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gemomdränkt charpie och betäcka detta med ett stycke 
va?xtaft, på det att charpiet så länge som möjligt må hål
las fugtigt. Dessa omslag skola hafva den egenskapen a tt 
inwerka adstringerande på sårets närgränsande delar och 
förihindra deras inokulation af giftet, sam t sålunda äfven 
sårrets förstoring.

Äfven i en sednare period af chankern kan lapis vara 
indlicerad, så vida icke såret visar friska granulationer och 
börrjande ärrbildning; ty äfven då fortgår på sårytan bild- 
nimg och resorption af det giftiga sekretet, hvarigenom 
allrmän infektion kan befordras. Dessutom är tuscheringen 
för det mesta ämnad att verka fördelaktigt omstämmande 
på sårytans vitalitet.

Kauterisering med lapis är i synnerhet indicerad om 
sårret antager formen af ett ulcus elevatum, om spongiösa, 
luxiurierande granulationer uppstiga öfver sårytan och för- 
vamdla sig i kondylomer, eller om särskildta delar af så
ret ej vilja cikatäricera.

I dessa fall ä r  ett ytligt öfverfarande af såret med 
en lapisstång, eller applicerande af en lösning af Sulphas 
Cuparicus eller Nitras Argentieus (10 gran på 1 uns de- 
stillleradt vatten) på charpie, oftast tillräckligt. Vill läkning 
det oaktadt icke inträda, så visa sig understundom , vid 
ulceera på penis, com pression med häftplåsterrem sor, som 
om bytas hvarannan dlag, eller, vid starkare afsöndring 
fram såret, hvarje dag„ fördelaktig.

Om häfticare reaktion eller profus vahrsekretion in
träd ier, så rekommenderar Ingarden stillhet och delens 
flitifga badande i ljumt vatten , eller applicerande af Aqua 
Calœis, hvartill kan sättas något Opium eller Extractum 
Hyoiscyami vid ökad retlighet. Är sm ärta för handen sät
ter liicord  till ett uns Vinum aromatium 8— 10 gran Ex- 
tracitum Opii gummosum, hvilken dosis ökas eller min
sk a s  alltefter individuella fall; men han tillägger äfven, att 
stumdom fall inträffa, då man för någon tid m åste afbryta 
brulket af Vinum aromaticum, eller alldeles afstå derifrån 
och endast använda en emollierande dekokt eller opiat
salva. Dieterich använder vid för handen varande sm ärta 
fugtiiga kataplasmer af infusion på Hyoscyamus, Cicuta
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eller semina Lini. Fördraga de sjuka lakemedlens använ- 
dande i salvform, så tillstyrker han följande liniment:

Rec. Aquae Calcis
Olei Amygdal. dulc. ana unciam dimidiam 
Extract. Opii aquos grana tria u. ad sex.
M. I. a. D. S. a tt stryka på charpie.

Äfven utan sm arta passar detta liniment ganska val, 
då det appliceras om aftonen, innan patienten somnar. Om 
deremot feta ämnen icko fördragas, hvilket synes deraf, 
a tt det retliga tillståndet ej förbättras utan snarare för
säm ras och att vahrsekretion blir tunnare och sparsam 
mare, så betjenar man sig af en enkel solution utaf Extrac
tum Opii aquosum, 1— 2 gran på ett uns vatten. För 
att understödja denna solutions verkan, m åste kataplas- 
mer appliceras, dock så att de ej direkt vidröra såret. 
H anckes method att exstingvera chankern i sin uppkomst 
är följande: förekommer den såsom en pustel, i hvilken 
konl.agiet innehälles såsom klar vätska, är e tt halft gran 
chlorzink, anbragt på pusteln, tillräckligt att förstöra in
nehållet och göra det oskadligt. Chlorzinken skall härvid 
åstadkomma en liten skorpa, som affaller vid fjcrde dagen, 
och läkning följer utan vidare åtgörande. Men då sällan 
torde förekomma, att en så hastig läkning kan verkställas, 
så är denna procedur vid fullkomligt utbildad chanker 
icke utförbar. Yid ett så r, som redan varat flera dagar, 
bör chlorzink användas blott såsom retm edel och dess 
bruk så länge fortsättas, tills läkning, med tillhjelp af inre 
användning häraf, har följt. För detta ändamål upplö
sas första dagen två gran chlorzink uti ett uns destille— 
radt vatten, hvarefter en droppe saltsyra tillsattes, och 
med denna lösning förbindes såret 3— 4 gånger dagligen, 
förmedelst dermed fugtadt charpie. Man behöfver dervid 
ej taga i betraktande en för handen varande inflammation, 
emedan chlorzinken sjelf verkar antitlogistiskt. Utanpå 
förbandet användas ihållande kalla vattenomslag. Erfar 
den sjuke efter hvarje förband ingen brännande känsla, 
så förstärkes den uppgifna lösningen så länge med e tt 
gran, tills sveda inträder. Till nya två gran chlorzink sä t
tes alltid ännu en droppe saltsyra. Efter inflammationens 
undanrödjande förändras sårsekretet och blifver vahrlikt,



ärrrhildning börjar vid sårkantcrna, och innom fä dagar 
fölljer läkning.

Utom kauterisation har, redan af äldre författare, ss. 
H um let, och i sednaste tider af Rieord, äfven chankerns 
exccision blifvit använd såsom  abortivmethod. Ilvad Wal
lace 's  föreskrift beträffar, a tt redan vid ”unscheinbarer flo— 
goise” bortskära det angripna partie t, anse vi, med D ie- 
letrich, densamma förkastlig, då en inflammation i och för 
sig* saknar hvarje critérium  på efterföljd af ett syphilitiskt 
såir, och den sjuke tillfölje deraf genom operation ganska 
lättt onödigt pinasj ty det gifves, såsom vi ofvan nämnt,, 
ickke så få inflammationstillstånd på genitalia efter coitus, 
utian ringaste syphilitisk orsak.

Sällan uppstår väl någon kontraindikation mot den 
abiortiva methodens användande vid början af chankerns 
upp trädande , ty  mi .dre ofta äro då sådana komplikatio- 
ne?r närvarande, som kontraindicera densamma. Äfven de 
sv.'âraste lokala komplikationer, såsom phimosis och pa
raphim osis, hafva väl vid den tid , då den abortiva m e- 
thmden är indicerad, ännu ej erhållit en sådan betydenhet, 
attt af dem mycket är a tt befara.

Läkning af m anget prim ärt chankersår kan äfven lyc- 
ka;s utan kauterisering, fast med den skilnad, att för
loppet vanligtvis blir långsammare. S ätte t för behnndlin- 
gein är aldeles deitsamma, som vid hvarje enkel chanker. 
Föirsta vilkoret för läkning är iakttagande af den största 
remlighet medelst flitiga tvättningar, lokala bad och fomen- 
tattioner, hvartill begagaas de mildaste vätskor, såsom in
fusion på fläder och ehamomill, althé-dekokt, samt bly— 
valtten o. d. Genom denna enkla behandling blifver det 
gifftiga sekretet bortsköiljdt och så väl den lokala inverkan 
af det korroderande vahret på sårytan , som resorptionen 
denaf, förhindrad. Detta bör fortsättas så länge, tills friska 
gnanulationer börja visa sig. För a tt undvika hvarje re l-  
nimg i så re t, samt för att bibehålla en jemn tem peratur, 
böir den sjuke iakttaga ett horizontalt läge i sängen. Ilär 
måi tilläggas, att feta substanser, såsom salvor, nästan all— 
tidi försämra sårets utseende.

Hos äldre, men tinnu i ulcerationsstadium varande 
ch.ankrar undergår behandlingen några förändringar, allt 
cfUcrsom en enkel, en indurerad, Huntersk eller en p ha-



gedänisk med sina varieteter finnes für handen. Afvcnså 
har en högre eller lägre inflammationsgrad sitt stora in
flytande pä behandlingen.

Såsom allmän regel må derföre gälla, att, då en häf
tigare inflammation är närvarande, denna först bekämpas, 
hviiket efter omständigheterna ernås genom stillaliggande 
i sängen, ljumma eller kalla fomentationer eller äfven ge
nom lokala eller allmänna bloduttömningar *) och milda 
invärtes antiflogistica, som ej häftigt inverka på tarm 
kanalen. För öfrigt bör ihågkommas, att ganska sällan 
någon strängare antiflogistisk behandling erfordras, såvida 
icke en med såret komplicerad svårare phimosis eller pa
raphimosis gör den nödvändig; hvarföre den äfven säll
syntast torde vara indicerad hos qvinnor.

Visar såret torpid karakter, så användes en mera 
retande behandling, såsom to rrt förband, charpie fugtadt 
med Vinum aromaticum, Mercurius præcipitatus ruber i 
salva med Unguentum Basilicum (Rec. Unguent. Basilic. 
3ij, Mere, præcipit. rubr. gr. vj— xij, M. f. ungu; EsterleJ  
Aqua phagedaenica nigra, solution af Nitras Argenticus 
eller Hydras Kalicus, o. d. Så snart det torpida tillståndet 
är häfvet, och en lifligarc reaktion uppväckt, förbindes med 
to rrt charpie, eller vid starkare retning, med emollierande 
medel.

Vid behandlingen af en enkel, icke indurerad ehan- 
ker, spelar måhända Nitras Argenticus åter hufvudrolen, 
både såsom förbättrande formen och omstämmande medel. 
Då här en fullkomlig exstinktion af giftet ej mera kan vara 
a tt hoppas, så är dot tillräckligt, a tt jem te ett ytligt tu - 
scherande af hela sårytan , förnämligast söka förstöra de 
delar, som genom sitt framskjutande äro hinderliga för

• )  Det af flera Författare för delta ändamål föreskrifna appli- 
kationssätt af blodiglar i sårets omgifningar är, enligt D ieterich , 
på det högsta förkastligt, em edan derigenom  en n y , mekanisk  
retning uppväckes, och ölvergång i ulceration eller brand gyn
nas. —  Man bör derföre anbringa blodiglarne mera aflågsna fran 
så r e t, antingen i perinæum, på mons Veneris eller i inguinal- 
trakten. R icord  föredrager applikation på mons Veneris framför 
alla öfriga , emedan man då är säkrast för blodigelbettens be
röring med det «yphilitiska giftet.



läkningen. Härvid är vigtigt ihågkomma, a tt efter tu 
scheringen lokala, ljumma fomentationer äro nödvändiga, 
för att förekomma en häftigare reaktion och minska faran 
för sympatisk ansvällning af ingvinaikörtlarne, som, vid 
chankerns fortfarande, så mycket säkrare skulle bidraga 
till resorption och öfverförande af det syphilitiska elemen
te t och ifölje deraf öfvergå i en verklig syphilitisk bubon.

Har chankern sitt säte på frenulum och detta blifvit 
betydligt angripet eller genom perforation redan skildt ifrån 
glans, så blifver skyndsammare läkning befordrad genom 
a tt med sax afskilja de ännu vidhängande punkterna och 
först sedan använda tuschering; men skulle frenulum ej 
vara mycket angripet, så bör man ej dröja med tusche- 
ringar, ty man kan ofta på detta sä tt behålla det, äfven
om det är ganska tunnt.

Förekomma såren vid mynningen af urethra, ofvan- 
före, under eller jem te frenulum, så låter man den sjuke 
urinera, genom att hålla penis i ett kärl med ljumt vat
ten, för att mildra sårets retning genom urinens inverkan.
Der ömsesidig beröring af tvenne sårytor förekommer, 
måste denna olägenhet motverkas genom omsorgsfullt mel
lanläggande af charpie eller linne.

Läkning af chanker på inre sidan af præputium eller 
öfre delen af gkans blifver, enligt Baum és, oftast fördröjd 
genom den nästtan oundvikliga retningen af præputium  vid 
dess tillbakadragande. För att förekomma detta, föreskrif- 
ver han ett förfarande, som alltid lemnat honom det 
bästa resultat: Den sjuke förbjudes att draga præputium  
tillbaka; 4— 5 gåager dagligen göras i början insprutnin- 
gar mellan glans och p>ræputium, ifall sm ärta och inflam
mation är för handen, med en involverande och sedativ 
vätska, i hvars ställe kort derefter under 3— 4 dagar in - 
sprutas en lapislösning (L*. gran på ett uns vatten , som 
småningom .görcs starkare, ända till 6— 10 gran på unset 
vatten.) —  Ar chankern indurerad och inflammerad, appli
ceras uppmjukande och narkotiska kataplasmer öfver pe
nis, som man låter ligga på ena sidan. ”Verkan af lapis”, 
säger han, ”är här som i så många andra fall verkligen 
beundransvärd, så att man kan påstå, a tt dessa solutioner, 
använde på nämnde säit, äro e tt slags panacée, hvarmed



ensam t man kan behandla stö rsta delen af syphilitiska sä r 
ända till ärrbildning11.

Detta förfarande kan äfven användas vid komplikation 
med en lindrigare phimosis. I allmänhet m åste m an, i 
sådana fall, så länge det utan fara låter sig göra, söka 
a tt läka den under praeputium förborgade chankern, utan 
förlust af praeputium, genom flitiga injektioner mellan glans 
och densamma, inbringande af små stycken präss-svam p 
mellan dessa delar, lokala och allmänna bad sam t kata- 
plasmer. Men hotar inflammationen att öfvergå i brand 
eller har denna redan in träd t, så måste en sonde creuse 
inskjutas emellan de nämnde delarne och praeputium upp
skäras.

Det är ej alltid nog att blott en gång använda lapis 
för att förbättra formen och omstämma chankern, särde
les då man, af fruktan för en alltför häftig reaktion, icke 
nog energiskt användt densamma på betydligare så r, äf- 
vensom i de fall, då ett redan godartadt ånyo skulle visa 
tendens a tt antaga sin förra karakter. Understundom in
träffar äfven, att, efter en tuschering, en del af såret för
bättras, under det en annan fortfar att ulcerera, då det blif- 
ver nödvändigt att förnya tuscheringen på den ännu elak
artade.

Så högt värde för öfrigt Nitras Argenticus eger så
som kauterisationsmedel, så bör man dock ej öfverse, 
a tt e tt missbruk deraf kan inverka försämraude pä chan- 
kerns förlopp, hvilket man finner vid tilltagande inflamma
tion, större retlighet och böjelse för blödning, som be- 
stäm dt kontraindicera dess vidare användning.

Till fulländning af den enkla chankerns botande, ifall 
den redan på ofvannämnde sä tt öfvergått till reparations- 
stadiet, anser Ingardeii mestadels tillräckligt a tt anlägga 
kompresser, doppade 1 ljumt vatten, eller äfven, efter om
ständigheterna, to rrt charpie. Iiicurd  deremot tillstyrker 
förband med Vinum Aromaticum, som visserligen kan vara 
ganska godt, men läkningen ernås äfven i de flesta fall 
lika fort genom det enkla förbandet. Skulle en för ymnig 
vahrbildning med ökad retlighet inställa sig, så är det till
räckligt att använda det ofvanföre uppgifna kalkvattnet



eller Vinum Aromaticum med något Opium, för a tt snart 
undanrödja detta onda; äfven infusion på chamomill med 
Opium eller Extractum  Hyoscyami rekommenderas såsom 
förträffligt.

Om läkning, vid sårets i öfrigt goda beskaffenhet, 
icke vill försiggå i anseeude till inflammationens mera 
torpida karak ter, sa bör ett något retande förband göra 
god verkan. Särdeles passande är en svag sublimatlös- 
ning antingen i destilleradt- eller kalkvatten med tillsats 
af Opiitinktur. Opium är derföre af vigt, emedan det be
sitter den synnerliga egenskapen, att icke blott förminska 
en ymnig sekretion eller verka fördelaktigt på en trög, 
utan äfven qualitativ! förbättra densamma.

Ehuru vid behandlingen af den indurerade chankern, 
samma principer i allmänhet böra följas, som vid den 
enkla, icke indurerade, så bör man likväl ej lemna ur 
sig te , att den hufvudsakligaste behandlingen går derpå ut 
att, om möjligt, upphäfva all induration.

Redan från äldre tider har den indurerade chankern 
ansetts indicera merkurialbehandling, och sjelfva Ricord 
tillstyrker användning af merkur, tilldess all induration är 
upphäfven, em edan han anser constitutionell syphilis der- 
med vara gifven oteh behandlar den derförcs åsom vore se
kundära symptomeir för handen. Hans förfarande är följande:

Om en chankcer, oaktadt kauterisation och använd
ning af Vinum Aromaticum blifver indurerad, så bör man 
ej vidare fortfara med dessa medel; ty förnyad kauteri- 
sering skulle föröka indurationen. Suppurerar det indu
rerade såret ymnigt, så  låter man dagligen flera gånger 
tvätta  det med Vinum Aromaticum; efter befuktning med 
detta torkar man såret varligt och pålägger sedan linne, 
tunnt bestruket med följande salva:

Rec. Calomel, grana quattuor et viginti.
Pulv. Opii puri drachmam unam.
A d ip .  su i l l i  u n c i a m  u n a m .

M. exactissime f. ungv. S. Att härmed tvenne gån
ger dagligen förbinda såret.

Förbandet m åste försigtigt aftagas, emedan eljest såret 
lä tt blifver blödande. Såsom merkurialkur, som i sådana 
fall icke bör försummas, rekommenderar han Jodetum 
Hydrargyrosum och gifver det i förening med Extract.



Hyoscyami till e tt gran pro dosi i ett piller, som han 
låter taga hvarje afton efter måltiden, och efter 8— 10 
dagars förlopp gifver han ett piller morgon och afton. 
Minskas induration under denna behandling och blifver 
mjukare, sam t en frisk, bättre  granulerande såryta visar 
sig, så behöfs intet stigande af dosen; men man bör icke 
straxt upphöra med detta medel, utan i allmänhet först 
efter läkningen. Salivation håller han för onyttig och 
skadlig; så snart tecken dertill börja visa sig , afbrytes 
med m erkurn, som likväl sednare kan återtagas.

Under reparationsstadiet använder han tvättningar 
med koksaltslösning, hvarefter, för hvarje gång, Calomels- 
pulver inströs i såret. Så länge ännu någon förhårdning 
qvarstår efter läkningen kan den sjuke icke anses botad. 
I sådant fall använder Ricord , jem te förbättring med sist
nämnde behandling, en lätt kompression. Endast om, ef
ter en länge försatt behandling härm ed, en brosklik hård
het qvarblifver, kan man tillåta sig excision deraf.

Delpech har gifvit det rådet att bortskära det indu- 
rerade stället, men har erhållit få anhängare; ty  såret för
vandlas ofta till en ulceration, som lika så svårt läkes, 
som den första.

Ingarden har kommit till den erfarenhet, a tt man ofta 
förgäfves använder all möda att bortskaffa indurationen, 
och detta oaktadt begagnande af de m est heroïska medel. 
I följe deraf förnekar han, äfven vid denna form, m erku- 
rens företräde och sträfvar att uppnå målet genom fram
kallande af en profus vahrbildning. Framför allt annat har 
han funnit kali causticum ändamålsenligt, hvars använd
ning såsom kauteriseringsmedel måste repeteras, hvar
efter man ej bör uraktlåta a tt medelst to rrt charpie söka 
upphemta det kringflutna frätmedlet; ty, i annat fall, skulle 
detta, ännu mer än Nitras Argenticus, förorsaka excoria- 
tioner, ja till och med betydligare ulcerationer på den 
friska omgifningen. Såret erhåller väl icke så fort, som 
efter användande af Nitras A rgenticus, ett rent suppure- 
rande utseende, men deremot blifver vahrbildningen så 
mycket mera profus.

Topiska bad med ljumt vatten eller emollierande de- 
kokter anser han här vida vigtigare, än vid den enkla



chankern, men finner dem ännu fördelaktigare, om de 
omvexla med uppmjukande kataplasm er, emedan derige 
nom ej allenast vahrbildning befordras, utan äfven sjelfva 
indurat-on förr uppmjukas. Visserligen måste man länge 
fortsätta med denna method, om man vill komma till ett 
önskadt resultat, men så mycket vill han försäkra, a tt 
till och med lokal användning af merkurialsalva eller Jod- 
p ræ parater icke gagna så mycket, och att det mången 
gång ä r  aldeles omöjligt att fullkomligt betvinga indura
tion, som ofta, utan mehn för hälsan, med tiden för
svinner genom naturens hjelp.

Såsom vanligt, förbindningsmedel har han ofta funnit 
god hjelp af en svag, icke kauteriserande Kalilösning, äf- 
vensom af Jodkalium med tillsatts af litet ren Jod.

Med denna behandling inträder oftare, än efter an
vändning af Nitras Argenticus, en stegrad retlighet i så
ret, som då fordrar de förut uppgifna, sedativa medlens 
bruk , ehuru man ingalunda bör öfverse, att en måttligt 
stegrad retlighet, såsom omedelbar följd af behandlingen, 
ej har så mycket a tt betyda, då den lätt kan tyglas ge
nom Opium eller Extractum  Hyoscyami.

Har chankern en phagedänisk karakter, så blifver 
alltid hufvuduppgift.en, att utforska den orsak, som möj
ligtvis ligger till girund för detta tillstånd och söka göra 
den oskadlig. Dettta kan väl lätteligen ernås, om orsaken 
ä r en y ttre , men har man att söka orsaken till denna 
formanomali uti e tt allmänt sjukligt tillstånd, sä måste 
detta , så fort som möjligt,, motarbetas. Skulle allmänna 
hälsotillståndet ännu icke vara störd t ,  och orsaken följ
aktligen mera en jttre , så underlättas och påskyndas för
bättringen genom lindrigt afiörande medel eller till och 
med verksammare antifiogistiska medelsalter, under iakt
tagande af stillhet och sparsam diet, befordrande af bättre 
luft och upphörande med merkuriella medel, ifall sådana 
blifvit använda. Äfven måste man afse den allmänna sen
sibiliteten, hvars sjukliga steering ofta indicerar använd
ning af narkotiska medel eller nervina. Om jem te bran
dig förstöring en putrid feber utbildas, så blifver en inre 
användning af antiseptica, allt efter feberns olika grad, 
oundviklig.



Vid den lokala behandlingen kan man ej på förhand 
bestämma, hvilket förfarande, uti ett gifvet fall, skall gagna 
eller skada. Använder man ett medel, så bör man alltid 
vänta några dagar på resultatet. Inträder efter denna 
tid ett uppehåll i sårets tilltagande, eller inträffar någon 
förbättring efter ytterligare 5— 6 dagar, så bör man re
dan vara nöjd och fortsätta samma behandling, så länge 
den lemnar någon hjelp. Det är rådligast a tt först då 
gripa till en merkurialkur, när flera andra medel förgäf- 
ves blifvit försökta.

liicord  tillstyrker vid den phagedäniskt-diphteritiska 
formen att mindre ofta förbinda såret och betjenai sig 
häri ill af en koncentrerad Opiisolution i vatten som be- 
täckes med e»t stycke vaxtaft, för att länge bibehålla 
förbandet fuktigt; äfven invärtes gifver han Opium till 
mildring af smärtorna. Om sårets utseende förbättrats,, 
behandlar han det med Vinum Aromaticum. Kauterisering 
måste här understundom förnyas tvenne gånger på dagen. 
Ibland låter han applicera ett vesicatorium eller Pulvis 
Cantharidum på sårytan under 24 timmar, och sedan för- 
bindes med Vinum Aromaticum, hvilket förfarande förnyas 
efter 3— 4 dagar, tills granulationer visa sig. För öfrigt 
rekommenderar han koksaltlösning, JoJsolution, svartvat
ten (Calomel med Aqua Calcis), sublimat och caustica. 
1 värsta fall använder han Pasta Viennensis, som sätter 
en gräns för förstöringen på den ulcererade ytan.

Vid den gangränösa formen förfar Iiicord, i början af 
den inflammatoriska perioden, rent antitlogistiskt. Bruket 
af m erkur är, i denna varietet af chanker, ganska skadligt. 
Ilar gangrän en gång inträdt och krafterna sjunka, an
vändes syror, Campher, iMoschus etc. Om branden be
gränsat sig, aflägsnar man skorpan så fort som möjligt. 
På det qvarblifvande enkla såret användes, vid trög läk
ning, omslag med Vinum Aromaticum eller en lätt tusche
ring med lapis.

Fastän Ingarden vid behandling af den egentliga, pha- 
gedäniska chankern ej lemnat Ricords ofvanuppgifna för
farande utan uppmärksamhet vid betänkligare former, så 
är dock hans öfvertvgelse, a tt man, i de flesta fall, kom
mer till målet med lians vanliga, enkla behänd 1 igssätt. Då 
brand inträdt, hafva fomcntationer med en saturerad china-



dekokt, med eller utan kampher, allt efter omständig
heterna, lemnat honom förtrfiflig hjelp och i öfrigt till
råder han, a tt här uppfylla alla indikationer på samma 
sätt, som vid hvarje annan brandig förstöring.

Behandlingen af den larverade chankern är äfven un
derkastad många svårigheter, hvilka ofta förökas genom 
komplikationer med akuta gonorrhéer, i synnerhet hos man
nen. Här kommer det hufvudsakligen derpå an att, så fort 
sig göra låter, undanrödja inflammato' iska tillfälligheter ge
nom passande antiphlogistica, minska den stegrade retlig
heten genom ljumma bad och i nödfall med narcotica, samt 
sedan, om den minskade retligheten tillåter det, genom 
förutgående insprutningar med slemmiga och narkotiska 
dekokter, förbereda de angripna delarne på en mera ener
gisk behandling. Ilar man verkställt detta, så lemnar en 
injektion af en svag lapislösning, som man småningom kan 
förstärka, ofta den bästa tjenst. Ricord  tillstyrker äfven 
här kauterisation; han inför en, med lapislösning genom- 
dränkt, pensel uti urethra, eller, om såret sitter i vagina 
eller pä os uteri, tuscherar han med tillhjelp af speculum 
och insprutar sedam Vinum Aromaticum. Hvarje afton gif- 
ver han kampher fför att hindra erektioner och låter pati
enten dricka myckfet, för att göra urin mildare. Bilda sig 
abscesser, mäste die straxt öppnas.

För efterbehanidlingen är det af särdeles vigt att, ge
nom införande af C'harpivelar, skydda den motstående ytan 
för beröring med die ulcererade ställena, emedan härigenom, 
icke blott läkningen betydligt underlättas, utan äfven för
trängningar af urinrörets lumen möjligast förebyggas. Äro 
ehankrarne komplicerade med gonorrhé, måste alla retande 
och balsamiska medel undvikas, emedan, genom deras in
flytande på urethra, det onda nödvändigt måste försämras.

Om chankern i urinröret är indurerad, åtföljes den 
af dysurie på samma sätt, som en striktur. Denna art 
af striktur kureras genom en invärtes merkurialbchandling. 
Läkning befordras föröfrigt genom införande af en, med 
Unguentum Hydrargyri bestruken, smal bougie.

A l l m ä n  b e h a n d l i n g .
Om inga komplikationer finnas för handen, användes 

allrpän behandling först, då chankern utbildats, Finnas de



deremot närvarande, och så re t varat flera dagar sam t be
tydligt gripit omkring sig, m åste Läkaren alltid tillgripa all
män behandling, emedarr han ej kan förutse, hvilken för
störing af delarne kan följa. Detta kan antagas såsom norm.

Vid flertalet af prim ära chankersår, är det nog a tt 
iakttaga sträng stillhet, horizontalt läge i sängen under jem n 
värme, undvikande af hvarje ansträngning och utsväfning, 
en antiflogistisk regim, bruk af diluerande och svettdrifvande 
drycker, såsom vatten, dekokt på Maltum, radix Graminis 
och Sarsapariliæ m. fl., befordrande af exkretionerna, sär
deles stoigången. Genom detta förfarande, isynnerhet ge
nom stillhet, blifver säkrast uppkomsten af buboner före
byggd. —  Kraftiga individer gifves tid efter annan ett s a -  
limskt eller annat purgermedel. Mera sällan torde åder
låtning komma i fråga.

Sträng diet användes af många Läkare med stor nog
grannhet, då andra derem ot hafva tillåtit sig afvikelser 
från denna ytterlighet, utan särdeles mehn för de sjuke; 
somliga hafva ändtligen förklarat svältkuren för rent af 
skadlig. Detta allt beror sannolikt af den sjukes konsti
tution; ty för robusta subjekter påskyndas läkningen un
der dietkur, då den derem ot hos svaga individer verkar 
motsatsen, så att dessa tvärtom  måste hållas vid en re
staurerande regim. Med rätta, säger Canstatt, gör man 
den ensidigt använda svältkuren den förebråelsen, att, o - 
beräknadt svårigheterna a tt använda denna behandling, de 
sjuke derigenom mestadels blifva så försvagade, att de 
ofta först "flera veckor efter sårets läkning kunna återgå 
till sina sysselsättningar. Äfven här är den gyllne medel
vägen den bästa.

Öfver hufvud tagit läkas de flesta chankersår genom 
denna enkla behandling, utan användning af merkur. Såle
des behöfver icke therapien för den primära chankern or
ganismens m erkuriaiisering, vare sig till läkning af såret 
sjelft, eller till förhindrande af konsekutiva tillfälligheter i 
andra fall, än som här nfdanföre skola angifvas. Enligt 
Canstatt har de sista årtiondenas erfarenhet tillräckligt 
visat, a tt allmän lues icke oftare följt på de primära chan- 
krar, som blifvit läkta utan, än med merkur, men att det 
i otid använda quicksilfret medfört många, oberäkneliga, 
svåra följder, och derföre alltid blifver ett farligt vapen, 
hvaraf man blott i nödfall bör bctjena sig.



Dieterich uppger såsom allmän regel für bruket af 
mærkur, a tt man icke bör använda densamma förr, än 
hv/arje spår af inflammatoriskt tillstånd i såret och dess 
ormgifning är upphäfvet. Följer man icke denna regel, så 
lö p e r  man fara att åstadkomma stor skada, derigenom 
attt såren gerna blifva phagedäniska och kunna förorsaka 
sto>r förstörelse, ja till och med förlust af penis.

Allmän behandling med qvicksilfver bör ej försummas : 
Uo Yid alla primära chankersår med indurerad eller 

Huintersk karakter, äfvensom då efter läkning af såret nå- 
gom induration qvarblifver. —  Under dessa omständighe
te r ' äro sekundära symptomer a tt med säkerhet förvänta 
oclh kunna blott genom merkur förebyggas eller hållas på 
en lägre utvecklingsgrad. Medgifver man också Antim er- 
kuirialisterna, a tt till och med en indurerad chanker stun- 
dorm kan läkas utan qvicksilfver, så öfverensstämma dock 
de yppersta Läkare deruti, a tt läkning vida fortare eger 
ruim under m erkurens inflytande, och a tt allmän smitta 
derigenom  säkrare förhindras. Ihågkommas bör dock, att 
skrofulösa, skorbutiska och svaga konstitutioner mången 
gånig kunna kontraindicera bruket af qvicksilfver.

2;o Vid alla prim ära chankersår, som länge motstå 
dem enkla, icke merkuriella behandlingen, förblifva statio
n ä ra  eller till och mied utbreda sig. Användning af mer
k u r  frambringar då ofta innom kort en gynsam förändring. 
Lik'väl bör man icke glömma, att den enklaste chanker 
kan behöfva 4— 6 veckor till läkning, hvårföre man icke 
bör uppgifva läkningsförsöket utan m erkur, förrän man 
afbiidat behörig tid och öfvertygat sig om denna behand
lings overksamhet.

3:o I alla de fall, då sysselsättning, y ttre  förhållan
den o. s. v. göra för den sjuke svårt eller omöjligt a tt 
iaktltaga en strängare regim och stillhet, hvarförutan det 
ej äir tänkbart, a tt den icke-merkuriella kuren kan lyckas.

Vid alla dessa händelser betjenar man sig antingen 
af Calomel, 1— 2 gran dagligen, eller af Dzondis subli- 
matikur, då patienten efter middagen tager fyra af efter- 
följamde piller, ökande med tvenne hvarje dag, tills 30 
pillesr på en gång blifvit tagna. De större doserna kunna äf- 
ven fördelas i flera mindre, som tagas efter korta uppehåll.

Formeln är följande;
Rec. Hydragyri muriatici corrosivi grana duodecim



solve in Aquæ destillatae q. s.
adde 

Micæ panis albi,
Sacchari albi, aa q. s. u t f. pilulae N:o 240. 

Förbigående alla andra formler för invärtes behandling 
med qvicksilfver, må vi endast tillägga, att om magens 
tillstånd o. d. kontraindicerar inre bruk deraf, förordnar 
man dagligen, före sofdags, ingmdning af £— 1 drachm a 
Ungventum H ydrargyri, d. s. k. lilla smörjkuren, om vex- 
lande på armar, ben o. s. v. alltid med iakttagande af van
lig försigtighet. Så snart tecken till salivation visa sig, 
upphörcr man strax t med m erkurn, som först å tertages, 
sedan merkurialsymptomerna försvunnit, ifall om ständig
heterna så skulle fordra. Är chankern läkt, kan allt vidare 
användande af qvicksilfver anses öfverflödigt.

Hvad Hanches method angår, förenar han, med den lokala 
behandlingen af syphilis, äfven en allmän, för att förekomma 
allmän intoxikation och föreskrifver den på följande sä tt:

At fullvuxna personer förordnas vanligen fyra gran 
chlorzink med två droppar saltsyra *) på fyra uns d e- 
stilleradt vatten, hvaraf en matsked tages hvar tredje 
timme. Patienten erhåller tillfölje häraf e tt halft gran pro 
dosi. Efter åtta  dagars bruk, vid fortsatt lokalbehandling, 
är den primära chankern läkt. Den sjuke erfar vid invär
tes bruk af chlorzink ingen betydlig förändring, dess 
matlust är ostörd, sömn god, krafterna oförsvagade och 
på sin höjd klagar han öfver den sparsamma kosten. Un
der dess bruk blir ingen organisk funktion störd eller un
dertryckt, och blott vid noggrannare uppm ärksam het på 
sig sjelf m ärker patienten en ymnigare urinafsöndring.

Häraf är tydligt, a tt chlorzinken verkar skadligt hvarken 
på lym phsystem et eller på tarm kanalen; på sin höjd tager 
den det uropoetiska system et i anspråk, men dess vigti— 
gaste verkan, som vi icke kunna upptäcka genom yttre  
betraktande, fram träder innom nervsystem ets sphär.

Äldre chankrar behandlas på samma sä tt, b lo tt med 
den skilnad, att en större dosis af chlorzink fordras, för 
a tt inverka på såret, hvilket öfverlemnas åt Läkarens libe
rum arbitrium.

*) Tillsatsen af saltsyra verkar, att icke någon del af chlor- 
zinken utfällos i vattnei, hvarigenom  dess verkan skulle försvagas.


