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O m

Primüra S y phi i i t is k a sår
(U lc e r a  S y p h ilit ic a  prim aria).

In e s s a  uppkomma till följe af direkt beröring med ett spe- 
eifiikt Syphilitiskt contagium, som orsakar en lokal inflam- 
martionsprocess, hvars ursprung, förlopp och utgång m o- 
diffieras efter olika individuella förhållanden och de an- 
griipna delarnes byggnad, samt kunna hafva till följd hela 
orjganismens infektion, och hvilkas sekret under ulcera- 
tiotnstillståndet alltid för andra är positivt smittande.

Infektion, som vanligast försiggår genom coitus, kan 
eg;a rum på adla med en finare epidermis eller epithelium 
försedda ställe>n af kroppen. Hos mannen uppkgmmer den 
vamligast på in re  sidan af praeputium, serdeles vid frenu- 
lurm och bakre delen af glans, mera sällan på glans och 
ytttre sidan af praeputium eller huden på penis, och säll- 
sym tast, enligt Bicord, uti urethra. Hos quinnan iaktta— 
geir man de prim ära Syphilitiska såren oftast i de yttre 
bly/gddelarne, ss. på labia majora och minora, uti fossa 
nawicularis och i urethrae mynning, mindre ofta i vagina 
oclh på os uteri. Äfven kunna dessa sår uppkomma uti 
anius, genom giftets öfverförande från blygden; på läp- 
pairne eller brösten, genom kyssning eller diande af ett 
me^d Syphilis behäftadt barn; och ändteligen genom sår, 
äfv/en om de äro af den lindrigaste a rt och endast epi
d e rm is  på ett litet ställe är förlorad, på hvilket sätt Chi- 
run-ger, Anatomer och Harnmorskor både sjelfve kunna 
sm iittas och på andra öfverföru kontagiet. Dessutom kun
na chirurgiska instrumenter, gemensamma klädespersed-
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lar, badsvampar o s. v blifva inedcl für smittans upjp- 
komst.

För att närm are undersöka det primära Syphililislka 
sårets väsende, vilja vi här, förbigående de äldre Syphii- 
lidologernes ss. B. Bells, J. Hunters m. fl:s, inympningrs- 
försök och deraf härledda slutsatser, endast anföra de af 
IUcurd i sednaste tider gjorda noggranna iakttagelser.

Enligt sistnämnde författare genomgår det primäira 
Syphilitiska såre t tvennc stadier, stadium ulcerationis rel
ier det egentliga Chankerstadiet *), och stadium reparra- 
tionis eller läkningsstadiet.

Blott under det första stadiet sm ittar det och låtter 
genom inympning öfverflytta sig; i det andra deremiot 
har det upphört att afsöndra ett specifikt var och är <då 
e tt enkelt, i ärrbildning öfvergående sår. Om man um - 
der den första perioden med en lancette bringar Chain- 
kervar under epidermis visa sig följande företeelser: uin- 
der de första tjugufyra timmarne rodnar inympningsstälket, 
från andra till tredje dagen uppkommer en blemma (p ia- 
pula) med inflammerad omgifning, och redan från treodje 
till fjerde dagen visar sig ofta på densamma en litten 
blåsa (ve^cula); från fjerde till femte dagen tilltager aaf- 
söndringen under epidermis, blifver varartad och en pt>u- 
stel bildar sig. Den inflammerade omgifningen, som ämda 
hittills varit i tilltagande, försvinner eller aftager åtm iin- 
stone nu, om pusteln ej vidare förstoras; derem ot indiu- 
reras pustelns botten. Från sjette dagen förtjockas varret, 
pusteln skrumpnar och förtorkar till en crusta. Aflosssas 
denna crusta eller affaller den af sig sjelf, så visar ssig 
huden derunder i hela sin tjocklek cirkelrundt, likascom 
med ett håljern, genomborrad. Botten af det quarståem de 
ulcus är gråaktigt hvit, speckig, beklädd med en pseudlo- 
mcmbran och låter ej lätt rena sig , sam t hvilar på en 
indurerad basis. Kanterna, som bildas af hudens hoela 
tjocklek, äro mer eller mincre underminerade och speec- 
kiga, bilda utåt en blåaktig rödbrun ansvällning, sam t ssy-

*) Såsom vi benämna d et, h elst det primära Syphilitisska  
såret med ett ord kallas Chanke\



nais under loupen tandade eller naggade och betäekta med 
em lika massa, som sjelfva såret.

Öfverföres chankervar till ställen blottade på epider- 
miis eller epithelium, så uppkommer ingen pustel utan di
r e c t  ulceration. Bringar man det i den subkutana cell- 
väifven, så uppstår en phlegmonös inflammation och en 
abiscess bildas.

Indelning:
Man finner hos författarne än flere än färre arter af 

de?n primära chankern antagne, men om man blott fäster 
s ig  vid de väsendtliga karaktererna, så låta alla former 
af densamma hänföra sig under följande trenne hufvud- 
a rtte r:

ho. Den enkla chankern (Venerola vulgaris E va n s) , 
dit afven d. s. k ulcus elevatum räknas.

2:o. Den indurerade eller s. k. Hunterska chankern 
(ulcus primarium syphiliticum induratum).

3:o. Dem phagedäniska chankern (ulcus syphiliticum 
primariuim phagedænicum), hvarunder inbegri- 
pes d. s.. k. diphteritiska, gangränüsa och ser- 
piginösa.

Under ulcerationssfadiet framträda tydligt karaktc- 
reirne på dessa olika arter.

Symptomer och förlopp:
Den enkla chankern har hos mannen för det mesta 

s ittt säte på den inre eller yttre sidan af praeputium, och 
hoss quinnan är denna a rt öfver allt den vanligaste. Dess 
stoorlek kan variera från ett hirskorns till en mindre pen- 
nimgs. Har chankern begVnnt med en blåsa eller pustel, 
så förvandlar sig denna snart i en skorpa, efter hvars 
boprtfallande ett urhålkadt, ovalt eller cirkelrundt sår med 
speeckig, smutsigt gulakhg eller brun botten qvarstår;



sårkanterna aro likasom afskurna, men hvarken särdeles 
inflammerade, kallösa eller framstående, och deras omgif- 
ning har en brunrödaktig färg; sekretet är af serös be
skaffenhet, Det mest karakteriserande är a tt förhårdning 
så väl af bottnen som af kanterna alldeles saknas.

Icke så  sällan höja sig vid S— 10 dagen antingen 
blott sårkanterna eller dessa jem te botten med svampak
tiga luxuriationer, hvilka stundom betydligt öfverskjuta sin 
omgifning. Oaktadt denna upphöjning finnes dock ingen 
induration såsom vid den Hunterska, och varet är af mera 
serös art. I detta tillstånd kan såre t någon tid förblifva, 
men sjunker sedan tillsamman och ärrbildning inträder. 
Denna form har fått namn af Ulcus elevatum.

Den indurerade eller Hunterska chankern förekommer 
oftast på frenulum, vid gränsen emellan glans och corpus 
penis, sam t på glans. Den är mer eller mindre cirkel
rund, djup, af livid smutsig färg, med speckig, gulaktig, 
icke granulerande, sårbotten; dess kanter äro hårda och 
tjocka och dess basis är kallös. Trycker man sårets när
m ast omgifvande delar mellan fingrarne, så kännes (ss. 
Bell uttrycker sig) likasom en i djupet af huden sittande 
halfgenomskuren ärt. Sjelfva såre t kan vara ganska litet, 
men förhårdningen vida utbredd. Enligt Baumes uppkom
m er induration alltid först några dagar efter chankerns 
utbrott. Denna induration är indolent. Då den förekom
m er på corpus penis är såret vanligen ej fördjupadt, kan
terna och bottnen mindre kallösa och af mindre livid färg; 
men på praeputium utbreder den sig betydligt.

Den phagedäniska chankern kan antingen från bör
jan uppträda med denna karakter, hvilket dock mera säl
lan är händelsen, eller kan en enkel eller indurerad för
ändras till en phagedänisk. Det som bäst karakteriserar 
denna, är det oupphörliga kringgripandet af den ulcera- 
tiva förstöringen, hvilkcn kan försiggå på tvenne sätt.

Den ena af dessa sålunda uppkommande arte r, som 
mera liknar hospitalbrand och blifvit kallad Diphteritisk 
chanker, har en med hvitgrå pseudomem bran betäckt sår
yta, hvilken membran styckevis afiossas, för att snart på 
bekostnad af de friska delarne återbildas, så att förstörin
gen alltvidare utbredes.



Den andra arten , s. k. Grangränös chanker, ä r  tili 
u tseende t m era iivid och betäcker sig med stö rre eller 
miindre svarta brandskorpor, efter hvilkas aflossande s å -  
re 't  visar den vanliga phagedäniska karaktercn eller, i 
säillsyntare fall, friska granulationer. Brandskorpan kan 
äf’Ven återbildas.

Mos dessa tvenne arte r är sekretet från såre t tunnt„ 
ik(oröst, brunrödaktigt, skarpt, ofta blodigt och y tte rs t 
stånkande; ytan är ojemn, likasom söndernaggad, u tan  
grranulationer och mången gång lätt blödande: kanterna 
ärro ej cirkelrunda utan ojemnt naggade, ofta oedematösa 
occh omgifna af en liflig rodnad.

En tredje a rt af den phagedäniska chankern är den 
S*erpiginösa, som karakteriseras af en fortgående ulcera- 
ti(on vid sårets ena sida, under det läkning försiggår vid 
dten andra. E get för denna art är äfven att den försäm - 
rais under merkurialbehandling.

För det m esta är den phagedäniska chankern m ycket 
srmärtande och patienten erfar i den lidi nde delen en kän- 
slla såsom af glödande kol, häftigt stickande och gnagande. 
Smiärtan utbreder sig till närgränsande partier; dock gif— 
vras fall då den, 0)aktadt fortgående förstöring, är ganska 
riinga. Ofta är allimänna helsotillståndet betydligen föisäm - 
rædt, pulsen accellererad ända till 120 — 130 slag, tungan 
birun och torr, an^sigtet vanställdt och krafterna sjunkna, 
slå att den sjuke,s tillstånd liknar en Typhus-patients^ 
Mlången gång blifver den subkutana cellväfven i stö rre  
oimfång förstörd, under diet den deröfver liggande huden 
äir oskadad men underminerad. Än försiggåi förstörelsen 
h.astigare, än mera smygande, och ofta kunna dagar och 
Vfeckor förflyta, utan att ulcorationen fortgår. Innan tvenne 
miånaders slut begynner sällan, äfven under gynnsamma 
föirhållanden, ärrbildning. Sjukdomen varar derem ot ofta 
4— 8 månader och deröfver, under det att så re t likasom 
kiryper från en del till en annan, ömsom helar och ömsom 
ätter uppbryter.

Den Ilunterska chankem s förlopp är vanligen långsam t; 
föire 30— 50 .dagar har man sällan a tt hoppas fullkom- 
liig läkning. Äfven synes ofta en längre inkubationstid



förutgå, än vid andra prim ära sär. Efter läkningen quar- 
blifver ofta en envis förhårdning, livilken alltid ä r af dålig 
betydelse, till följe deraf a tt patienten sväfvar i fara för 
konsekutiva symptomer, som sällan pläga uteblifva. Det 
indurerade partiet kan exkorieras, vid coitus lätt sönder- 
slitas och föranleda uppkomsten af e tt sår, som åter an
tager chankerkarakter. De ärr, som den Hunterska chan- 
kern quarlemnar, äro vanligen stora och djupa.

Smärtan är vid den enkla chankern för det m esta 
ingen eller åtminstone varar den helt kort; dock beror 
detta af de olika ställen på hvilka såret förekommer. Bak
om glans och på inre sidan af praeputium är den lifligare 
än på y ttre huden. Ilar såre t sitt sä te  i urethra uppstår 
intensivare sm ärta vid tryckning, urinkastning, erektion, 
o. s. v. Ända till 1 - 6  veckor kunna åtgå för läkningen.

Såret qu.irlemnar e tt litet, föga fördjupadt ärr, som se
dermera ofta alldeles försvinner. Stundom blifver såre ts 
oingifning, innan fullständig ärrbildning inträder, en tid 
bortåt ansvälld, men icke indurerad.

Diagnos:
Det gifves knappt någon sjukdomsform, hvars riktiga 

igenkännande är underkastad så många svårigheter, som 
det primära syphilitiska såret, och oik tadt så många 
bemödanden af de utm ärktaste syphilidologer har det ända 
hittills ännu icke lyckats att påfinna så positiva karakte- 
rer, att man a priori kan undanrödja allt tvifvel om sjuk
domens natur. Det enda säkra skulle vara den af Ricord 
allmänt använda inokulationcn af chankervar och afbidan- 
de af den derigenom uppkommande karakteristiska pusteln, 
e tt förfarande, som vi med Ingarden  anse förkastligt, 
då man besinnar a tt ju flera primära sår finnas på olika stäl
len af kroppen, faran för allmän intoxikation är desto stö r
re. En ganska osäker hjelp för diagnosen är den, som 
stödjer sig på sjukdomens lokal. Om äfven misstanka för 
sm itta synes än så grundad, så är det likväl visst a tt 
äfven genitalia, ej mindre än andra delar af kroppen, kun
na vara utsatta för ulccrationer af annan art. Dessa äro



olfta såsom lokala lika, om ej mera förstörande än det 
pirim ära syphilitiska såret. Sådana äro t. ex. de exkoriationer, 
scom uppkomma efter en häftigare coitus, eller i följd af 
ettt missförhållande mellan genitalia, vidare ulcerationer som 
umderstundom följa på en betydligare phimosis eller para- 
plhimosis, samt de som uppstå af ett skarpare sekret, el- 
le?r af Herpes praeputialis, Eczema, Psoriasis o. s. v. Der- 
föire säger redan Astruc * )  : 11Solent quidem in iisdem 
ptartibus citra venereum contagium excoriatiunes interdum  
fiieri, si cum muliere res habeatur, cui menstrua acriora 
aiclu fluant, vel paulo ante fluxerint, aut quae fluore m u- 
litebri mordaciore laborat; imo etiam sine concubitu, si 
mimia fu e r it acrimonia humoris, qui ex  sebaceis vasculis 
sczaturit in viris, et sub praeputio in sordes colligitur, nisi 
ellualur. Sed excoriationes hujusmodi ab ulcusculis vene- 
reeis ex  eo distinguere facile est, quod cutem superficiarie 
taintum lambant, quae late et irregulariter serpant, quod 
mullis callis obsideantur, et quod cito exsiccentur vel spon
te ;, sola lotione cum vino solo, aut cum herbis vulnerariis 
imfuso.'n

De äldre Läkarne voro ej så noggranne vid diagnosens 
bœstâmmande; ty af dem förklarades, särdeles vid sjukdo- 
miens första uppträdande, hvarje på genitalia efter en oren 
beeblandelse förekommande sår för syphilitiskt. Sjelfve den 
bcerömde Astruc y t t r a r :  11Itaque pro venereis habenda sunt 
ullcuscula, quaecwmque in descriptis genitalium locis sub- 
niascuntur rotunda, orbicularia, callosa, contumasia, ultra  
cuitem profunda , in fu n d o  plena albicantis vel livescentis 
niiuci.” Enligt John H unter  och andre auctorer ansågos 
dœ sår, som efter en m isstänkt coitus lokaliserat sig på 
gœnitalia, och icke kunde botas utan merkur, vara af sy - 
pttiilitiskt ursprung. Redan Girtanner**) fäster mera upp- 
miärksamheten vid svårigheten a tt uppgöra diagnosen. In -  
gmrden anser, utan att göra afseende på efterföljande all— 
nuän infektion, hvarje på genitalia, hos ett eljest friskt 
inidividuum, förekommande och redan utbildadt elakartadt

*) De rrjorbis venereis libri novem . Par. 1736. Venet. 1760. \ Tom. 229 pag.
**) Abhandlung über die vener. Krankheiten. Gotting. 1788. 

1779-3. 1 Rd. 186 seite.



så r, vid hvilket ingen dyskrasie eller eljest missgynnande 
omständighet kan antagas, som betingar och underhaller 
något annat slags ulcerationstillstånd för en äkta syphi- 
litisk chanker, i fall kort före dess utbrott beblandelse 
med ett med chanker behäftadt subject bestäm dt kan 
bevisas, eller åtminstone med stor sannolikhet antagas, 
och om såret efter fullkomlig utbildning visar de förut 
uppgifne karaktererne. Ilvad liicord  angår så antager 
han, såsom vi förut till en del vidrört, endast tvenne 
säkra kännetecken på den primära chankerns existens, 
frambringandet af en karakteristisk pustel genom inokula- 
tion af secerneradt var och uppkomsten af konstitutio
nell syphilis; hvilket han anser vara af serdeles vigt vid 
medico-forensiska fall för att afgöra om man har a tt göra 
med ett syphilitiskt sår eller ej.

För det praktiska ändamålet, särdeles för valet af 
behandlingssätt, är den bestämning nöjaktig, om ett sår 
sannolikt är af syphilitisk natur eller icke. Hänvisa de 
anamnestiska momenterna derpå, har såret en afrundad 
form, skarpt afskurna kanter, en speckig hvitaktig botten, 
är det indureradt, visar det benägenhet att blifva statio
närt eller utbreda si£  och är tillika någon ansvällning af 
ingvinalkörtlarne för handen, så är misstanken om sårets 
syphililiska ursprung m er eller mindre tillräckligt grundad.

Förbigående den speciella diagnosen för de sår, som 
m era ligga i dagen, anse vi oss endast böra nämna nå
gra ord om diagnosen på chanker i urethra och vagina, 
på os uteri och nedre delen af intestinum rectum , de af" 
W cord  s. k. ”chancres larvés.” Diagnosen på dessa, sär
deles på den i urethra, ä r underkastad många svårigheter, 
då den, ifall den ej är betydande, ofta tages för en lin
drig gonorrhé, under det att det sparsamma variga se
k rete t, som kommer utur urethræ  mynning förleder till 
detta antagande. Blott vid en närmare undersökning 
framstå de verkliga diagnostiska tecknen genom det för 
en gonorrhé jemförelsevis alltför obetydliga och mera iko— 
rösn utflödet, genom den betydligare fixa, brännande och 
stickande sm ärtan, särdeles under urinkastning, vidare 
utaf de blodstrimmor, som ofta äro blandade med sekre
tet, och utaf den större eller mindre begränsade, sm är-
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ta inde, hårda svullnad, som redan vid lätt tryckning kän
ntes på något ställe i u re th ra , äfvensom af inokulations- 
föirsök. År denna form verkligen komplicerad med en 
gconorrhé blifver diagnosen desto svårare, hvarföre då äf- 
vcen alla de om ständigheter noggrannt måste undersökas, 
soom kunna lemna något ljus i denna komplikation. Äfven 
hlär blifver inokulationen det enda säkra kriterium.

Lättare är igenkännandet af den larverade chankern 
orm den har sitt säte i vagina eller på os uteri, emedan den 
déå upptäckes medelst speculum; men äfven här uppstå 
ejj sällan misstag derigenom att os uteri är u tsa tt för en 
miängd sjukdomar, hvilka äfven kunna hafva ulcerationer 
aff annan art till påföljd. Diagnosen af såret, om det lo- 
kaaliserat sig i nedre delen af rectum, underlättas i de 
flcesta fall derigenom att någon del deraf är synlig.

P r  og n os.
Det prim ära syphilitiska såre ts prognos är i allmän- 

luet gynnsam om patienten noggrannt följer Läkarens fö- 
reeskrifter, icke u tsä tte r sig för omåttlighet, utsväfningar 
o., s. v ., ehuru dlen alltid är beroende af sårets form, 
föirlopp, närvarande inflammationsgrad, komplikationer, den 
sjjukcs individualitet och lefnadsförhållanden.

Den speciella prognosen rä ttar sig efter det olika 
sttadiet hos den lokala formen, dess större eller mindre 
uttbredning och förhando nvarande komplikationer. Till föl
je; häraf är den gynnsammast om chankern, vid börjande 
piustelbildnins' eller under de första dagarne sedan ulce- 
raition visat sig, blifver underkastad Läkarens behandling, 
ermedan då, genom abortiv-methoden, en gräns kan sä ttas 
föir ulcerationens vidare fortgång och läkning inom kort 
föllja. Uar ulcerationen deremot betydligt framskridit, eller 
ticden för abortiv-m ethodens användande är försummad, 
nnåste prognosen alltid utfalla mindre god.

Fördelaktigast blifver den- vid d tn  enkla chankern, 
tyy denna läkes ofta utan att efterföljas af sekundära till— 
fäilligheter; ofördelaktig är den hos den phagedäniska for-



mon, särdeles om patienten lider af någon dyskrasie och 
elände, samt ej kan forsättas i bättre y ttre förhallanden.

Den indurerade formen åtföljes nästan konstant af se
kundära symptomer. Men dessa skiljaktigheter i formen 
äro till största delen beroende af chankerns säte; så fin
ner man i allmänhet att sår på yttre huden af penis och 
yttre sidan af praeputium lättare och hastigare läkas än sår 
på glans, emedan tendensen a tt gripa på djupet der synes 
vara öfvervägande. På frenulum, inom urethra och i a -  
nus helas såren svårare än annorstädes till följe af den 
retning af urin och faeces hvarföre de äro utsatta. Ju 
längre chankern varar desto större är naturligtvis sanno
likheten för sekundär syphilis.

Gynnsam i prognostiskt hänseende är en ringare in- 
flammationsgrad, under det en för häftig och m era torpid 
betydligt fördröjer läkningen. Mest missgynnande är det 
ju mera den erysipelatösa karakteren blifver öfvervägande, 
som under liktidiga och fortgående dåliga inflytelser ofta 
föranleder brandig förstöring.

Bland komplikationer är den med phimosis eller
paraphimosis så mycket ofördelaktigare, ju intesivare dess 
inflammationsgrad är, ju m era dess karakter närm ar sig 
den erysipelatöst-oedem atösa och ju mera den gör sjelfva 
såre t oåtkomligt. Sådana komplikationer, som sätta all
männa helsotillståndet i fara, äro så mycket sämre, ju me
ra de göra sitt inflytande på det lokala onda gällande
och ju mindre det ligger i Läkarens förmåga att be
fordra deras snara aflägsnande. Hit räkna vi den skro- 
fulösa, arthritiska, rheumatiska och skorbutiska dyskrasien, 
äfvensom hämorrhoidala och merkuriella lidanden, hvilku 
alltid göra prognosen mera betänklig.

Då erfarenheten visat, a tt så väl på ett sår, som 
ansetts för blott exkoriation, som på en Huntersk chan- 
ker, mången gång allmän syphilis u tbryter, och man all
deles icke kan gifva någon stödjepunkt, som kan gifva 
säkerhet åt prognosen, så eger densamma blott i allmän
het något värde, men för speciella fall föga. Sålunda fin
ner man äfven att på ett sår, som m er eller mindre har 
karakteren af en indurerad chankcr och läkes med quar-



lennnande af cm kartilaginös hårdhet, ofta allmän smitta 
föHjer. Deri öfverensstämma nästan alla skriftställare, och 
Hiicord y ttra r särskilt, a tt den Läkare, som lemnar en 
imdurerad chanker utan allmän behandling, på sä tt och 
viis blifver ansvarig für påföljande tillfälligheter.

Det är alltid svä it a tt på förhand bestämma chan- 
kferns duration. Läkning kan följa inom 14 dagar och kan 
utteblifva hela år, ja Ricord har observerat en chanker, 
sorm varade i 7 år. Vanligtvis fortfar den enkla chankern 
6 veckor —  3 månader, den phagcdäniska 2— 3 månader, 
serdan den antagit denna karakter; den phagedäniskt— gan- 
grränösa läkes hastigt, inom 4— 6 veckor, om branden har 
beegränsat sig, och den indurerade inom 2— 3 månader, 
viid tjenlig merkurialbehandling inom en månad.

Utgångar:
Man har häraf iakttagit fyra, nemligen:

Lo Läkning af såret med fullkomlig tillfriskning.
2:o Läkning mod partiell tillfriskning.
3:o Ofvergånjg i andra sjukdomar.
4:o Död.

Af dessa utgåingar höra de båda första till de van
ligaste , serdeles tien första. Denna följer enligt regeln 
gtenom konstens tillhjelp, sällan genom blotta vis medicatrix 
maturse, åtminstone i v årt klimat. Dock tala flere äldre 
skriftställare on: en sådan naturens sjelfläkning, isynnerhet 
dte, som förklara syphilis för en mild och obetydlig sjuk- 
dtom. Ilvad man emellertid efter sjelfläkningen funnit är, a tt 
piersoner med chankersår på genitalia, hvilka för sent sökt 
hjielp och sålunda blifvit läkte endast genom naturens å t-  
giärd, icke sällan varit behäftade med sekundära sym p- 
toimer.

Den andra utgången kan uppvisa mången vanställning 
aff de angripna delarne, om såret blifvit läkt med substans- 
föirlust. Äfvenså kan det angripna organets physiologiska 
fuinktion vara störd: såsom ofullkomlig alstringsförmåga efter 
piartiell förstöring af penis, eller vid induration af praeputium



till följe af phimosis; bristande urinexkretion efter så r i 
u rethra; sammanvexningar af præputium med glans efter 
phimosis, i följd af ulceration på praeputii inre sida; in
skränkning af exoneratio alvi genom stricturer i rectum  
efter föregående ulcera, äfvensom på mångahanda sä tt 
störd menstruation och partus genom sammanvexningar 
i vagina o. s. v.

Den tredje utgången kan vara brand eller kräftartad 
degeneration (särdeles då såret lokaliserat sig på brösten, 
scrotum eller uterus, till följe af kombination med skrofler 
o. s. v.), dock äro dessa numera sällan iakttagna. Vid 
början af syphilitiska sjukdomens uppträdande måtte denna 
utgång ofta hafva förekommit, då Dieterich anför dessa 
J. Benedicti ord: 11Non est ludendum cum pustulis virgae 
post coitum, quia facile pervenitur ad virgae et testium  
totalem amissionem.” Till detta utgångssätt bidrager äfven 
under krigstider den putrida epidemiska genius med sitt 
missgynnande inflytande. Så berättar Hecker från åren 
<806 och 1807 att chankrarne för sin elakartade karakter 
och häftigt förstörande utbredning ofta fordrade penis am
puterande. Missbruk af retande merkurialmedel, i synner
het under sårets inflammatoriska tillstånd, är äfven orsak 
till denna olyckliga utgång. I vår tid deremot, då man 
med större försigtighet använder merkurialbehandling och 
tendens till exanthem-bildning i syphilitisKa sjukdoms
processen synes vara öfvervägande, påträffar man öfver- 
gång i spongiös- och kondylom-bildning. På såre ts bot
ten höjer sig då en tunn, vårtlik luxuriation, kanterna 
blifva röda och luxunerande, den vårthka exkrescensen u t
breder sig i omfång, uppstiger, sammanflyter slutligen med 
granulationer och bildar sålunda en enda köttig utväxt, 
som antager formen af en mullbärslik kondylom af större 
eller mindre vidd.

Öfvergång till död kan följa genom gangrän, om denna 
utbreder sig till sårets närgränsande delar; vidare till följe 
af kopiösa blödningar ifrån de anfrätta kärlen eller cor
pora cavernosa vid kringgripande ulceration, och slutligen 
vid närvarande karsmom genom dess utbredande till de 
omgifvande partierne.



Therapie:
L o k a l  B e h a n d l i n g :

De prim ära syphilitiska sårens behandling Hr under- 
kaistad åtskilliga modifikationer, allt efter tiden für deras 
exristens och de olika formerne, hvilket ingalunda bür öf- 
vearses om snar och säker läkning skall kunna ega rum.

Såsom norm måste gälla a tt hos alla börjande chan- 
krrar utan undantag, under de första dagarne af deras du
ra tion , den abortiva methoden bör användas.^Ä r denna 
tied, d. ä. de första 4 —5 dagarne, förfluten, så måste be- 
haindlingen ställas så att sårets form så fort som möjligt 
föirbättras, en ymnig godartad varbildning inträder och 
dmrigenom en skyndsam granulation och ärrbildning be- 
foirdras.

Förekommer den prim ära chankern inom vesikel- eller 
puistel-bildnings perioden eller vid den tid då den abor- 
tiw a methoden är indicerad, då ännu ingen formförändring 
vifsar sig (ty denna utvecklar sig först efter en längre 
duiration), så är det klart att den abortiva behandlingen 
kam vara blott en föiga modifierad.

Såsom förnämsUa medlet till utrotande af detta onda 
i isitt frö har en efUertrycklig kauterisation blifvit af de 
utim ärktaste syphilido^oger rekommenderad, så väl för att 
imskränka resorption af chankergiftet, som äfven för att 
föirvandla det specifika elakartade såret uti e tt enkelt, god- 
arttadt. Till kauterisation har man användt olika medel, 
såisom glödgadt jern, Lapis infernalis, koncentrerade sy ro r, 
Soilutio Nitratis H ydrargyri, Butyrum Antimonii, Hydras 
kailicus, Chloretum zincicum o. s. v.

Det ändamålsenligaste bland dessa medel är Lapis 
inlfernalis, ehuru deremot af mången den invändningen 
bliifvit gjord, att den ej är nog djupt ingripande. Vid så- 
dama fall föredrager Ricord användandet af Kali causticum 
ellier Pasta Vienensis. Före användningen tillspetsas la- 
piisstången för a tt hela den ulcercrade ytan, eller då pu- 
stieln ännu icke brustit, såret efter den borttagna epider-



mis, sa djupt som möjligt m åtte förstöras. Dervid bör 
man ej frukta, att för mycket kan blifva förstört, dä just 
genom den af kauterisationsmedlet åstadkomna betäckningen 
af såret, en gräns sättes för dess ofördelaktiga inverkan.

Den försigtighet bör måhända iakttagas, a tt alla ef
ter en sannolikt oren beblandelse upptäckta rispor eller 
exkoriationer på genitalia kauteriseras, helst tuscherin- 
gen i och för sig sjelf är förenad med obetydlig smärta, 
och dessutom fullkomlig läkning inom några dagar följer, 
om man iakttager någorlunda stillhet, och â andra sidan 
derigenom den möjliga utbildningen af chanker bestäm dt 
förekoinmes, hvars uppkomst är sä mycket sannolikare, 
som inympning af kontag'et säkrast eger rum på hudlösa 
ställen.

Sedan kauterisering försiggått bör det, på det tu s -  
cherade stället, ännu quarvarande flytande frätmedlet ge
nom torrt charpie absorberas, och stället sedan ofta tvä t
tas i ljumt vatten. För quinnor rekommenderas ljumma 
sittbad eller, der detta icke låter sig göra, åtminstone 
ljumma fomentationer, emedan derigenom en för häftig 
reaktion förebygges, och genom escarans tidigare aflossan- 
de en hastigare läkning åstadkommes. Dessa fomentatio- 
ncr eller bad anses äfven derför vigtiga, emedan de mot
verka den möjliea uppkomsten af en sympatisk ansväll
ning af ingvinalkörtlarne under det a tt reaktionen minskas.

Då efter escarans lossnande såre ts elakartade u tse
ende oftast försvinner och en godartad suppuration med 
granulationer redan under de första dagarne visar sig, 
så behöfves ock ingen annan efterbehandling än ljumma 
vattenomslag och iakttagande af en måttligt sträng diet.

Ricord  använder efter hvarje tuschering fomentatio
ner med Vinum A rom aticum *); 4— 5 gånger på dagen lå
ter han tvätta såret med detta vin, sedan pålägga dermed

*) Rec. Spec. Aromat. uncias quattuor 
infunde 

Vin. rubr. libram unam  
post macerationem  dierum octo  addo 
Aquae vulnerariae uncias duas 
S:r Vinum Aromaticum.


