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patologiska förändringarnas beskaffenhet i och kring appen
dix. Någon ledning kan man dock många gånger hafva.

Ett symtom finnes, som är af stor betydelse och som
jag alltid funnit visa rätt, dä det varit tydligt för handen,

nämligen muskelspänningen öfver cekaltrakten och angrän

sande del af buken vid beröring eller lätt tryck öfver den
samma, hvars betydelse först påpekats af Dieulafoy (dé
fense musculaire). Finnes detta symtom, kan man vara så

godt som säker pâ, att det redan finnes höggradiga för

ändringar i och kring appendix- gangrän eller perforation
med börjande varig peritonit, fri eller begränsad. Därpå
har jag äfven alltid funnit ett annat symtom tyda, nämligen
en till ileooekaltrakten lokaliserad smärta vid tryck å- vänstra
delen af buken.

Men af lika stor, kanske större vikt än den patologisk
anatomiska diagnosen är den topografisk-anatomiska. vid be

stämmandet af indikationen för en tidig operation. I sådana
fall nämligen, i hvilka appendix har ett medialt läge an

tingen sä, att den hänger fritt ned i lilla bäckenet eller
att den är riktad inåt mot promontorium eller på djupet

inåt och uppåt mot nafveltrakten, är ett försummande af

den gynnsamma tiden förenad med den största fara. Ap
-pendix ligger här omgifven af de rörliga tunntarmarna.
oftast undandragen omentets skydd. Skyddande adherenser

komma här antingen ej alls eller endast ofullständigt till
stånd, och då en perforation inträfiar, äro betingelserna för

en begränsning af iuflammationshärden dåliga, en fri, diffus

peritonit eller en raskt fortskridande (progredient) sådan

blir följden.
Dessa fall äro särskildt förrädiska. Ömhet och resistens,

hvilken ju i regel vid appendicit kan iakttagas redan under
första eller början af andra dygnet, saknas i oekaltrakten,
hvilket stundom gör, att den oerfarne i början förbiser
diagnosen appendicit. Men just frånvaron af resistens i
dessa fall, i hvilka man på grund af de öfriga symtomen

kan diagnosticera eller misstänka appendicit, utgör en maning

att handla raskt. Saknas i ett sådant fall tydlig ömhet
och resistens å de vanliga ställena, öfver eller strax nedom


