
O m

In flam m ation  i B ite s t ik e ln
i foljd af Blennorrhè 

(E p id id y m it is  b le n n o r r h o ic a ) .

A k a d e m i s k  A f h a n d l i n g  

med vid terfarna Medicinska Fakultetens i Upsala 
tillstånd,

under inseende af

iDOCT. ISRAËL HWASSER
Professor i Theoretiska och Praktiska Medicinen

för Medicinska Gradens erhållande

utgifven af

författaren 

And. Gu«taf §öderbaum
a f Uplands K ation, Bobergsk Stipendiat, Pensionär i  

Kontgl. Fältläkarecorpsen.

och till offentlig granskning framställd på Medicinska 
Auditorium den 49 April 4848.

p. v. t. e. m.

I>elen II.

S J p s a l a »  4848,

P. HANS KLLI .

/ /  ' ' £



• it:,' !i xî? { y ! i t *  icM « U fA  ■ * ' il»■ f f

—



Är inflammationen häftig, förenad med feber och ho- 
tair att öfvergå pâ peritonæum sam t patienten blodfull, 
si'â- maste ovilkorligen en åderlåtning anordnas, öch om så 
slkullc behöfvas äfven fürnyas. Yid mindre häftig inflam- 
nnation, som är det vanliga fallet, är det tillräckligt att 
emdast använda lokala bloduttömningar med blodiglar (5 
— 10— 15 st.) Många tillstyrka att applicera dessa, utom 
pia nästgränsande delar, äfven på sjelfva scrotum, hvilket 
seednare l i i c o r d  i hvarje fall afråder, emedan han tvänne 
giånger derefter observerat brand. Redan de här hvarje 
gmng genom blodigelbetten i scrotum uppkomna sugillatio— 
nrerna och svullnaden äro obehagliga, —  och uppnår man 
saimma ändamål, kanske ännu bättre, genom den aflägsna 
affledningen, om man låter sätta dem i perinæum, i den 
miotsvarande ljumsken och på insidan af låret.

För a tt undertrycka inflammationen straxt vid dess 
ujppkomst har man rekommenderat kalla omslag, hvilka 
stiundom användas med fördel. Men man skall ej fortsätta 
mied dem och andra antiphlogistica för länge, emedan 
deerigenom den redan i och för sig sjelf tröga vegetatio- 
næn i testis lätteligen nedstämmes för mycket, resorptions- 
krraften försvagas och till följe deraf öfvergång till förhård- 
nimg gynnas. Testiklarne likna deruti andra glandulära 
orrganer, att de ej gerna fördraga kalla fomentationer. 
A ttt pålägga torra och varima kryddpåsar u trättar väl icke 
m\ycket, derföre betjenar man sig vanligen af grötomslag 
ocih kataplasmer. Dessa gör man än enkla än sam - 
mcansatta. Den enklaste i\v en kataplasm af linfrömjöl. 
Fuiktar man denna med varmt blyvatten, så får man den 
såi kallade G o u r l a r d 'ska kataplasmen, hvilken i allmän
h e t  anses såsom det ändymålsenligaste omslaget för te -  
stiiklarne. Man bör äfven tillsätta narcotica såsom opium,



conium maculatum, hyoscyamus, belladonna o. d. till lim- 
frögröten i afsigt a tt förr stilla smärtan. G ir  t a n n e  r  
rekommenderar följande kataplasm:

Rec. Sacchari saturni drachm, duas 
Solve in
Aceti vini Unicas tres 
Adde
Aquae destillatae libras duas 
Micae panis albi qu. s. 

u t f. Cataplasma.
Kataplasmén måste göras tillräckligt stor, för att täcka 
båda testiklarne och p^nis.

De, som antaga m etastas såsom orsak till cpididyy— 
mitis blennorrhoica, hafva laggt alltför mycken vigt p>å 
framkallandet af flytningen från urethra, eljest vore dœt 
omöjligt att förklara, huru H i r s c h e l ,  S c h o e n m e  t zeel  
o. a. till och med kunnat rekommendera inokulation ;af 
dröppeln. Heidre borde man för delta ändamål användia 
bougier, bestrukna med retande salvor, eller insprutningmr 
af i vatten upplöst ammoniak, kaustikt kali eller kräkvim - 
slen. Ändamålsenligast är deras rad, som anordna emoil- 
lierande och smärtstillande kataplasmer på könsdelarma, 
tlå härigenom merendels den stoppade dröppeln åter kortn- 
iner i flytning; men om detta i sällsynta fall icke skeir, 
så  m åste man betänka, a tt den återframkallade dröppedn 
på intet sä tt har e tt så afgjordt inflytande på sjukdomeins 
gång, a tt dess framkallande genom kraftiga medel, änmii 
mindre genom inokulation af dröppelgiftet, skulle kunrna 
rättfärdigas» Hela detta förfarande är emllertid öfverfltö- 
digt, emedan dröppeln y tterst sällan är fullkomligt undeir- 
tryckt, och om flytningen ur urinröret är förminskad elUer 
i sällsynta fall fullkomligt upphörd, så ä r detta en följjd



iccke af metastas utan af en högre inflammationsgrad 
biitcstikeln. Den inställer sig ânyo sä snart inffammatio- 
men i det sistnämnde organet genom en ngtigt ledd an - 
tuphlogistik behandling blifvit häfd.

De Mignols ingnidningar af belladonna-cxtrakt använ 
dias ofta med fördel, men framförallt hafva de af Unguen
tium hydrargyri vunnit e t t  välförtjent loford,

Den inre behandlingen m åste motsvara inflammatio- 
mens grad. Ändamåls<enligast äro de antiphlogistica, som 
nnåttligt befordra stolgången, emedan förstoppning alltid 
nnotverkar kuren; såluinda: mixturer af sulphas natr., sul- 
pihas magnes, medinfuis. sennæ, med tammarinder, manna 
mi. m. Vid tillräcklig eller till och med ökad stolgång 
piassa nitrum eller salmaiak. Somliga rekommendera Calo- 
miel invärtes; —  men det utvärtes bruket af ungventum 
hjydrargyri synes dock göra detta öfverflödigt.

D ie o r d  söker a t t  efter aflägsnad inflammation likti- 
diigt äfven bota dröpp>eln och påstår, att antiblennorrhoica 
(IBalsamer, Gubeber o. s. v.) ofta befordra födelning af 
swulsten i epididymis. Om dessa medels fördelaktiga verkan 
sååväl i denna som andra dröppclns följdsjukdomar anse vi oss 
biöra anföra följande ur Chelii Handbuch der Chirurgie, sech-
stte Aufl., erster Band, erster Abth. pag. 1 04 :--------- ’’Auch
im Fällen, w o sich die Entzündung bis zum Blasenhalse aus- 
bireitete ,bei mit Blut vermischtem Ausflusse, mit heftiger E n t- 
zlündung, bei Anschwellungen der Prostata, wenn der Schmerz 
niieht üusserst heftig w a r — und bei Hodenanschwellungen 
w irk te  das Mittel (Cubeben) vortrefflich. — Alte und Schmerz
lo s e  Hodenanschwellungen, welche nach acuter Affection 
ziurückblieben, mit Erscheinungen allgemeiner Infection v e r-



bunden waren, und selbst antisyphilitischen Behandlungen 
w iderstanden hatten, wieken beim Gebrauche der Cubeben» 
w enn auch das allgemeine syphilitische Leiden blieb. E - 
ben so verhält es sich mit den Anschwellungen der Lei
stendrüse, wenn sie vom Tripper abhiengen. —  Bei dem 
Gebrauche der Cubeben lasse man eine milde Diät und 
ruhiges Verhalten beobachten. Nach dem Verschwinden 
aller Erscheinungen muss dass Mittel wenigstens noch acht 
Tage fortgebraucht w erden.” Att Gubebern skulle fram
kalla testikelinflammation har D e lp e c h  genom talrika ob
servationer vederlaggt. Han har äfven für samma ändamål 
användt balsamum copaivæ i stora doser med framgång. 
Båda medlen skola enligt nyare undersökningar innehålla 
en anolog substans.

/  .

Såsom redan tidigare Lallemand och Larrey, så haf- 
va äfven i nyare tid flera läkare, berömt kräkmedel mot 
denna sjukdom. Dessa gifvas likväl kanske bäst under ett 
sednäre stadium, men äfven i början kunna de medföra 
nytta, isynnerhet vid förhandenvaran le gaslriska oren- 
ligheter. Man använder dem då staxt efter bloduttöm
ningen. Schneemann (Ilolscher’s Annalen, Bnd V. lift 
3, 1840) såg flera gånger i följd af deras bruk hastig för
bättring  sedan andra medel förgäfves blifvit försökta. —  
Barbier  (Journal des Connaiss. méd pract. Sptbre 1842) 
berättar om en ganska akut testikelinflammation, hvarem ot 
han trots förnyad applikation af 12— 20 blodiglar ej för
mådde uträtta något och derföre försökte kräkvinsten, 
hvilken han emellertid för de beständiga kräkningar- 
nes skuld måste upphöra a tt gifva invärtes. I stället 
gaf han den i klistir, då den ganska väl skall hafva 
blifvit fördragen, och sjukdomen inom några’ få dagar 
botad.



Då inflammationen är i aftagande och om sjukdomen 
bö rjar blifva kronisk, passa utvärtes isynnerhet plåster; 
siåsom empl. hydrargyri ensamt eller i förening med kam - 
frer och opium, hvartill man kan, för att få det att fästa 
b ä ttre , tillsätta empl. lithargyrf, compos, o. d. A l t ho f  
rrekommenderar : j

Rec. Extracti conii une. dimid.
Extr. hyoscyami 
Tinct. thebaicæ aa drachm, duas 

MI. d. s. A tt stryka p å  skinn, hvilket qvarhålles medelst 
em suspensoir.

Afven begagnas empl. resolv. de Roux: J 
Rec. Gummi aramoniaci uncias sex 

—  sagapeni uncias duas 
Solve in
Acet. commun., cola et adde 
Sulphuret, Stib. præp. une. duas 
Cerae flevæ une. sex 
Terebinth, com m .‘une. tres 

f. lege artis emplastrum.

I det egentliga inflammationsstadiet passa sâdane plâ— 
stter ej, ty de stegra sjukdomen, om de för tidigt använ-
dcas; dâ de derem ot vinder det sednare stadiet äro så
nuyeket verksammare och icke kunna umbäras. ' Man kan 
orm dagen använda varma grötomslag och under natten 
pliåster. Men ännu bättre är det, att låta plåstret ligga 
b å d e  dag och natt, och under dagen lägga deröfver var- 
mia omslag, ty derigenom synes det verka kraftigare. 
Hinder ett ändamålsenligt bruk af dessa medel plägar
swullnadcn förminskas allt mer och mer och bitestikeln



återgå tjll sin mormala storlek. Qvarblifver efter försvim - 
nandet af pila inflammatoriska tillfällen ännu en vj§s hârdd- 
het och svulst i bitestikeln eller testikeln; §â låter maan 
patienten äpnu någon t,jd anyända något af de ofvanpämndda 
plåstren och deröfver bära en $uspensoir ;sedermera kaan 
han upphöra med det förra, men den sednaye bör haan 
icke aflägga förr än hvarje spår af sjukdomen försvunniit.

Om från sjukdomens början behandlingen försummaas, 
så öfvergår inflammationen, såsom vi redan nämnt, vann- 
ligen i induration. Hvila, horizooteit läge, sparsam didet 
äro äfven här nödvändiga; dessutom använder man kataa- 
plasmer, till hvilka sättas retande ämnen såsom aromatiti- 
ska kryddor, conium, species resolv., sapo, svafvellefveer 
m. m. F o t h e r g i l l  rekommenderar opium utvärtes i 
g rö t såsom det verksammaste medel. Äfven kan maan 
använda gummi ammoniacum med acetum scillæ kokaadt 
till en gröt, hvilken strykes på linne eller läder och påå- 
lägges. Några berömma äfven elektricitet. —  Invärtees 
har man rekommenderat, utom kräkmedel, quicksilfver- occh 
iodpræparater; dessutom P l u m m e r ' a pulver, guajacunm, 
gummi ammoniacum, sapo med., calendula, conium o. td . 
till exempel

Rec. Extracti conii unciam dimid. 
pulvçris hbæ conii qu. s. 
ut f. lege artis pil. pond. grij.

S:r. Att böi ja med två piller dagligen och småningom sligga,

Äfven har man rekommenderat spongia i följandde
form.



Reç. Spongiæ ustæ scrupulum unum 
Nitri (lepur. gröna decem 
Pulveris rad. sarsap. drachmam unam 

ma. f. pulvis. D:r doses tales XII. S:r. E tt pulver tre  gSn- 
geer dagligen.

f i i ç a r d  använder piller af palomel, sapo med. och 
ßoppipm; hans formel ä r:

Rec. Calomelanos scrupulum unum 
Pulveris folior. conii 
Saponis med. aa scrupulos duos 

n , , f pil. NT:o X X I V .
Wsfan börjap m ed ett piller, och stiger hvar femte dag 

mned ett.

De i nyare tid sä mycket prisade punktionema, ge- 
noom hvilka teslikelinfiammationen inom några få dagar 
skkulle blifva botad, kunna naturligtvis blott då göra nytta, 
onm serösa samlingar i tunica vaginalis förefmnas. R i c o r d  
föörsäkrar likväl att han  i hundradetals fall förvissat sig 
atttt punktionorna på afkortandet af sjukdomens förlopp 
heelt och hållet vore utan inflytande. Han låter derföre 
bldott då företaga dem, om samlingen är betydlig och der- 
iggenom synes verka en skadlig tryckning på testis. Un- 
deer sådane omständigheter förmå dessa, och blott de al- 
lenna, a tt icke sällan ögonblickligen borttaga smärtan.

Vid sjukdomens öfvergång i Suppuration eller brand 

haar inan a tt förfara efyor allmänna kirurgiska g rundsatser. 
Föör a tt förhindra denna spdnurc utgång af sjukdomen, 
vind sädes^trängens häftiga inklämning i bukringen, hafva



några föreskrifvit, a tt ickc för länge dröja att göra instci- 
sion i denna ring pä samma sä tt som vid bråckoperatiiom

Den först af F r  ic k e  (Hamhurgcr Zeitschrift Bndl I 
lift. 1) i9>36 omtalade kompressionen är vid behörigt u ir- 
val af fall och rigtig applikation ett ganska utm ärkt nue- 
del mot epididymitis hlennorrhoica — (i allmänhet kmn 
denna kompression användas vid alla former af inflamnrua- 
torisk ansvällning i testes, den må hafva uppstått af hvrad 
orsak som helst). Graden och stadium af inflammatho- 
nen göra ingen skillnad i dess användande. Såsom kom- 
traindikation m åste man blott anse e tt allmännt sjukdomis- 
tillstånd. Om nemligen uppkomsten af epididymitis kuncde 
tillskrifvas dietfel, isynnerhet missbruk af spirituösa dryrc- 
ker, eller liktidigt med densamma betydande gastrislka 
symptomer vore närvarande, så  m åste dessa fö rsf aflägjs- 
nas, innan man kan företaga operationen; försummar mean 
detta så har kompressionen ingen fördelaktig följd otch 
man måste då afstå derifrån. Smärtan i det inflanm- 
merade organet stegras väl något straxt efter applikatico- 
nen af förbandet, och i några fall blifver den tillochmœd 
ganska häftig (isynnerhet om kompressionen göres ftör 
stark); likväl fortfar den icke länge, utan efter en ko>rt 
stund, ofta efter en fjerdedels tim me, finner sigpatientern, 
äfven om han förut uthärdat de svåraste plågor, så ffri 
derifrån a tt han kan lemna sängen och gå omkring i 
kammaren. Vid nyss uppkommen inflammatorisk ansvällll- 
ning är i många fall blott en enda kompression tillräckk- 
lig. Har derem ot sjukdomen en längre tid, 6 till 8 daa- 
gar, fortfarit, så måste den 2— 3 gånger förnyas. Ani- 
svällning af sädessträngen, om den icke är betydlig oeüh



sttrackor sig ända till bukringen, kontraindicerar icke kom- 
piressionen: Ii ka sä litet som andra med orchitis i ursprung
lig; förbindelse stående yttre sjukdornsfenomener t. ex. bu- 
bomer, ulcera o s. v. Dessa sistnämnda lida genom kom- 
peîssionen ingen försämring, tvertom  observerade F r  icke  
gainska ofta att de antogo e tt gynnsammare utseende allt— 
efftersom den, genom lidandet i epididymis och testis 
fr.ambragta, sjukliga stämningen i närbelägna delar hästi— 
gaire upphörde. År genom epididymitis ett allmännt febrilt 
tilflstårid framkalladt, så utgör kompressionen, vid icke för 
shark kärlreaktion, det bästa medel att hastigt aflägsna 
deilsamma. En dunkel rodnad i scrotum och stor spän- 
niing deruti kontraindicerj icke heller kompressionen, så- 
viida icke dessutom andra fenomener äro förhanden, som 
tililkännagifva en häftig inflammation i detsam ma; likasåli- 
tett ulcerationer på skrptalhuden, om de äro ytliga och 
mter närma sig karaktcren af exkoriationer. Om en kon- 
sernsuel gastrisk irritation inställer sig, som likväl ganska 
sälllan inträffar, så måste man genast aflägsna förbandet. 
K om pressionens gynnande resultat visar sig ganska snart 
eftter dess anläggning. Det hastiga upphörandet af smär
tam är alltid det säkraste beviset för dess verksamhet. 
F o rtfa r den ett par timmar i någon betydligare grad, så 
är ett allmännt lidande orsaken till kompressionens miss- 
lycckande.

Det sä tt hvarpå Fr ic k e  använder kompressionen är 
fölljande: Man tager en god tum breda och en aln långa 
häiftplåsterrimsor, hvilkas plåsterm assa måste väl klibba 
mten icke innehålla några retande substanser; de böra 
vaira klippta efter väfvens trådar, på det de vid åtdrag- 
nirng ej må gifva efter. Inga vidare förberedelser äro af 
nöiden. _ Den sjuke kan i lättare fall ställa sig mot en



vägg framför läkaren, eljest m åste han sätta sig på korin
ten af en säng eller soffa, så att scrotum fritt nedhängeer. 
Äfvenså böra håren på scrotum, i fall de äro långa ochi i 
betydlig mängd förhanden, förut afrakas. —  Läkaren t ia -  
ger nu scrotum i den ena handen och isolerar den sjukka 
testikeln från den friska i det han med den andra dragçer 
skrotalhuden något uppåt: på samma sä tt isolerar haan 
äfven funikeln. Om svulsten är mycket sto r, så måsste 
en medhjelpare hålla densamma; eljest är det tillräckliiigt 
att låta patienten sjelf hålla den friska te stis  skiljd frrån 
den sjuka. Läkaren begynner nu att såsom en cirkeel- 
binda omkring funikeln anlägga den första häftplåstersrinm- 
san, hvars ända han fasthåller med sin tumme, en fingeers 
bredd öfver testis på det ställe der han genom uppstryy- 
kandet af skrotalhuden isolerat funikeln. På samma säätt 
gör han en annan cirkeltur, som delvis eller helt och håål- 
let betäcker den första. Denna akt af kompressionen maå- 
ste isynnerhet ske försigtigt. Häftan måste trångt omsluuta 
funikeln, på det testikeln, isynnerhet då han på sin neddre 
ända komprimeras, icke må unganglida uppåt genom dden 
gjorda cirkelturen mot bukringen, hvarigenom operatido- 
nen icke blott skulle blifva ganska sm ärtsam  utan äfveen 
misslyckas. Har man nu noga anlaggt häftplåstersturerrna 
omkring sädessträngen, så fortfar man vidare dermed neddåt 
mot testikelns basis. Häftorna anläggas, såsom reddan 
sagdt är, helt och hållet såsom en cirkelbinda, så aa tt 
hvarje tur med en tredjedel af sin bredd betäcker dden 
föregående. Detta anläggande af de cirkelformigt om t<te— 
stikeln gående turerna sker nu så länge tills man konm- 
mit till den punkt, hvarest svulsten har sin största p e rr i-  
feri och derifrån hastigt aftager mot basen. Här kunnna 
icke häftorna längre läggas cirkelformigt. Läkaren fatutar 
derfbre med den venstra handen det ställe, omkring hvi/il-



keit de första turerna bliFvit fürda och lägger p låsterrim - 
soirna så att de bürja framför på det betecknade stället, 
föiras i rigtningen af testikelns längddiameter ned öfver 
svmlstens bas och fästas med deras ändra ända på bakre 
s id a n  af densamma. Så många häftor anläggas a tt hvarje 
stiälle af scrotum betäckes oeh testikeln på detta Sätt i 
allia rigtningar inneslutes och komprimeras. De första 
hälftplåsterrimsorna måste, såsom vi redan nämnt, läggas 
gainska fast omkring sädessträngen, på det att vid de s i- 
stia häftornas anläggande testikeln icke s tra i t  eller Seder- 
m<era må glida ut ur kompiessiottsför bandet, hvilket an- 
nairs lätt kan hända; men på testis Sjelf behöfVa de icke 
läfggas så fast. Det bör Vara för läkaren lä tt ä tt för 
hv/arje enskildt fall afpassa efter behof koffipressiönens 
sbyrka, emedan patienten vid väl anlaggdt förband öfver- 
ratskas af det hastiga försvinnandet af hvarje smärta.

Äro båda bitestiklarne afiïcieràde och skola de på 
em gång komprimeras, så anlägger man förbandet först 
påi den ena, såsom «det nyss blifvit beskrifvet; —  men 
oimkring den andra tiiMter icke utrymmet att anlägga se r-  
sknlda cirkelturer, hviarföre man måste föra dessa så, a tt 
de;n redan komprimerade testikeln blifver tillika innesluten, 
dåi denna sednare tjenar den förra till stöd. Iläftorna 
fraimifrån bakåt läggas derefter på samma sätt som redan 
bliifvit anfördt. Om häftplåsternmsoma på sjuka, som 
haifva känslig hud, efter rtågon tid åsladkomrttä eXkortee 
tio)ner på scrotum, så måste man göra små inskärningar 
i <dem, och använda omslag af aqua Goulaidi, hvarigenom 
deissa olägenheter snart försvinna.

Patienten kan vanligtvis omedelbart efter arifeggd 
komipression lemna bädden och taga sig måttlig rörelse i



kammaren. Om inflammationen icke varit mycket häftiig 
eller i sin första början, sa kan den sjuke ga ut oech 
förrätta lätta göromål. Indikaiionen för förbandets föir- 
nyande rä tta r  sig efter svullnadens aftagande och de ö)f- 
riga sjukdomsfenomenerna. 1 många fall skall en encUa 
kompression redan vara tillräcklig; annars aftager mam 
häftplåsterrimSorna först så snart de till den grad lossnait, 
a tt man kan införa mellan dem och huden en sax för aitt 
genomklippa dem på flera ställen, på det a tt patienteen 
vid deras borttagande ej må erfara någon olägenheH. 
Patientens öfriga behandling rä ttar sig efter närvarandde 
komplikationer; — ty epididymitis i och för sig sjeelf 
behöfver efter anlaggd och verksam befunnen kompressioan 
icke några andra medel. —  Afven vid testikelinflammaa- 
tioner som uppstått tillfölje af konlusion, tryckning o. ^s. 
v. visar sig denna method såsom det kraftigaste occh 
verksammaste ' medel. Är i dessa fall inflammationeen 
häftig, så applicerar F r i c k e  förut blodiglar och anväm - 
der under en à två dagar kataplasmer; men vid lindrigarre 
tillfällen företager han genast kompressionen. Likaså verkx- 
sam visar sig densamma vid den testikelinflammation, sorm 
ofta konsensuelt förekommer hos sjuka, hvilka lida r af 
strikturer i urinröret.

De företräden, man tillskrifvit denna method framn- 
för andra, äro :

1:o Det hastiga försvinnandet af sm ärtan

2:o Det skyndsamma upphörandet af sjukdomen sjelf; —  
(ur anförda resultater visar sig nemligen, att tidern, 
inom hvilken de sjuka blifvit genom kompression boo- 
tade, är vida kortare, än vid de andra brukliga mee- 
thoderna).



3:œ Dess enkelhet och den derigenom uppstående ringa 
olägenheten für den sjuke.

4:o) Dess obetydliga kostnad och

5:0) Det jemförelsevis mindre behofvet af skötsel och nog
grann diet m. m.




