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I l i i l la i i im a U o n  1 B i  t e s t i k e l n  I f o l j d  a i' 
B le n u o r r li^ .

It å denna sjukdom, hvars hufvudsäte man förr origtigt 
aanseXt och munga ännu anse, vara testikeln sjelf, finna 
vvi hos författarena följande benämningar: tumor tcslium  
vvenereus flA s  t r u e ) , swelled testicle ( H u n t e r ) ,  swelling 
im  the testicle ( B e l l ) ,  Acute inflammation o f the testicle 
eeller testilis f l C o o p e r ) , tumeur des testicules "f lSwe-  
d i i a u r ) ,  testicule vénérien Lag ne a u )  , Orchite u re -  
thhrale f l V e l p e a u ) ,  YaginalUe flllo  c h o u x ) ,  dessutom 
hhernia humoralis seu veheris, Sandklos, m. fl. l î i c o r d  
kKallar sjukdomen ”JEpididymite blenorrhagique"; och e ra r-  
ddan detta namn noga tillkännagifver såväl sjukdomens o r- 
ssak, som dess säte, sa hafva vi derföre funnit oss ega 
Otillräckligt skäl att antaga detsamma.

t"ll>V* tj;>t î v»r -.tti 1, ) ||{ t- /, ■* •* i, i
Sym ptom er och förlopp:

Patienten erfar strax t i början en sm ärtsam  känsla 
aaf spänning och tyngd i bitestikcln och utefter sädes- 
sfcträngen, andra gånger först i trakten af njurarne, Ijum- 
sskarne eller i perinæum. En ansvällning uppstår i bi- 
tdestikeln, ofta till flera gånger dess normala votum; scro- 
titum blifver rödt och spänndt, sä a tt dess skrynklor för- 
ssvinna och en otydlig fluktuation stundom kännes. Den 
«sjuke bitestikein blifver hårdare, tyngre och varm are än 
dden friska, värker mer eller mindre och är högst känslig 
fiför hvarje vidröring. Om testikeln såsom vid stående 
mn. m. Ofverlemnas åt siri egen tyngd, tilltager alltid sm är-



tan utan att tryckning dorvid ego rrum ; mon deremot för
minskas den, om Patienten ligger horizontelt och på nå
got sä tt understödjer scrotum. 1 en högre grad af sjuk
d o m ^  sträcker sig sm ärtan ailtkl tili ntlStgilttifcåndé Örfar, 
längs efter låret, till undcrJifvet och bakåt ända till korset. 
Sädessträngen kan stundom äfven ansvälla och inklämmas, 
hvarvid sympathiska fenomener skola anträffas, hvilka 
icke äro olika dem vid inklämdt bråck. Ofta blifver t f -  
stikeln krampaktigt uppdragen mot bukringen. Patientefi 
väc-kes understundom ur sin oroliga sömn af smärtsamma 
pollutioner, ofta med afgång af blodigt semen, hvilket nå
gon gång kan medföra lindring *). Ofta åtföljes sjuk
domen af förstoppning, och då Patienten går till stols 
ökafsf smärtan isynnerhet i perinseum. Feber saknas väl 

aldrig vid en större häftighet af sjukdomen.

i- Men ofta börjar och tillkännagifver sig sjukdomen 
på alldeles omvändt sätt. Patienten blifver då, utan att 
ega aning om ett lokalt lidande i bitestikeln, hastigt hem

sökt af allmänna symptomer af ett obestäm dt illabefm- 
nande, feber och nervösa tillfälligheter; och nu först in
ställer sig den förut omtalade smärtan. Man må derföre 
icke tro, a tt den lokala sjukdomen under dessa omstän
digheter alltid sednare utbildar sig; tvertom  har den 
merendels redan tidigare begynpt och utvecklat sig omärk
ligt och utan smärta.

Epididymitis blennorrhoica förlöper, isynnerhet då den är 
enkel, ganska akut och uppnår mom några dagar, och till

*) Sekretionen af semen ar antingen stegrad, förminskad eller 

helt och hållet undertryckt. Semen är, vare sig den uttömmes 

genom pollutioner eller ,coitus> vanligen norm al; dock bar Ri- 
cord i sällsynta fall funnit den blandad med var, hvilket icke 
syntes hafvu tillkommit under passerandet genom urinröret.



oieh med tidigare, sin höjd; vid mindre akut förlopp behüfver 
d(cn en vecka till sin fulla utveckling. Stundom, t. ex. vid 
komplikation med skrofulos oéh tuberkulos, ä r dess för
lopp kroniskt. Någon gång Öfvergår inflammationen från 
dœn ena bitestikeln till den andra, då den förra ofta ge- 
riaist återvänder till sitt normala tillstånd. 1 sällsynta fall 
bliifva båda bitestiklarné på en gång angripna. Oen rigt- 
nimg, som 'sjukdomen sedan tager, och utgången deraf 
bo ro  vidare på det speciela fallets natur och på dess be- 
hamdling.

Inflammationen har alltid sitt säte i epididymis, men 
foirtsätter sig i sällsynta fall till testis och dess tunica 
vaiginalis; dock inträder sällan verklig vaginalitis. —  H o- 
c ) h o u x  (Archives générales de Médicine. Mai 1833. p. 
b d .)  påstår likväl, att svulsten i scrotum, hvilken upp- 
kormmer till följe af dröppel, såsom man i allmänhet an- 
taiger, icke betingas genom inflammation i testis, utan 
gemom hydrocele, som skulle bero af inflammation i tu- 
niica vaginalis (en Vaginalite, såsom han föreslår a tt be- 
näimna sjukdomen). Oe skäl, hvarpå 4ian stödjer denna 
miening, äro : teslikeln, omgifven af en fast och tjock 
fibrrös membran, kan icke i så hög grad och inom några 
daigar, mången gång till och med inom några timmar, an- 
sv/älla till dubbla omfånget af sin naturliga storlek och 
demutöfver; —  en sådan ansvällning af tetikeln skall säl- 
lain öfvergå i suppuration, under det att testikelinflam- 
miationer af andra orsaker ofta hafva denna utgång; —  
oc.»h den i några fall företagna undersökningen har ådaga- 
laiggt närvaron af ett fluidum. —  G a u s  s a i l  (ibid. Tom. 
xx;vii p. 188) fann en grumlig, tjock något blodblandad 
väitska och en glutinös materie, motsvarande svulstens 
ormfång; — och Rochoux (Académie de Medicine. Se- 
umse du 27 Septem bre 1836) har genom undersökningar



på sox lik visat, att testikelinflammation nästan uteslutan- 
clt; betingades genom ulgjulning i tunica vaginalis. Han 
anser, att, om under sjukdomens vidare förlopp fluktuation 
icke mer kan iakttagas, detta berodde pä delens känslig- - - 
het, som icke tillät behörig undersökning, och att vid in
trädande fördelning svulsten genom resorption af den 
tunnare vätskan antoge en beskaffenhet som om den vore 
framkallad af e tt fast organs ansvällning. — Velpeau (ibid) 
tror, att väl en utgjutning eger rum i tunica vaginalis, 

•men att den är ringa och icke utgör sjukdomens hufvud- 
moment, a tt tyngden af en inflammerad testikel är för be
tydande för a tt blott bero pä exsudat, att man icke för
märker någon genomskinlighet såsom vid hydrocele och 
a tt svulstens undersökning med fingrarne ådagalägger, 
a tt epididymis har en hufvudsaklig del i densamma. —  
B l a n d i n  (Gazette médicale. 1836. p. 638. M  40) 
antager att delens tillstånd är olika efter tidpunkten då 
man undersöker densamma att inflammationen i början 
nedstiger genom vasa deferentia till bitestikeln och testi— 
kein och att en svulnad i dessa organer eger rum, men 
a tt under det sednare förloppet och om fördelning be
gynner, utgjutningen väl kan utgöra sjukdomens huf- 
vudmoment. —  V i g n e  anmärker mot dessa uppgifter, 
a tt hos unga patienter, hvilkas hydrocele man opererat 
med metallsetons, oaktadt uttömningen af vätskan genom 
båda öppningarne, en hård oregelmässig, sm ärtsam  svulst 
af ett hönsäggs storlek visat sig, som blott kunde uppstå 
genom ansvällning af te s t is ;— och C h e l i u s  erinrar, a tt 
man efter operation af hydrocele medelst incision kan på 
det bestäm daste öfvertyga sig om en ansvällning af testis  
sbm ofta uppnår den förra svulstens storlek.

Såsom vi anmärkt inskränker sig sjukdomen i sin 
enklaste form till bitestikeln eller vasa deferentia; men 
blifver den intensiv och inverka tillfälliga orsaker eller är



dien sjukes konstitution sådan, utbreder den sig vidai e 
o«ch blifver komplicerad. Oftast förbinder den sig m<ed 
em serös utgjutning i tunica vaginalis, med hydrocele. Dem- 
ma utgjutning kan redan uppstå inom de första tjugufyra 
iiimmarne efter uppkomsten af epididymitis, eger vanligen 
rtum från andra dagen; och är merendels en följd af en 
emkel exsudation af ett genomskinligt serum på samma sätt 
S(om de passiva hydropsierna, hvilka frambringas genom 
sttörd cirkulation. Exsudatet har då en citrongul klar färg 
oich är utan tillblandning af var, ägghvite och blod. 1 
imera sällsynta fall är utgjutningen en följd af en verklig 
imflammation i tunica vaginalis testis och visar då, såsom 
i allmänhet andra inflammationer i serösa hinnor alla va
ri ieteter af varbildning, pseudomembraner eller blodextrava- 
saat. Dessa olikheter, som man redan kan diagnosticera 
alf den större eller ringare genomskinligheten hos den u t- 
gjjutna vätskan, Komma tydligast i dagen genom punktior.

Den dernäst vanligaste komplikationen är en ansväll- 
ming i den subkutana celiväfven och sädessträngen. Huden 
kian dä icke mera skiljas från de underliggande partier- 
mn och sädessträngen bildar en likformig svulst, hvan vas 
dtcferens icke mer serskilt kan upptäckas. Svulnaden är 
i några fall oedematös \ andra rent inflammatorisk, och 
k:an öfvergå i suppuration och abscess.

Har inflammationen undantagsvis utsträckt sig till 
tiestikelns substans (enligt R i c o r d  af iOO fall, blott 2 
gjânger), sa är smärtan y tte rst häftig i följd af att tunica 
allbuginea genom sin fasta textur icke medgifver erforderlig 
uitvidgning; dessutom visar sig såsom ett konstant symp- 
tcom en hastigt inträdande allcuän eller partiel induration 
i testikeln, hvarigenom han förlorar sin egendomliga elas- 

tiiska konsistens.

Wanligen blifver i början blott den ena bitestikdn 
amgripen; och L a g  ne  au  säger sig alldrig hafva funnit



båda på en gång afficierade;. f i i c o r d  observerade emel
lertid tre  dylika fall, och A u b r y  i 99 fall 7. Man antager 
temligen allmänt, a tt den venstra bitestikeln lider oftare 
än den högra; — dock säger G i r  t a n n e r :  ”man tror sig 
hafva funnit a tt testikelsvullnaden oltare visar sig på den 
högra sidan äp på den venstra” och Cl os s i us :  ”besynner
ligt är det, a tt enligt observationer den högre testis oftast 
angiipes”, och i nyare tid uppträder åter med samma 
påstående G a us  s a i l  (Archives gén. de Méd. Octbre 1831) 
i det han säger sig hafva se tt sjukdomen 45 gånger i 
den högre och blott 27 i den venstra testis; hvarvid lik
väl kan anmärkas, a tt G a u s  s a i l  icke gör skilnad emel
lan prim ära och sekundära affektioner, C u l l e r i e r  upp- 
gifver deremot förhållandet så, att, om den högre testis 
40 gånger blef angripen, fann man den venstra 60 gån
ger aflicierad; och enligt A u b r y ’s iakttagelser träffades 
sjukdomen i den venstra 52 gånger, men blott 40 gånger 
i den högra. Såsom grund härför har man antagit, att 
de förhårdnade och sammanhopade fæces i 8  romanum 
utöfvade ett tryck på venae spermaticae, hvilket så vida 
icke är osannolikt, som sjukdomen vanligen gynnas af för
stoppning; mindre grund torde det antagande hafva, att 
scrotum  är slappare på venstra sidan, l l i c o r d  lägger 
med hänseende till sidan, på hvilken bitestikeln anpripes, 
on stor vigt på den omständigheten, att scrotum  vanligt
vis bäres på den venstra sidan om byxsömmen. För te- 
stikelinflammationens afgjorda förkärlek for denna sida tala 
äfven de observationer, hvilka I i i c u r d  flera gånger gjort, 
att, ehuru den venstra testis ännu qvarlåg i canalis ingui
nalis och följaktligen derigenom måste synas ännu mera 
skyddad för sjukdomen än genom en suspensoir, den lik
väl blef angripen, då den högra i scrotum befintliga för- 
blef frisk.



Epididym itis blenorrlieica uppstår:

1.0 Genom vidare utbredning a f  dröppelinflammationen 
längsjductus ejaculatoiius och vas deferens, så alt sädes- 
strängen äfven angrip it;

2:o Genom sÿmpathi ulan alt de i midien liggande 
organerna blifva afficierade eller

3:o Kanske äfven genom metastas. Flytningen ur 
urinröret brukar emellertid aldrig vara fullkomligt under
tryckt. Likväl fann A ä b r y  (Archives gén. Méd. Mai 1841) 
i 81 fall 4 gånger fullkomlig undertryckning, i 58 betyd
lig förminskning af llödet och i 2 deremot tilltagande af 
detsamma vid inträdande epididymitis. — l i i e o r d  (Jour
nale de Chirurgie, Mai 1844) y ttrar sig mot metastas, 
isynnerhet i afseende pä den hastiga undertryckningen af 
dröppeln med den försäkran, att man genom ett hastigt 
botande af densamma bäst ställer den sjuke säker för 
testikelinflammation, men att denna deremot offtast före
kommer om dröppeln alldeles icke blifvit behandlad. Om 
man i allmänhet antager att uppkomsten af epididymitis 
inträffar vid samma tid, som dröppelinflammationen afta- 
ger eller fullkomligt upphört, så finner man häri intet 
stöd för antagandet af metastas. Heldre skulle denna 
mycket bättre låta förklara sig vid en häftig inflammation; 
och hör dervid icke öfverses, att patienten vid dröppelns 
aftagande ofta icke mer haller sig tillräckligt strängt, utan 
öfverlemnar sig åt flera skadliga inflytelser. Besinnar man 
derem ot a tt dröppelinflammationen i slemhinnan ofta inta
ger hela urinrörets längd, bulbus, pars membranacea och 
öfvergår på blåsan, att vidare i epididymitis blennorrhoica 
epididymis alltid förut, ofta äfven vas deferens, angripes, 
sä kan man sannolikast förklara uppkomsten för deinma 
sjukdom i de flesta fall ur eit fortgående af inflamtnalti©-



nen från urinröret till sädesblåsan, vas deferens, ep id idy
mis och testis.

För öfrigt följer af Âubry’s observationer a tt sjukdto- 
men stundom äfven temligon tidigt inställer sig; — deen 
uppstod åtta gånger i första veckan, nemligen två gångier 
den sjunde, en gång den sjette, tre gånger den femte, ten 
gång den fjerde, och en gång den tredje dagen eftier 
dröppelns början; visade sig vidare i de två första vetc- 
korna oftare, än i de två berpå följande, och i första m iå- 
nuden 49 gånger, då den i den andra blott 27 gångter 
uppträdde Enligt G a u s s a i t  ech R \ c o r d  deremot obsetr- 
verades denna dröppelns komplikation under första veckæn 
en gång af trehundrade fall, —- mindre sällan i den andira 
och tredje, oftast under den fjerde till sjette veckan af 
dröppelns förlopp, och äfven ännu sednaré.

Praedisponerande momenter och tillfällighetss- 
orsaker:

Såsom sådane antager man en förhöjd venositett i 
testikelkärlen, slappt nedhängande scrotum, stora testiklair, 
tryckning af åtsittande benkläder, försummadt bruk af 
suspensoir, många göromål, vid hvilka testiklarne trycktas 
och skrubbas eller vid hvilka patienten sitter och a ir-  
betar med fotterna, hvarjehanda ansträngningar och rre- 
telser genom långvarigt stående, gående, dansande, ridain- 
de, stötar, blåstenar m. fl. mekaniska orsaker, —  vidarre: 
förstoppning, förkylningar, oftare frivilliga eller ofrivilliiga 
sädesuttömningar eller åtminstone uppretande af könsdrrif- 
ten, såsom å andra sidan onaturlig återhållsamhet *), rrnen

*) Efter B r ä c h e t  (Observations e t Reflexions sur fa fistiule 
^spermatique ou sperm atocele; i Journal générale de Med. 18326



\ s
hiufvutlsdkligcn föregående testikelinflammalioner ( M c o r d  
kiäncJe en sjuk, som sju gånger lidit af epididymitis). S å - 
S(om tdlfällighetsorsaker kunna äfven verka njutande af 
sfpirituösa drycker, förkylning, som ofta kan inträffa då 
p>a lien ten ute kastar urin, —  kanske äfven missbruk af 
bialsamiska medel; för öfrigt kan en opassande behand- 
liing af dröppeln isynnerhet genom för tidigt använda re- 
taande insprutningar lemna en tillfällighetsorsak till epidi- 
djymitis.

U tgångar:
i\o  Resolution. Denna är den vanligaste och följer 

vi id en passande behandling efter en eller flera veckor; — 
dcock qvaistår ännu länge en partiel ansvällning isynner- 
luet i eaput epididymidis, som kan fortfara hela lifvet ige— 
niom utan att deraf härrör någon skada för könsfunktio 
merna eller för sädens beskaffenhet. E tt hastigt försvin- 
naandc af sjukdomen förekommer blott då, om den ännu 
iceke har utvecklat sig till verklig svulst och hårdhet, utan

Juuin. pag. 346) är spermatocele en genom tillbakahållandet af 
seemen betingad ansvällning af sädessträngen och isynnerhet bi- 
teestikeln. Det börjas med en känsla af tryckning, spänning mer 
ellller mindre häftig sm ärta. Om sem en icke genom pollutioner 
eMIer coitus uttömmes, så skall inflammation, svulstens uppbry
taande och verklig tistel updstå, hvilken karakteriseras genom ut 
flyytning af semen. Man observerar denna affektion af bitestikeln 
issynnerhet efter dröppel ; och den i stadium decrementi eller 
e lfte r det fullkomliga försvinnandet af dröppeln inträdande svul- 
s t ten i scrotum, som alltid har sitt sä te  i bitestikeln, borde härle 
däas från tillbakahållandet af semen. —  Vid detta spermatocele 
vcore a tt rekommendera coitus, m åttlig t lefnadssatt, undvikande 
afif fantasiens upphetsning, delarnes tvättande med kallt vatten 
ooch vid intlammation blodiglar. — Vid fistel kan egentligen intet 
uUträltas.



mer framställt sig som ett blott kongestiönstillstånd. KOe- 
solutionen begynner i den yttre huden och cellväfvern, 
fortsätter sig sedan till sädesslrängen, och bitestikeln blilif- 
ver längst afllcierad. Om utgjutning finnes, så blifveer 
denna straXt vid inträdande resolution absorberad; fortfaär 
likväl i andr a fall ännu längre, hufvudsakligen vid skrofuloos 
och tuberkulos.

2:o Induration  är näst fördelning den vanligaste u t t -  
gången af epididymitis och uppstår under allmän förminskk- 
ning af inflammationen, hvarvid bitestikeln blifver slö rrre  
och hårdare än normalt, och har merendels sin orsak i 
vårdslöshet eller felaktig behandling af sjukdomen. Iuduu- 
rationen bildar antingen en godartad kronisk svulst elleer 
öfvergår den slutligen till en mer eller mindre elakartaad 
degeneration, vanligast sarcocele. Epididymitis blennorr- 
rhoica ä r enligt h i e  o r  d s  föreläsningar en så vanlig ann- 
ledning till sarcocele tuberculosa, att många läkare hafvva 
ansett denna sjukdom såsom en följd af dröppel. h i c o r r d  
tror likväl a tt den sistnämnda blott är en tillfällighetss- 
oYsak till utvecklingen af den taberkulösa diathesen, likaa— 
som t. ex. ett fall, e tt slag m. m. skulle hafva sammaa 
verkan; eller som epididymitis hos personer, hvilka lidda 
af syphilis eller kräfta, skulle gifva den möjliga anledningeen 
till en syphilitisk eller karcinomatös degeneration i tee- 
stiklarnp.

3:o Suppuration. Denna är en så sällsynt utgånpg 
att många författare helt- och hållet förneka dess existenss. 
Dock gå dessa för långt, ty  åtskilliga fall uppgifvas, hvaresst 
testikeln verkligen öfvergått till suppuration ( B a i l l é e ,  
K i r k l a n d ,  A l i x ,  R u s t J .  Likväl torde denna utgånpg 
icke oftare ega rum än då testikelns substans varit ann- 
gripen, då den väl kan anses lika så ofta förekommandde



scorn atrophi. Un (Ur bultande smärtor och frossbrytniin- 
ggjai; hüjer sig cn konisk svulst, som blifver purpurröd o*cl i 
fliluktnorande och snart bildar en abscess. Denna har sitit 
såäte antingen i skrotalhudcn eller i testikcln sjelf. B e r n d t , 
soorn flera gånger observerat denna utgång vid orchitis 
hnæmorrhoidalis, märkte, att vid abscessöppningen i tes ti— 
keeln visade sig askgråa knippen, som bildades af de träd— 
foormiga sädeskanalerna, hvilka kunde utdragas ur absces- 
scen. Hela organet blifver da förstördt och intet å terstår 
ammat än tunica vaginalis propria testis. E b e r m a i e r  
onmtalar fall, hvarest den sent uppbrutna abscessen blott 
obfullkomligt läktes och den qvarblifvande fisteln, till följe 
ahf den fortfarande sädesförlusten, gjorde exstirpation slut- 
liiigen nödvändig.

4:0 A troph  förekommer, såsom vi redan förut'i för- 
bnigåendo hafva sagt, blott då testikelns substans varit 
anngripen. Det tyckes då som ville svulsten fördela sig, 
mnen i stället förminskas testikeln allt mer och mer, för 
atitt slutligen nästan helt och hållet försvinna.

5:o B rand  följer blott vid stor vårdslöshet, häftig 
innklämning af sädesstrangen ejler slutHgcn vid dåliga kon- 
stititutionella förhållanden. B a u m e s  säger ”stundom in~ 
taoger branden en del af scrotum och cellvufven och efter 
brirandskorpans affallande blottas tunica vaginalis, testis 
ooch epididymis.11 I detta fall är följaktligen icke fråga om 
bnrand i testis, men om densamma talar L o u v r i e r  då han 
sä.äger: ”inträder brand i testis, som ej kan bringas a t t  
sUtanna, så måste man exstirpera den, innan gangraen öf- 
voergår på sädessträngen och utbreder sig i bukhålan.”
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Såsom med epididymitis blennorrhoica analoga sjidk- 
domsfonner, hvarmed den skulle kunna förvexlas, må fifll1- 
jande anföras:

\:o. Hernia scrotalis. Vid e tt vanligt reponibe?lt 
bråck Ur väl e tt sådant misstag knappt möj'.igt, emeduin 
genom reposition af bracket svulsten helt och hållet föir- 
svinuer; luttare vore en Sådan fbrvexling vid e tt irrep to- 
nibelt, isynnerhet om det är inkarcereradt och inflammta- 
tion dervid redan inträdt, alldenstund vissa inkarceratiom s- 
symptomer, allmänt illamående, kolik och kräkningar, sså- 
som vi förut vid anförandet af sjukdomens syinptom ier 
omtalat, äfven vid inflammation i bitestikeln förekommia. 
Man beköfver härvid blott erinra, att bråcksvulsten strä tc- 
ker sig från bukringen nedåt och att den normala testti— 
kein kan kännas utom densamma o. s. v. C o o p e r  otm - 
talar e tt intressant fall, hvarest diagnosen likväl hade siina 
svårigheter.

2:o. Sarcocele är en kronisk sjukdom, icke åtföMjd 
af några inflammationssymptomer; på samma sä tt är fml- 
let med hydrocele, för hvilket dessutom är karakteristisskt 
dess genomskinlighet vid passande belysning och jerm - 
förelsevis ringa tyngd. Äfven så litet kan med någron 
uppmärksamhet en förvexling med fungus medullaris o»ch 
cancer testiculi äga rum.

P rogn os :

En häftig inflammation i Epididymis är ingalunda en 
obetydlig sjukdom, emedan den kan fortplanta sig lamgs 
sädessträngen ända till underlifvet och der framkalla perri- 
tonaeitis. Men i vanliga fall, d£f inflammationen ej sträckker



siig så långt upp mot bukringen, låter den lütt och fu II— 
sttändigt fördela sig och medgifver sålunda en gynnsam 
pirognos. Personer, som en gång lidit af denna sjukdom, 
bllifva lättare vid förefallande anledning deraf angripne. —  
Aildrig är sjukdomen af virulent natur, och en dröppels 
kmmplikation dermed tillkännagifver icke att man har att 
btefara en sekundär syphilitisk affcktion (Ricord). Hos 
swaga och atomska subjekter, isynnerhet om giktartade, 
hraemorrhoidaliska och skrofulösa komplikationer finnas för 
hcanden, drager fördelningen längre ut på tiden. I sådane 
hiändelser kan man ofta på intet sätt förekomma, att in- 
diurationer i bitestikeln eller testikeln qvarlemnas, hvilka 
likkval i allmänhet äro godartade. EM ogynnsamt teckfn 
ärro blodiga pollutioner (Ganstatt). Om inflammationen 
Öffvergått rill förhårdning, så blir prognosen betänkligare, 
efhuru äfven då fullkomlig hälsa merendels, fastän lång- 
saammare, inträder. Vid Suppuration, atrophi och brand 
ärr prognosen naturligtvis ganska ogynnsam.

P ath ologisk  anatomi:

Vid enkla fall har mam efter döden funnit blott epi- 
dwdymis sjukligt afficierad. —  Hos en sjuk sträckte sig 
teexturförändringen (bestående uti ansvällning, blodinjek- 
ticon, induration och ytlig suppuration) från epididymis 
tilll sädesblåsan och derifråm till ductus ejaculatorius (R i-  
ccorrf). —  Tunica vaginalis testis har man träffat än med 
äm  utan serurn, eller rnçd var och pseudomembraner. 
Dåå testikeln visat några förändringar så har man funnit 
a ttt  dessa tagit sitt ursprung från den sida, som står i 
förbindelse med epididymis, och att dö i lindriga fåll hö- 
s ttå tt  i utgjutning af ett plastiskt exsudat med kompression



(«lior mer oèh mindVé atrophi af sädeskanalerna, mon alltud 
med absolut förlust af orgunets normola elasticitet. Kmto- 
dan man vanligen finner blott några vasa efferentia fulll- 
sttlndigt oblitererade och förvandlade i solida strängaT, « à  
upphäfves icke genom dontia förändring organets funktimn 
aldenstund de friska kanalerna tillåta Sädens öfvergåmg 
i vas deferens.

Beh an d l ing :
Säkrast förekommer och förhindrar man uppkomstmn 

af epididymitis derigenom, att man låter patienten, ;sä 
snart dröppeiflytning inträdt, bära en noga passande suis- 
pensoir, varnar honom att icke u tsä tta sig för förkylnirng 
och att man använder en ändamålsenlig behandling af 
dröppeln, 'För öfrigt m åste alla retelser på könsdelarrne 
såsom öfverhufvud alla tillfällighets orsaker, undvikas otch 
suspensoiren bäras en till två veckor sedan dröppeln fulll- 
komligt upphört. Har epididymitis det oaktadt uppkomrmit 
så blifver ett uthållande stilla horizontelt läge nödvändiigt 
för den sjuke, och scrotum  måste understödjas och skyrd- 
das för hvarje tryckning, Enligt B U n d i n ä r  absolut hvn- 
la en hufvudfordran, här nödvändigare än till och mced 
vid sjukdomar i de nedre éxtremiteterua, ëmodan venerrna 
i testés och de delar, som omgifva dessa icke hafva nåtg- 
ra valvler, och resorptionen af det afsöndrade séktbrret 
derföre är y tterst svår utan ett horizontelt läge. Cu l l f o -  
r i e r  behandlade den enkla formen i nio fall allena rated 
emollierande omslag och stillaliggandc och erhöll e tt lilka 
gynnande resultat, som han efter användning af kraftigaire 
medel hade vunnit. Hälsa skall alltid hafva följt efter 113 
till £0 da^ar, Den allmänna regimen måste motsvaira 
den öfriga behandlingen; alltså undvikande af all hettanode 
mat och dryck, inskränkt diet och sval tem peratur ni. im.


