon boe- 
tvdligare grad afficieras utan att ett a nna t m er ellller 
mindre participerar de lidanden, som af den prim itiiva 
aflectionen framkallades. —  Om också denna sym palhisska 
relation sannolikt är störst emellan lefvern och ventrikeeln, 
eger den likväl —  såvidt man genom rent empirisska 
iakttagelser kunnat finna och såsom redan ofvanföre är 
nämnt —  älven i icke ringa grad rum emellan denana 
sednare och pankreas. Vi hafva också se tt, a tt dee i 
näst föregående afdelning afhandlade symptomerna i till 
största delen utgå ifrån och tillhöra Ventrikeln, och raaå- 
ste sålunda i afseende på de ursprungliga pankreas-sjuak- 
domarna utgöra endast hvad man egentligen kallar s y m jp -  
tom ata sym ptom atum . Att ofta af dessa de, med paan— 
kreas-aflectionerna omedelbart sammanhängande, sym ptto - 
merna icke sällan kunna liksom öfverskylas eller tränggas 
åt bakgrunden, är så mycket mera möjligt, som desssa, 
åtminstone om man undantager smärtan, alla äro m inddre 
exstanta, m indre  tumultuariska, någongång måhända så 
obetydliga, att de, äfven om de voro fullt friståendes, i 
alla fall svårligen skulle kunna iakttagas. Huruvida åUer 
de consensuels symptomernas intensitet står i e tt direekt 
förhållande till det sympathiskt afficierade organets m atte - 
riella destruktioner, eller om den till och med undeer- 
stundom kan af dessa sednare vara helt och hålllet 
oberoende, är i allmänhet svåit a tt afgöra. Dock fimnas 
fall, som tyckas tala för ett sådant antagande. Man lhar 
nemligen några gånger obeerverat högst våldsamma kräik -

»


