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ninpgar, liknande dem , som förorsakas af starkt korrosiva 
giftaers inverkan på Ventrikeln, utan att minsta spår till 
matderiell förändring i denna, icke ens hos dess slem - 
hinnna varit för handen. Vid några andra tillfällen hade 
väl några destruktioner förefunnits, men så små och obe- 
tydllliga, a tt de icke på något sätt kunnat anses motsvara 
grädden af symptomernas intensitet. Åter i andra fall 
vorao destruktionerna hos Ventrikeln högst väsentliga, utan 
att några betydligare symptomer blifvit derigenom fram - 
kalldade. Alla dessa facta kunna icke annat än anses
fullt t bevisande för vårt redan gjorda antagande om exi- 
stennsen af en hög grad af consensus emellan Ventrikeln
och i pankreas. Emedlertid vilje vi icke förneka, det ju  
möjijligen någon gång  de sekundära affektionerna, helst i 
de fall då de egt en materiell betydelse, blifvit fram - 
kalldade mindre genom ren konsens, än genom ett sjuk -
domnens spridande eller vandrande till följe af organernas 
kontitiguitet, eller ännu mera genom den omständigheten, 
att de varit beklädda af gemensamma eller homologa
hinnnor (kontinuitet).. Ett sådant sätt för sjukdomars fort- 
planntning eller öfvergång till andra organer, torde åtm in- 
stonoe i afseende på de inflammatoriska sjukdomsformerna 
ickee vara så ovanligt. Någon gång kunna måhända äfven 
deggenerativa och pseud oplastiska processer sprida sig på 
sam.ima sätt. Dock upphäfva på intet vis dessa, i sjelfva 
verkket endast hypothetiska, antaganden det af oss redan 
uttaalade påståendet om den rent dynamiska konsensens 
högga betydelse, och B o n n e ts ')  yrkande om ventrikel- 
affecclionernas absolut nödvändiga beroende af innom o r-  
ganeei praeexisterande destruktiva processer måste således

1) Traité des maladies du foie. Nouv. edit. Paris 1841 p. 31.
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anses heit och hållet oriktigt. Att emedlertid dtessa 

feed nar c kunna tillfölje af ett rent konsensuelt lidamde 

förr eller scdnare framkallas eller befordras, vilja vi iicke 

förneka.
livad form en  och graden  af dessa, af pankrceas- 

sjukdomarna sekundärt framkallade, destruktioner anjgår, 

så har man funnit dem högst varierande. I några frall1) 

voro kärlen i ventrikelns slemhinna endast lindrigt iinji- 

cierade; i några af dessa hade till och med icke magra 

kräkningar förefunnits. 1 andra21), der också inga krräk- 

ningar förefunnits, men väl sura uppstötningar varit för 

handen, var slemhinnan missfärgad och ända till grötaiktig 

konsistens ramolliserad ; de öfriga hinnorna voro äffven 

betydligt förtunnade. Vid flera andra tillfällen har iman 

observerat förhårdningar här och der, oftast i närhetem af 

pylorus, äfvensom uppdrifna, inflammerade, hvitaktiga (eller 

rodnade slemkörtlar3), med ett o rd : det sjukdomstillstiånd, 

som af de fransyska nosograferna fått namn af GasV.rilc 

follicidcuse*). Utan att Ventrikeln på något sätt v a rit 

i egentlig mening destruerad har man någon gång fuinnit 

den sammandragen och förminskad.
Till följe a f . ansvällningar hos pankreas har iman 

icke sällan funnit Ventrikeln tryckt och hopträngd, rutan 

att några funktionella störanden hos densamma dcrigeinom 

blifvit framkallade5). Intressant och förmodligen sâllævnt 
är en kasus af slik förträngning, hvilken framställde alla

1)' A n d r a l:  Clinique médicale. IV 89. P o r ta i : Cours d’anat. me
dic. v.

2) U rban  : IIulVI. Journal 1830 St. II S. 87.
3) H a r d e r :  O is. nnat pract. (i misc. Nat. cur. Dec. II ann- VI 

obs. JOI).
i)  A n d ra l-. Clin. luéd. IV i0.
5) l la h n : obs. W C



tecken till ett gastrocele. Den med pankreas samman
växta Ventrikeln hade vid en häftigare kroppsrörelse af 
denna blifvit så hårdt tryckt emot bukbetäckningen, att 
det i regio epigastrica uppkom en mjuk, lätt återförbar 
tumör, hvilken i afseende på sina yttre karakterer, så
som omfång och gestalt, i hög grad liknade ett verkligt 
bråck. Att det dock icke var något sådant, upplystes 
vid den operation, som derå anställdes 1).

Pankreas-lidanden kunna äfven framkalla adhæsiva 
inflammationer i de motsvarande partierna af peritonaeum, 
hvarigenom den främre och bakre ytan af lilla nätet och 
alltså pankreas och Ventrikeln kunna å åtskilliga ställen, 
isynnerhet i trakten af pylorus, sammanväxa. Icke ens 
i alla  sådana fall hade kräkningar varit förhanden 2). 
Väsendtligare förstöringar af maghinnorna såsom exulce- 
rationer, perforationer etc. kunna äfven till följe af ifråga
varande sjukdomsformer föranledas. Det är äfven före
trädesvis i närheten af pylorus, som slika förändringar 
blifvit observerade;3). 1 de flesta sådana fall egde kräk
ningar rum, vanliigtvis mer eller mindre blodblandade 4).

Att trakten af Cardia så 4iögst sällan befunnits a f-  
ficierad, måste naturligtvis tillskrifvas dels pankreas’ egen
domliga läge, dels den omständigheten, att i dess venstra 
ända så ytterst sällan några sjukliga förändringar blifvit 
observerade. R ahn  5) är den ende, som omtalar ett fall

1) s i .  P etit rncdécinc du coeur. Lyon 1806 p. 307.
2) Hohnhaum, I.ieutaud. Vol. I. obs. 1052. Chron. Entz. mit Ver

hört. I. Beob. etc.
o) U asenöhi I: IIist. morb. epid. jt. 60. M althe is:  Ral. mst. clin. 

Roman. obs. XV.
4) En gang uppkraktes blod i sådan rnängd, alt fullkomlig van

makt och död dcraf genast följde.
5) Se redan auf. st. obs. 111.



af kardial—afTektion till följe af en svulst hos pankreaias. 

Denna, som var af scirrhös beskaffenhet och intog capuut 

och midten af organet, hafvande i alla rigtningar en stor-r- 

lek af icke mindre än 6 tum, hade sä b ak - och ned d - 

ifrAn sammantryckt ventrikeln; att det vid kardia bilddat 

sig ett veck, som helt och hallet förhindrade nu trim enn- 

ternas ingestion i ventrikeln. Allt, hvad som sv ä ljd e s , 

blef genast och med en viss våldsamhet tillbakakastaddt.

Att deremot pylorus och dess grannskap ganska oftfta 

varit sjukligt förändrade, hafva vi redan antydt. F örhårdd- 

ningar, förträngningar, mer eller mindre approximerandde 

till fullkomlig tillslutning, kroniska inflammationer etc. haf-f— 

va icke sällan der förefunnits. Flera sådana fall vorro 

fullkomligt fria från kräkningar; i de flesta voro dde 

dock för handen. Att deras intensitet och frequenns 

icke alltid stå i ett nödvändigt förhållande till de störrre  

eller mindre förträngningarna af pylorus, är på empirissk 

väg afgjordt. Här har man således ett ytterligare stööd 

för det ofta anmärkta faktum, att funktionella störandeen 

icke alltid äro absolut beroende af organiska destruktioo- 

ner, eller till dessa fullt proportionella. Att fullkomlilig 

tillslutning af pylorus alltid förorsakade mer eller mindnre 

våldsamma kräkningur, förstås af sig sjelft

Komplikation med lefverlidanden.

Näst komplikationen med ventrikelns affektioner äär 

denna tvifvelsutan den vanligaste. Någongång, ehurru 

högst sällan, torde pankreas-sjukdomarna stå i ett endasst 

sekundärt förhållande till lefverns lidanden. Lika sällaan 

har det troligtvis äfven varit fallet, a tt en och sammna 

affektion samtidigt angripit begge de här ifrågavarandde 

organerna. I sådana händelser har det oftast varit svånrt



a tt  afgöra, hvilketdera först blifvit afficieradt, isynnerhet 

om destruktionerna varit af mera indolent na tur, fram

för allt om de utgjorts af rent psevdoplastiska bildningar.
Någongång har man väl trott sig finna, att de från 

pankreas utgående symptomerna varit öfvervägande eller 

mera extanta, än de, som tillhört lefvern 1 . Dock —  

om m an tager i besinnande lefverns vida vigtigare rela

tion till blodcirculationen, äfvensom den högre digniteten 

af dess sekret —  är det redan a priori lätt att inse, 

a t t  e tt motsatt fall just måste vara det vanligaste. Detta 

har äfven af all erfarenhet blifvit konstateradt. Isynner

het ä r  det genom det undertryckta sekretets egendomli

ga pigment, som, då det aflagras i periferiska kropps

delar, symptomerna af den supprimerade afsöndringen så 

lätt falla i ögonen 2). Men alldenstund rätt betydliga de— 

struktioner hos lefvern någongång kunna förefinnas, utan 

a tt en sådan suppression är fôç handen, finnas säkerligen 

icke heller så få fall af lefver-affektioner, der nästan alla 

symptomer saknas, åtminstone alla på lefvern klart hän- 

tydande. —  Förändringar i läge hafva också sällan egt 

så tydliga symptomer, a tt de under lifstiden kunnat upp

täckas. Tydligare deremot pläga de lefverlidanden gifva 

sig tillkänna, som bero på abscessbildningar till följe af 

hämmad gallafsöndring, då icteriska symptomer vanligtvis 

uppträda, äfvensom lefverns volymförstoringar, helst dessa 

ofta kunna genom den yttre undersökningen upptäckas. 

Att här icke är fråga om andra lefverlidanden, än så

dana, som antingen på ett materiellt eller rent dynamiskt 

sätt blifvit af præexisterande pankreas-sjukdomar fram

1) B'ecourt : Recherches etc. p. 60. G reseliu s:  Misc. nat. cur. 
anni 1672 obs. 4 i etc.

2) Cohen, i Caspers ”W ochenschrift” 1834 N:o 41.



kallade, behöfver väl icke anmärkas. Ilvad som rcdlan 
blifvit sagdt om dessa sednares förhållanden till ven tiri- 
kelns affektioner, eger äfven här sin fulla tillämpnirng. 
Således kunna, såsom vi också redan antydt, lefverlidam - 
denas symptomer, ehuru de ofta nog endast ega sekuin- 
där betydelse, likasom öfverskyla och undantränga de 
från den primitivt angripna pankreas utgående.

Utom sammanväxningar organerna emellan kumna 
flei faldiga desorganisationer hos lefvern uppkomma till 
följe af sjukliga förändringar hos pankreas. Inflammatiio- 
ner, exulcerationer, indurationer äro, utom redan nämmda 
psevdopiasmer och abscesser, alldeles icke ovanliga. jAtt 
till följe af pankreas’ läge det isynnerhet måste vtara 
lefverns undre, konkava sida och de der befintliga gaill- 
gångarna, som först angripas, inses lätt. Troligtvis ut^gör 
också mekaniskt eller dynamiskt hämmad gallafsöndring 
första steget till de flesta destruktiva processerna hos ltef- 
vern. I ungefär hälften af alla observerade fall af Itef- 
verlfdanden voro neml. gallgångarna fullkomligt tillsluttna. 
I alla dessa händelser, med undantag af en enda 1), war 
också gulsot för handen2). Detta symptoms tidigcare 
eller sednare uppträdande beror naturligtvis på pankretas- 
affektionens olika beskaffenhet. Utgjorde denna en ftör- 
storing af organet och framför allt om förstoringen war 
af indolent natur, t. ex. scirrhös 3), så kan möjligen till 
följe af endast mekaniskt tryck gallafsöndringen hämnnas 
och icterus ganska snart, d. v. s. i lefverlidandets alllra

1} K erh rin g :  obs. anat. 05, hos Bonct: II. Sect. VII. p. 155.
2) Att icke alltid en fullkomlig tillslutning af gallgången är möd- 

vändig för de icteriska symptomernas framträdande, dcrpå (eger 
man flerfaldiga bevis.

3) B rig h t:  medico-chirurg. transactions. Vol. XVIII. T. 1.



för.-sta stadium, framträda, utan att någon viisendtligare 
des truk tiv  förändring hos lefvern föregått. I andra fall 
deiremot voro pankreas’ symptomer länge de enda  m ärk - 
baira, och gulsot inträdde ej förr än näst före döden, 
oalktadt icke obetydliga desorganiseringar förefunnos inom 
lef'vern.

Den genom pankreas-sjukdomarna framkallade icte
r u s  kan uppnå den högsta grad af utveckling. Dess 
syimptomer äro naturligtvis de vanliga, såsom bitter smak, 
guilaktigt belaggd tunga, leraktiga exkrementer o. s. v. 
Nåigon gång skulle, enligt Bright, dessa sistnämnda haft 
en alldeles egenartad beskaffenhet. De hade nemligen 
utgjorts af en oljaktig, fettlik substans, som stundom u t-  
töimdes ensam , stundom var blandad med vanliga ex -  
knementer, från hvilka den dock snart afskilde sig och 
billdade e tt ofvan på desamma flytande stratum, som, 
sttelnadt, antog talgaktig konsistens, dels bildande en sam - 
mianhängande skorpa, dels små kulor. Dess färg var 
ljuisgul och lukten högst stinkande 1). Enligt Brights 
uptpgift skulle det företrädesvis vara vid betydligare des- 
ortganiscringar af ca p u t pancrea lis  med deraf hos duo- 
detnum förorsakade destruktioner (exulcerationer), som den 
nyssnäm nda materien eliminerades. Emellertid lärer detta 
vaira mindre rigtigt, alidenstund man i flera fall af de 
mtest skiljaktiga degenerationer hos pankreas, och då alls 
iniga exulcerationer förefunnits hos duodenum, observerat 
dy/lika uttömningar. Denna qualitativt förändrade exkre- 
mtentiella afeöndring bör således icke anses såsom något 
stia helt symptom för någon viss bestämd sjukdomsform 2).

11) Enl. B ostock  skulle denna fettlika substans utgöra ett eget äm
ne: "adifßocire.”

2i) E llio tson  : med. cliir. transactions. Vol 18. T. 1. pag. 67.



I några fall hade utbrottet af Icterus förutgåtts af 
gallaktiga kräkningar och starkt gallblandade fceces ; desfssa 
sednare voro äfven någon gång blandade med blod, hviril— 
ken omständighet sannolikt bör tillskrifvas ett, genom dden 
hos lefvern störda blodcirkulationen, hoå tarm arnas slem n- 
hinna uppkommet hyperæm iskt tillstånd.

Hvad slutligen de för sjelfva pankreas-sjukdomarrrna 
egendomliga symptomerna angår, så hafva vi redan a n n - 
tydt, a tt dessa så väl till antal som intensitet äro gann - 
ska ringa. Detta gäller till och med om dem, som å tit-  
följa icterus. Att detta har sin grund i en viss förir— 
dunkling, som de complicerande symptomerna utöfva j på 
de primitiva, hafva vi äfven redan sökt förklara.

\

Komplikation med mjeltlidanden.

B io la n 2) är den ende, som, dertill föranledd af 
några få bland sina obduktions-iakttagelser, sökt påstitå, 
att det mellan mjelten och pankreas skulle existera eett 
visst intimt "fysio logiskt' förhållande. Han hade nem n- 
ligen i ett fall, då en mängd svulster, förmodligen i af 
steatomatös natur, förefunnos hos pankreas, funnit m jebl- 
ten så förminskad, att den knappt vägde ett uns, occh 
i ett annat, der pankreas var förbroskad, mjelten till deen 
grad atrophierad, att den icke ens uppnådde ett fingenrs 
bredd. I båda fallen anser han mjeltens förminskninng 
såsom primär och pankreas-affektionerna likasom an taa - 
gonistiskt deraf framkallade eller också uppkomna ti:ill 
följe af en vikarierande tendens hos det sistnämnda o r r-  
ganet. Denna hypothes är så mycket mindre antagligg,

1) L lo ;/d : ibid.
2) Anthropographia lib. II. cap. 16.



som man lärt känna flera fall då, vid närvaro af sc irr- 
hösa indurationer hos pankreas, mjelten alldeles icke va
rit förminskad, Ivertom icke sällan betydligt förstorad 1). 
Sannolikast är, att ifrågavarande organer icke ega någon 
synnerlig relation till hvarandra, eller, om någon sådan 
existerar, är den åtminstone hitintills alldeles outredd. 
Organernas läge kan för öfrigt icke medgifva något spri
dande af sjukdom genom kontiguitet, ( icke heller genom 
tryck o. s. v.

Komplikation med njurlidanden.

Sällsynta äro iakttagelserna om dylika komplikatio
ner. Hvad man isynnerhet i detta afseende observerat 
är stenbildningar, någongång karcinomatösa ulcerationer o. 
s. v. Men om det också understundom kan vara möj
ligt, att pankreas-sjukdomar befinnas coexisterande med 
dylika afTektioner i njurarna, så är sannolikt denna co- 
existens i de flesta fall rentaf tillfä llig . —  Någon n ä r
m are  relation mellan pankreas och njurarna finnes tro
ligen icke. Att emedlertid genom enorma förstoringar af 
pankreas, eller betydligare psevdoplasmer, denna kan kom
ma att på njurarna utöfva ett mekaniskt tryck, ja till 
och med verka dislocerande, är icke allenast möjligt, u -  
tan äfven faktiskt observeradt 2

Komplikation med lidanden i M esenterial-  
körtlarna.

♦

De fall, då man vid pankreas-lidanden funnit a b -

1) K crkring , se flnf. st. Vmn D iem trbroeck, anatomr lib. I. rap.'8.
2) Car. S jto n iu s  hos Lieutaud 1. 1021. Honet se anf. st.1 Lib. II.

sect. X . Heise lius  anf. st. 1677 obs. 31.



norma beskaflenheter hos Mesenterial-körtlarna, äro ten ii- 
ligen talrika. Likväl är det svårt a tt bevisa tillvaro)n 
af något verkligt kaussall sammanhang dem emellan. D)e 
äldre iakttagelser, man i detta hänseende eger, förtjema 
ej att här omnämnas. De nyare tala isynnerhet for em 
kanske icke så sällsynt coexistens af psevdoplastiska bildl- 
ningar inom båda de ifrågavarande organerna1).

Komplikation med lidanden i T arm kanalen , 

isynnerhet i Duodenum.

På grund af det anatomiska läget är klart, atif, 
framför andra delar af tarmkanalen, duodenum m åste vara  
den, som företrädesvis kan af abnorma processer inoim 
pankreas sjukligt afficieras. Man saknar derföre ickvC 
heller en mängd sådana iakttagelser. Dock framkallla 
icke dylika affektioner några så väsendtliga förändrim- 
gar inom sjukdomsprocessens helhet, a tt till följe a f  dessa 
några egendomliga tecken eller symptomer uppkommta, 
ännu mindre kunna inverka bestämmande på diagnosein. 
Bland sådana affektioner nämna vi endast här sam m ant- 
växningar mellan pankreas och den yttre ytan a f  duo
denum 2), kroniska inflammationer i dess s lem h in n a3 ), 
fortjockningar af dess väggar och deraf följande förträng
ning af dess lumen "fj, perforationer 5), sannolikt till foljje 
af tryck från pankreas o. s. v. I alla dessa fall ob
serverades ganska sällan kräkningar, eller, om de voro

1) U ri i jh t  anf. st. Vol. 18. T. I. pag. 4 i.
2) Lic ut a uti auf. st. I. 178.
3) P o rta i  : Cours d’anat. médic. T. V. p. 333.
i) L i e u t u u d : I, 1019. /*/*. J .  H a r tm a n n :  3Iisc. lint. cur. anm.

1086 obs. 60.
3) Du/iunclicl:  Bulletin de la Soc. méd. d’cmul 189i  pag. 70.



förhanden, hade de sin tillräckliga förklaringsgrund i de 
hos ventrikeln eller pankreas befintliga destruktionerna. 
Blott i en enda kasus, da det uppkräkta var starkt blod- 
blandad t, och der vid liköppningen duodenum befanns, till 
följe af en karcinomatös förhårdning hos pankreas, per
forerad, hade kräkningen sin sannolika grund i den sjuk
liga förändringen i duodenum xj. Afven har någon förän
dring i de foecala uttömningarna ytterst sällan blifvit 
iakttagen. Blott i några få fall —  och äfven då be
fanns alltid duodenum perforerad —  bestodo exkrem en- 
tem a stundom af endast osmälta födoämnen 2), någon 
gång af redan ofvan beskrifna fettlika substanser o. s. 
v. 3). Att dessa abnormiteter varit följder af duodeni 
perforation, är icke sannolikt, ehuru denna åsigt blifvit 
hyllad af Bright. Ilvad åtminstone enskildt den fettlika 
exkrem ent-m assan angår, är det vida antagligare, att dess 
exkretion -har sin grund i någon väsendtligare förändring 
eller suppression af gallafsöndringen.

Andra partier af -tarmkanalen kunna äfven, ehuru 
mera sällan, afficieras af pankreas. Så t. ex. h a r m a n 4) 
funnit större tarmportioner mer eller mindre dislocerade 
till följe af påträngning från den abnormt förstorade pan
kreas. Oftast har Colon, transversum varit för slika e k -  
topier blottställd. I ett fall var den i närheten af lef- 
vern sa sammanträngd, a tt knappt en sonde kunde fö
ras derigenom.

1) V id a l  : La Clinique, Dec. 1829, T. 1. p. 234.
2) B r ig h t : auf. st. p. 12.
3) Ibid. p. 3.
4) Reiselius, Truinpy m. 11.



Komplikation med oordningav inom de  s tö rre? 

kärlstammarna.

Den lilla erfarenhet, man härom kunnat samla, ty tc -  

kes konstatera det redan af C ruveilh ier  1), med hänsee- 

ende till bildningen af fungus medullaris inom lum bair- 

körtlarna, äfvensom af Lobstein  2) i dess beskrifning ö5f— 

öfver de så kallade R etro -p er ito n ea l-svu ls tern a , frarm - 

ställda påståendet, att arterer i allmänhet ega en vi(da 

större förmåga att emotstå psevdoplastiska bildningairs 

abalienerande inflytelser, än venerna. Så har till föllje 

af desorganisationer hos pankreas sällan någon väsencTtlli- 

gare förändring hos aorta abdominalis blifvit föranledld. 

Hvad man härom kunnat uppgifva inskränker sig egen it- 

ligen endast till kompressioner af kärlet. P o rta l  r3), 

M ondière 4) och R ahn  5) hafva lemnat detaljerade bee- 

skrifningar öfver dylika kasus. —  Oftare deremot o(ch 

mera destruktivt har man funnit Vena cava angripem. 

Utom sammanträngningar har man hos henne äfven o b 

serverat perforationer. H ertodus  6) omtalar en händelse, 

då, efter årslånga lidanden i underlifvet, andtäppa p lö ts

ligen inträdde i förening med slemmigt-blodiga expektco- 

rationer. Vid liköppningen anträffades hos pankreas een 

kräftknöl, som anfrätt och perforerat vena cava inferioir; 

det utgjutna blodet hade genofn den äfven perforerade 

diaphragma inträngt i bröstkaviteten och förmodligen äff- 

ven hos lungorna framkallat, destruktiva förändringar. I

1) Anatomieipathol. Liv. 29.
2) Anat. pathol. Vol. I. p. 448 o. f.
3) Obss. sur la^nature et le traitement de 1’apoplcxic. Paris 18J19

p. 390.
4) Recueil périodique. T. III. p. 454.
5) Anf. st. obs. I.

Misc. nat. cur. anni 1070 pag. 202.



etitt annat fall var vena cava på ett "m onslröst" sått 
u ttvidgad 1). Från dylika inflytelser på de större kärl— 
stitammarna har man äfven sökt deducera förklaringen för 
enn mängd aflektioner så väl af hjernan som bröstets o r-  
gaaner, såsom hjertklappning, asthma, hydrothorax, apo- 
pldexia sanguinea o. s. v. Men huruvida dessa kunna a n -  
se.es stå i något eflektuelt förhållande till nyssnämnda in - 
flyytelser, lemnas derhän.

Komplikation med lidanden i ryggraden och 
bröstets f^iscera.

Hvarje sådan är tvifvelsutan både sällsynt och pro- 
bklematisk. De enda säkra iakttagelser, man härom eger, 
anngå egentligen endast några fall af sammanväxningar 
moellan ryggraden och den degenererade pankreas. Ännu 
sälillsyntare äro pankreas-sjukdomarnas inflytelser på brö- 
steets organer. Hvad man härom observerat inskränker 
sigg hufvudsakligen till den redan nyss anförda, af H cr- 
toodus beskrifna kasus. 1 ett annat likartadt fall var icke 
allllenast diaphragma perforerad, utan äfven venstra lungan
beetydligt skadad.

Komplikation med intermittenta febrar.

Redan Sylvius tilläde pankreas, i afseende på F ros- 
sanns uppkomst, en högst väsendtlig rôle. Genom injek-
tioonsförsök hade han, som han sjelf säger a lltid  fun- 
nitt pankreas förtätad eller indurerad hos sådana perso-
neer, som dött i ifrågavarande sjukdom. På detta fak—

1)) Fabric. I lild a n u s  tios Lieutaud. Lib. I. obs. Î014. 
3X) Prax. Med. Lib. I. cap. 36.



tum grundade han en högst egen theori. Den till följlje 
af organets induration depraverade och för länge q v a r r -  
hållna succus pancreaticus skulle nemligen, enligt hanns 
tanka, erhälla en viss grad af skärpa, hvarigenom deen 
altererande och nedstämmande inverkade pä "ta rm jc lss-  
n in g s-p ro cessen ”, till följe hvaraf en viss nedsättning i 
temperaturen, eller köld, skulle uppkomma. Den häri i— 
genom antagonistiskt framkallade stegringen af gallsekree- 
tionen och dennas öfvervigt inom den kemiska neutralili- 
sationen var, enligt hans mening, det kaussala momenWet 
för hettans stadium x). Icke allenast hans lärjungar ann - 
togo denna theori; äfven Fr. Hoffman fäste dervid ickke 
ringa vigt. —  Genom sednare forskningar kan det ockk- 
så anses faktiskt bcvisadt, att vid intermittenta febrtrar 
degenerationer hos pankreas äro fullt ut lika vanliga soDm 
hos lefvern. Huruvida de emellertid ega p r im itiv ,  eb l- 
ler endast en sekundär  betydelse, lemna vi oafgjorddt, 
och anmärka endast i förbigående, att de här ifrågavaa- 
rande feberformerna otvifvelaktigt hvila pä en dyskrra- 
sisk grund. Någongång har man till och med funnnit 
hos personer, som dödt i frossa, pankreas deslruerad, co - 
aktadt lefvern varit fullkomligt normal 2), .och 4 ett faall, 
der febern efter någon tid antog formen af en co n tin m a  
lenta, anser Lieutaud 3) den stå i e tt bestämdt sa trn -  
manhang med en scirrhös induration hos pankreas. Fror 
antagligheten af en sådan hypothes —  orn den ock^så 
just icke uteslutande bör tillämpas på pankreas, utani i 
allmänhet utsträckas till viscera chylopoötica —  tala ääf- 
ven några iakttagelser, enligt hvilka man trott sig fmnna,

1) Opp. med. pag. 104.
2) Lieutaud. Vof. I. obs. 1037.
3) - Ibid. obs. 1034.



att do lidanden, som åtfölja hvad man vanligen kallar 
en störd digestion, helt och hållet försvunnit vid inträdet 
af en intermittent fe b e r1). Men hvad som dock allra 
mest ger stöd åt suppositionen om ponkreas-sjukdomar- 
nas kaussala förhållande till den feberform, hvarom här 
är fråga, är det af Ju p p in  2, anförda faktum, att en akut 
pankreatitis, som allt från början varit utmärkt af tyd
lig, nästan ulan alla remissioner ihållande feber, på 14:e 
dygnet komplicerades med eller sannolikare föranledde 
uppkomsten af en febris tertiana. Till följd af hvad här 
blifvit nämndt, saknar man icke skäl för uppställandet af 
den frågan, om icke man på rent faktisk grund kan till
erkänna pankreas lika stora relationer till den intcrm it- 
tenta febern, som man redan tillagt andra underlifsorga- 
ner, hvilkas, vare sig primära eller sekundära, aflektio- 
ner man länge empiriskt kännt stå i ett intimt samman
hang med nyssnämnda feberform. Likheten af pankreas’ 
och dessa organers, framför allt lefverns fysiologiska för
hållanden till digestions-processen tyckes äfven ur theo- 
retisk synpunkt gifva ett vigtigt skäl för bejakandet af 
denna fråga.

Komplikation med nerv- och sjiils-lidunden.

Icke allenast den ictrochemiska doktrinens förnäm
sta anhängare3), utan äfven flera andra äldre lä k a re4) 
hafva på -theorelisk grund till pankreas-sjukdomarna, så
som kaussala momenter, sökt hänföra en mängd n erv -

1) E ncjcl. des sciences med. T. V. Serie I. p. 27. Vergl. Chron.
Entzünd, mil Yerliärt. I. lioob.

2) Journ. de méd. ele. Octobre 1791. p. 73.
3} Kegner de f.raaf, Swalwe ni. fl.
4) Fernelius, Trew, Fr. Huffman tn. fl-



och själslidanden, såsom Epilepsi, Hysteri, Hypochonddri 
m. m. Afven flere bland sednare tiders läkare A) haf-f— 
va hyllat denna åsigt, och det på grund af, så kalladde, 
rena faktiska iakttagelser. På dessas tillförlitlighet vågge 
vi dock tvifla, äfvensom vi i allmänhet icke tro, a tt deet 
hitintills lyckats, eller någonsin skall lyckas den patho )- 
logiskt-anatomiska knifvens heroër, hur lysande deras tri i— 
umfer än må anses, att på ren faktisk väg ådagalägga ocbh 
förklara den rika mångfalden af de psychiska affectioo- 
nernas somatiska relationer. Utan att tro på, ännu m im - 
dre vilja demonstrera tillvaron af något närm are  sa m i-  
manhang mellan här ifrågavarande sjukdomsformer, nöjija 
vi oss helt enkelt med att anföra några kasus, dem w i 
hos åtskilliga författare funnit i ämnet antecknade.

Highm ore fann hos en fru, som flera år lidit eaf 
epilepsi och hysteriska krämpor, icke något annat orgarn, 
än pankreas, sjukligt förändradt. Hos en annan fru, sorm 
led af en ständigt ihållande, stark smärta under elleer 
bakom Ventrikeln, hvilken hon äfven uppgaf såsom orsaak 
till s ia  oafbrutna sorgsna sinnesstämning, och som s lu tt-  
ligen genom sjelfmord afhände sig lifvet, befanns p am - 
kreas’ parenchvm ovanligt rodnadt och innehöll tvenm e 
små, hvita, hårda stenkonkrementer. Dessa skulle docïk 
varit inneslutna i egna psevdomembranösa beklädnaderr, 
och borde derföre varit temligen indifferenta för den i 
allmänhet föga sensibla pankreas. I ett annat fall —  
hos en flicka, som ansågs förhexad —  fann P a v n is 22) 
” stenbildning inom  hela pan krea s-p a ren ch ym et ; —  
och ffe is ler  observerade hos en man, som längre tid li-i— 
dit af en svår melankoli, ingen annan anomali, än ecn

1) Bonet, Zwinger, Harlmann, Bardenhewer m. fl.
2) Hos Lieutaud I. 1032.


