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garna på detta ställe. I födslodelarne återfinner man 
vid vissa tillfällen klyfuingen, och får således någon 
gång se manslemmens främ re ända klufven  —  
Glans bifida —  samt förmodligen ännu oftare klyf- 
ning af scro tu m _, då tillståndet kan behöfva noga 
undersökas för att bestämma könet, i synnerhet om 
penis är ovanligt liten ° ) .

Dessa bildningsfel bero deraf, att, enligt den 
öfver fostrets utbildning herrskande naturlagen, krop- 

Blens begge hälfter först i en sednare period af fo- 
sterlifvet sammanväxa, men samman va xn ingen på 
ett eller annat ställe af någon orsak uteblifvit. Ra
phe  (rättast Rhaphe)  perinaei et scroti samt liera 
andra ställen på kroppen äro tydliga märken efter 
denna sammanväxning. —  Orsaken till uteblifvaudet 
af fullkomlig b ildning torde vara och kanske alltid 
förblifva okänd.

Icke blott i kroppens rnedellinie förekomma dy
lika klyfningar eller öppningar. Vi tala här till en 
början om d em , som hafva sin orsak uti en icke full
bordad fosterbild ning. Hernia ( inguinalis)  conge
nita  och Hydrocele adnata , i hvilka begge fall sjuk
domen väl icke alltid  är medfödd, men deremot dess 
v i 1 kor, en qvarståeude cavitet uti processus vaginalis 
peritonaei ,  vid födelsen finnes närvarande, äro exem
pel på detta förhållande00).  En annan, sällan före
kommande medfödd klyfning antingen blott på ena si-

* )  I  annan h ä n d e lse  hunna ovanligt utvecklade labia  p u d en d i ex
te rn a  och clito r is  fö r le d a  den undersökande att tro t ig  se eil g o sse , 
då han i sje lfva  v e rk et har framför s ig  en flicka.

* * )  H erm a  in g u in a lis  congenita  är,' såsom man i sednare tider  
v is a t ,  en icke a llt id  r ik tig  benäm ning, emedan bracket kan uppkom
n a  lä n g r e  tid  e fter  fö d e ls e n , t. ex. 1 2 , I tf , ja  2 3  år (S e ile r ).
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iloilelen af kroppen, eller oek pä begge sitjorna snm- 
t id igt,  är den sä kallade Fistula colli congenita j  sioiii 
också erhällit namn af GäJklyfningy och som , end. 
anatomiska undersökningar på foster, otvifvelakldgt 
beror af hämmad utbildning.

Annorlunda förhåller det sig med f ö r rvärfx<ade 
klyfningar. Dessa kunna vara följder af vulneraåion  
eller ulceration, och visa sig således på hvilket s te l 
le som helst. Det skulle vara nästan omöjligt ;atl 
uppräkna de ställen på kroppen, hvarest sådana kunna  
äga rum, ty dessa ställen äro alla upptänkliga. Tveen- 
lie exempel må vara tillräckliga: En person så rar.‘sig 
djupt i ofver- eller under-läppen, och behandliing 
försummas eller misslyckas, hvarefter klyfning qvaar- 
blifver; eller en fistel uppslår någonstädes, iörorssa- 
kad af vulnération, kanske oftast af ulceration, ooch 
det fistulosa tillståndet försvinner genom det ratt 
väggarna beklädas med en art af hud, men öppniin- 
gen qvarblifver. Den sjukdom således, som i bö3r- 
jan tillhörde Trawnernci eller Phlogosem a  måsste 
sedermera räknas till Pseudomorphoserna.

Vid behandlingen blifva operationer, i en elller 
annan mening, netnl. i allmänhet de, som egentlli- 
gen erhållit detta namn, —  de så kallade blodigia, 
— eller ock endast mechaniskaj icke blodiga hantd- 
läggningar, nödvändiga. Ändamålet är att närrma 
klyfnjngens ränder intill hvarandra, och alt dereftter 
åstadkomma deras sammanväxning, hvilket kan ti 111- 
vägabringas på flere olika sätt. V ill man vara myrc- 
ket noggrann vid bestämmandet af de särskilda fö»r- 
faranden, som för dylik läkning kunna komma i 
fråga, så erhåller man emedlertid ännu andra afded- 
ningar af curativa åtgärder, hvilket bäst geno»m 
exempel upplyses. —-  V) Man har att göra med een



Harläpp. Klyfningens ränder eller tanter måsle då 
nöcUvändigt uppfriskas, såsom det heter, d. v. s. 
det yttersta af dem bortskäras, för att göra läkning 
gemom adhæsiv inflammation möjlig, och detta är 
såle;des en blodig operation. 2 )  E t t  med föd t Ljumsk- 
brô(ck CHernia inguinalis congenita)  kan man stun- 
domi bota genom en under längre tid fortfarande 
tryickning*'). 3 )  Vid ett medfödt Vattenbråck (H y- 
drotcele congenita s. adnata) får nian ofta bos späda 
barm se vätskan absorberas efter användandet aff ö r -  
dehande eller adstringerande medel, hvarjemte man 
i åitskilliga fall dermed behöfver förena tryckning  
på stället. 4 )  Cauterium j actuale eller potentiale . 
kam vid vissa tillfällen med hopp om framgång an- 
vänndas på klyfningens kanter, då sedermera dessa 
borrat närmas intill hvarandra medelst passande för- 
bannd. 5 }  Den plastiska  chirurgien kan blifva nöd- 
vänndig vid öppningar, sträckande sig ifrån inre de
lar genom de allmänna betäckningarna. 6 )  Om alla 
forsstök misslyckas, att, genom konstens och naturens 
âtgaâirder förenade, organiskt tillsluta klyfningar eller 
öppnningar, antingen medfödda (t. ex. brist af urin- 
blåssians främre vägg), eller förvärfvade (såsom Anus 
p ra e tern a tu ra lis), hvilka för den sjuke sjelf och hans 
oui£gifning förorsaka, till följe af de ämnen, som ge- 
norru dem bortgå, betydliga obehagligheter, måste 
main taga sin tillflykt till konsten ensam, för att ge- 
noinri någon p a llia tiv -b e h a n d lin g — elt motlagnings- 
kär ll , på tjenligt sätt fästadt vid den sjuka delen,  
elle?«' ock ett tryckande förband, fdlt efter oinstän- 
digjlheterna, —  söka att göra tillståndet så drägligt, 
soimi det möjligtvis kan blifva.

E huru H ern ia e  i nfsrrnclc pä sin P f f r n t l i g *  b e s k a f f e n h e t ,  de 
fra inm falln a  d e la r n r ,  räknas t ill en annan sjnkdoinselass , E eto p iern a , 
k in d iir a r  oss rj- d e tta  ifrån a tt liär fästa  särsl.ildt afseende på <len m cd-  
föddJiai b råck öp p n in gen .



En sak bör ej glömmas vid de allmänna theira- 
peutiska föreskrifterna angående ifrågavarande sjmk- 
domar. Klyfningar kunna neml. finnas li vil ka flor- 
orsaka den dermed behäftade blott obetydlig olägeen- 
liet. Skulle de då också på samma gång geiuorn 
communicationer på djupet vara mycket svåra ;att 
bota, och om de dessutom under en lång tid, kam- 
ske ända ifrån födelsen, gjort sig nödvändiga för dlen  
relativa helsans bibehållande, då är icke skäl att nnot 
dem företaga någon läkningsmelhod ; men detta äim-  
ne angår egentligen den speciela Chirurgien, —  o c h  
för ofrigt kan man svårligen i afhandlingar elller 
böcker gifva en regel i undantagsfall såsom desssa, 
der Chirurgens öga och erfarenhet gälla mer än läär- 
dom , huru nödig och nyttig den sistnämnda äfvren 
må vara.

3  G ap .

A tresier .

Atresier (tillslutna öppningar) utgöra en afdcel- 
ning af sjukdomar, till sitt väsendtliga förhållantde 
alldeles motsatta d em , hvarom i det föregående csa- 
pitlet varit fråga.

Ordet a tre s ij  af grekiskt ursprung, ultrycluer  
egentligen ett icke-genomborradt ställe; men om »så
ledes härvid klyfningarnas raka motsats framträdeer, 
så förete likväl begge sjukdomsgrupperna vissa öfverr- 
ensstämmclser. Atresien kan nem ligen, på samrma 
sätt som klyfningen, gå mer eller mindre djupt iin



deiY den finnes; livarföre således t. ex. ändtarmen kau 
varra tillsluten antingen |)å det ställe, der den nor- 
inaila öppningen annars bör finnas, eller ock utförs- 
gå ingen stundom till en del felas, stundom åter gå 
tilll urinblasan eller moderslidan tu. m. — En annan 
öfwerensstämmelse äga äfven atresierna och klyfnin- 
g a m a ,  ocb det är den , att begge kunna vara antin
gen» medfödda  eller fö rv ä rfva d e . Man skulle kun
na anse det förstnämnda förhållandet besynnerligt, 
onn ej studium af fust rets utveckling härvid lemna- 
de upplysning. Om en klyfning utefter kroppens 
meecleilinie i en tidigare period af foslerlifvet är na- 
tu ivlig ,  så är en tillslutning på vissa ställen i eller 
utuoiii medellinien det icke mindre. Hos små embry- 
oiner träffas ånga öppningar d e r ,  liva rest sedermera 
ögmmen, munnen, näsan, öronen, ändtarmens öpp- 
11 i ni g och könsdelarnes mynning uppstå. Hvad i-  
blam d dessa särskildt ögonen angår, så linnas de väl 
ej i den tidigaste perioden, men tillkännagifva sig 
doock fore öronen och näsan. Man på minne sig e- 
mtexllertid, alt ögonlocken till en viss tid hänga till- 
sainnmans, äfvensom att pupillen länge nog finnes 
tillUsluten af en egen hinna. Oväntadt kan det före- 
falllla, när man ser , huruledes atresier i medellinien, 
likna väl som klyfningar derstädes, under en viss tid  
af foslerlifvet böra anses såsom normala. Förklarin
gen;» på denna skenbara stridighet i den ursprungliga 
bill dningskraftens sträfvande ei hålles, då man stude- 
raiv de hvarandra ganska olika phaser, hvilka foslrets 
utwveckling företer. Métamorphoser, gående för sig 
påi ställen, belägna äfven uton» medellinien, visa y t -  
terrligare prof på huru organismen behofver icke blott 
eni enkel tillväxt, utan äfven ständigt fortgående 
on n  vexlingar, för att vinna den fulländning, som den  
vind födelsen bör äga. Om vi fästa vår uppmärksam- 
lieäit vid ögonens bildning, visar det sig, att ögonloc-



t e n , hvilka icke biifva märkbara förrän i nionde 
veckan af föstrets l i f ,  i den elfte lägga sig intill  
livarandra och förenas, men i den femte eller sjette 
månaden åtskiljas. Således finnes först en öppning 
emellan ögonlocken, försvinner derefter, men åter
kommer slutligen. Motsvarande förändringar träffas 
i pupillen. Ir is  tidigt bildad, men i början öppen 
nedåt och inåt, utgör redan i sjunde veckan en full
komlig r ing, ehuru den sednast bildade delen är 
smalare än det öfriga af hinnan. Här har man nu 
en pupill, hvilken dock ej länge fortfar att vara en  
öppning; ty ,  ungefär samtidigt med ögonlockens sam- 
manväxning, alltså i elfte veckan, framkommer den  
så kallade membrana pupillaris ,  som tillsluter öpp
ningen och först i åttonde månaden börjar försvin
na, fastän dess tillbakagående knappast i den nionde 
hinner biifva fullkomligt. —  I näsans öppningar in
träffa likartade förändringar, alldenstund hålen till
slutas i tredje månaden af en membranös stängsel, 
åter bortgående i den femte. —  Äfven hos örat blif- 
ver den redan närvarande öppningen —  hörselgån
gen —  för en lid åter tillsluten. —  Munnen under
går dvlika förvandlingar. I sjette veckan öppnar sig 
den tillslutna blåsa, som utgör muncavitetens första 
form, och den i början lilla öppningen tilltager gan
ska snart. Läpparne, hvilka begynna att bildas i 
åttonde veckan, närma sig under sitt tillväxande 
mer och mer hvarandra i tolfte veckan, hvai före så
ledes caviteten å nyo tillslutes, men öppnas åter i 
femte månaden, då början sker till den sedermera 
(jvarblifvande inunöppningen.

I det föregående har förklarats huru vissa efter 
födelsen abnormt qvarstående klyfningar eller öpp
ningar bero af hämmad bildning. På samma sätt 
finna vi nu förhållandet vara beskaffudt vid atresi-



erna. Dessa sistnämnda äro för öfrigt, i likhet med  
klyfningarna, olika till sin grad, sä att destundoin  
liafva sin plats blott vid yttersta ändan af en canal,  
stundom inuti densamma på större eller mindre djup. 
Denna olikhet kan rimligtvis icke anses härröra af 
annat, än skillnaden emellan de olika perioder under 
fosterlifvet, hvarifrån den localt hämmade bildnin
gen i särskilda fall tagit sin början. Exempel på 
ifrågavarande olika förhållanden finner man hos de 
redan i förbigående anförda varieteterna af atresia  
ani. En medfödd atresi ålföljes ofta af andra bild- 
ningsfel, hvilka, äfvensåväl som atresien sjelf, till- 
kännagifva huru fostrets utveckling ytterligare blif- 
vit hämmad, hvilket stundom visar sig t. ex. vid 
atresia ani genom den förut anmärkta omständig
h eten , alt ändtarmen till en del kan fattas, d. v. s. 
upphöra på något afstånd ifrån det ställe, der anal
öppningen borde finnas, — stundom vid atresia auris, 
genom tydligt märkbar litenhet af yttre hörselgån
gen, —  vid irnperforatio g/andis genom ovanligt 
små dimensioner hos pen is, hvarjemte på samma 
gång testes kunna befinnas qvarliggande inom buk- 
ca v i teten o. s. v. —

De atresier, som af Författar ne pläga omtalas, 
äro icke få. Man kan uppräkna följande: Atresia  
oculi ( nz Ankyloblepharon) ,  pupillae, ductuum eæ- 
cretorioriim glandulae lacrymalis, canaliculorum et 
punctorum lacryinafium, canalis lacrymal is, narium ,  
oris , meatus auditorii êXtêrni,  tubae Eustachi i ,  
ani , p ra ep u tii, glandis penis et urethrae, vaginae, 
uteri. Vissa dei ibland äro ganska sällsynta, andra 
icke.

Dels hafva, såsom redan blifvit anmärkt, atresi- 
erna sin orsak uti hämmad utveckling, dels äro de



förvärfvade. I sed nare fallet förorsakas de af den  

ärrbildning, som uppkommer efter åtskilliga skador 
octi ulcerationer.

Det är naturligt, att atresiernas olika locnlitets- 
förhållanden måste bestämma olikheten af deras in
flytande på organismen. Om således lifvet stundom  
står i den största fara, så Iramt icke lijelp kan an
skaffas, såsom vid en atresia ani eller urethrae ,  så 
lida dereinot vid andra tillfällen åtskilliga i högre

i . .
eller lägre grad vigtiga functioner visserligen mer 
eller mindre, utan att likväl någon egentlig våda 
kan sägas vara för handen. —  Det är vidare en klar 
sak, att atresiens grad gör Chirurgens möda svårare 
eller lättare vid de curativa åtgärderna. Sålunda 
faller det af sig sjelft, att om atresien finnes blott i 
mynningen af en canal, hvilket tillstånd af omständ
liga Systematiei blifvit kalladt A tresia superficialis 
så botas den lättare, än om den ligger långt in fA . 
profunda) ,  eller om sammanväxningen innefattar en 
större längd (A . longa);  och att atresiens textur 
äfven bör i proguostiskt hänseende vara af v igt,  
samt att derföre den , som man kallat en A. mem
branacea, eller en A. filamentosa  botas med mindre 
svårighet, än A. par enchy matosa ( zzl A . carnea 
eller sarcomatosa).

Behandlingen vid atresier består naturligtvis 
deruti att åstadkomma en öppning; men egna om
ständigheter kunna göra stor olikhet uti åtgärderna 
nödvändig. Vanliga methoden vid sådana tillfällen,

O o

der atresien har sin plats i kroppens y ta ,  är den  
att på stället göra en crucialincision, sedermera 
klippa bort flikarna och slutligen medelst en främ
mande kropp, en vel, ett rör o. s. v. förhindra sam- 
manväxning, hvarlill benägenheten ofta är ganska



stor. —  Är atresien parenchymatös, blifver (let ope
rativa förfarandet svårare, emedan incisionen måste 
gå mer på djupet. För öfrigt beror det här af fal
lets beskaffenhet, huruvida en enkel incision kan an
ses såsom tillräcklig, eller dermed älven bör förenas 
borttagandet af substans. Då man arbetar på dju
pet, måste man föra det skärande instrumentet i 
sammanväxnincens medellinie, lör att så litet soniO
möjligt skada vigtiga delar. Egna omständigheter, 
såsom delarnes läge och öfriga beskaffenhet, kunna 
gifva anledning till en egen behandling, hvarföre 
nian t. ex. tillstyrkt inpressning af luft såsom ett 
medel alt hafva en svag atresi uti tuba Eustachii. 
Vid en annan atresi åter, nemligen den i anus,  
nödsakas Chirurgen stundom att öfvergifva all för
hoppning om utförsgångens öppnande j)å det natur
liga stället, utan måste verkställa detta på ett annat, 
vanligen uti regio i/iaca sinistra. Vid atresia pu 
pillae  komma hvarjtihanda methoder i fråga, såsom 
iridotomi, iridectomi, iridodialysis m. m. —  Del 
anförda torde tillräckligt gifva begrepp om mångfal
digheten af curati va åt gärder vid atresierna, af h vil
ken orsak dessa åtgärjer icke kunna med tydlighet 
under någon allmän beskrifning sammanfattas, utan 
böra på sina vederbörliga ställen i den speciela Chi
rurgien och Ophthalmialriken studeras. Det endast 
må här nämnas, att om vid en parenchymatös atre
si,  som icke förorsakar fara för lifvet, delarne i trak
ten för öfrigt finnas ofullkomligt utvecklade, så tje- 
nar det till intet att n ågon tin g  forsöka.

En annan grupp af sjukdomar finnes, som med 
atresierna är nära beslägtad, och derfore beqvämligt 
kau , enligt v . fV althers  exempel, i samma capitel 
al hand las. Jag menar med denna sjukdomsgrupp de  
så kallade Pkimoserna. Phim os,  en benämning»



som, i likhet med atresi 3 är at grekiskt ursprung, 
nyttjas då man vill beteckna en sjuklig, medfödd 
eder förvärfvad, sammanträngning af naturliga öpp
ningar, och genom denna definition skall framdeles 
skillnaden emellan phim oser_, å ena s idan , och ste
noser eller stricture/' _, å den andra, blifva lyd lig. 
Det är sannt, att termen phimosis blifvit företrädes
vis nyttjad vid betecknandet af en förträngning i 
förhuden på det ställe, der öppningen i densamma 
tinnes; men alldenstund ingen nödvändighet, ägan
de sin grund i språket, påkallat en dylik inskränk
n ing, så har man både i äldre och nyare tider an- 
vändt benämningen om förträngningar i hvilken na
turlig öppning som helst, och således talat otn ej 
mindre phimosis palpebrarum , oris , ani o. s. v., än 
ph. praeputii.

Phimoserna äro, på samma sätt som atresierna, 
antingen medfödda eller törvärfvade, och , i förra 
fallet, också på samma sätt som atresierna, uttryck 
af en hämmad bildning; i det sednare hafva de sin  
orsak i dålig ärrbildning, eller, ofta n og , i en in
flammatorisk eller oedematös svullnad. —  Phimoser- 
nas följder bero af localen och kunna derföre utgöra 
olägenheter af den mest olikartade beskaffenhet ; menO #
faran blifver, såsom man lätt finner, icke här så stor, 
som vid en atresi i vigliga delar. Då neml. atresien 
förmår att fullkomligt hindra en för lifvets bibehål
lande alldeles nödvändig function, så försvårar blott, 
eller försvagar phimosen densamma. —  Om man in
går i studium af de särskilda phimoserna, finner 
man att vissa compiicationer, t. ex. slem- eller var- 
samling (stundom och urinstenar) under förhuden,  
slengyttringar i spottgångarne, samling af hvarjehan- 
da orenliglieter i m unnen, —  i förening med de 
svårigheter eller den ofullkomlighet, som ställets



function är underkastad, göra häfvandet af abnor
miteten Önskvärdt, stundom ock nödvändigt.

Phimosens local är äfven af stor vigt i afseende 
på den större eller mindre svårigheten vid dess 
liäfvande. Blott en enkel incision kan vara tillräck
lig att bota förträngning af förhudens öppning, då 
deremot, vid förträngning af munöppningen, en gan
ska omständlig operation , hvaraf sista momentet be
står uti sårkanternas betäckande med slemhinna, är 
erforderlig, om man skall hafva skäl att vänta fort
farande förbättring eller fullkomlig bot. —  Beskrif- 
ning om mångfaldigt olika förhållanden vid phimo-  
serna, på samma sätt som vid atresierna, och de 
curativa åtgärderna, är här icke på sitt ställe. I 
allmänhet kan det emedlertid anmärkas, att en in
flammatorisk eller oedematös phimos icke, eller åt
minstone högst sällan, fordrar operativ behandling,  
men väl andra m edel, afpassade efter det närvaran
de tillståndet; och att ett operativt förfarande här 
kan åstadkomma ganska obehagliga följder, såsom 
stark b lödning, häftig värk, brand m. m. —

4  C a p .

Synechier.

Med denna term menar man, äfvensom med atre- 
si, sammanväxningar; men sammanväxningar som skil
ja sig ifrån atresierna deruti, att då de sistnämnda all
tid äga rum i öppningar, så utgör synechien en sam
mansmältning af andra delar, hvilka normalt sins e- 
mellan hafva ett litet afstånd på annat sätt. Exempel på



synechier liar man i fingrars eller tårs sammanväv
ning med hvarandra; i sammanvävning af iris  med 
cornea, kallad synechia anterior ; af iris  med cap- 
sula len tis3 hvilken synechi, såsom den nyssnämn
das motsats i visst hänseende, fått namn af s. poste
rior ; af tungan med muncaviteten i högre grad, än 
under det normala tillståndet, —  och för öfrigt i 
åtskilliga andra sjukliga förhållanden.

Grader af dylika missbildningar finnas, som på 
betydligt sätt skilja sig ifrån hvarandra. Otn vi 
fasthålla de i det nyss föregående redan anförda e- 
xem plen , finna vi,  a lt ,  då fingrar eller tår med hvar
andra äro sammanvuxna, sådant skett antingen ge
nom blott huden,  då flere eller färre af fingrarne 
eller tårna, med undanlag af tummen och stortån, 
kunna vara med hvarandra förenade, och detta äf- 
ven till högre eller lägre grad, så att sammanväx- 
ningen är stundom kortare, stundom längre; genotn 
en köttaktig  sammanväxning emellan nämnde delar; 
slutligen genom en benaktig. —  En synechia ante
rior  eller posterior i ögat kan vara partiel eller to
tal. —  Ett sätt, hvaruppå tungan kan vara felaktigt 
förenad med muncaviteten, A nkyloglossum , är det 
oftast förekommande, hvilket består uti oriktig be
skaffenhet af tungbandet, om neml. detta antingen  
sträcker sig för långt fram, eller icke har tillräcklig 
höjd; ett annat, när en köttig tumör, liggande un
der tungan, utgör föreningen; ett tredje, närtungans  
sidodelar genom rnembranösa eller filamentösa bild
ningar fastvuxit med muncaviteten, hvartill också kan 
räknas den händelsen, då tungans nedra yta genom

blifvit förenad med muncavi-

Synechierna äro, i afseende på locala förhål
landen, ganska oinskränkta, emedan de kunna före

dylik sammanväxning  
telens botten.



komma livar som helst. Äfven med hänseende till 
storleken af de delar, h vil ka synechierna bemäktiga 
sig, råder den betydligaste olikhet. Den ena gån
gen ser man en samman växning af fingrar eller tår; 
en annan gång finner man benets (cruris)  bakre 
yta hafva hopvuxit med lårets.

En svneclii inskränker eller upphäfver functio- 
lierna i de sjuka delarne. Om nu någon viss gan
ska vigtig function sålunda lider, kan följden deraf 
blifva mer eller mindre svår, och stundom lif- 
vet sättas i verklig fara. Qm en köttig tumör, 
liggande under tungan och förenande densamma med 
muncaviteten, gör diandet för det nyfödda barnet 
omöjligt, så måste hjelpen komma hastigt, så framt 
den skall blifva verksam.

Synechierna äro, på samma sätt som andra biId- 
ningsfel, stundom medfödda, och i sådant fall följ
der af en localt hämmad bildn ing , —  eller också 
lorvärfvade, livar vid af en inflammatorisk process i 
allmänhet, en brännskada, en ulceration eller vulné
ration, sjukdomen erhåller sitt upphof. En sam- 
manväxning af fingrar kan finnas redan bos det ny
födda barnet, och således här vara ett medfödt bild- 
n ingsfe l* );  — men fingrar sammanväxa ofta äfven 
till följe af brännskador, stundom äfven efter andra 
sår. Tungan kan hos det nyfödda barnet vara full
komligt sammanvuxen med muncaviteten, och dess 
functioner i sådant fall alldeles brista; eller kan ett 
oriktigt beskaflädt tungband försvåra och inskränka 
functionerna. I förra händelsen, äfvensorn i den 
sednare, är bildningsfelet medfödt, härrörande af 
hämmad bildning; men äfven plägar stundom sali-

* )  D en I)ö r j a n de u tveck lin gen  a f  extrem iteterna fram ställer s ig  
b lott i form  a f  k n op p ar .



vation, genom den inflammatoriska process, af l iv il
ken densamma åtföljes, hos fullvuxna personer åstad
komma en sammanväxning emellan tungan och när
gränsande delar, samt, i förbigående sagdt, också 
emellan tandköttet och kinderna, då alltså bildnings- 
felet är förvärfvadt.

V id  behandlingen måste skärande instrumenter 
oftast användas. Denna behandling kommer likväl,  
i de särskilda fallen att förhålla sig på helt olika 
sätt. T ill en början må anmärkas, att stundom in
gen behandling, efter nu kända reglor, låter tänka 
sig, om vid åtskilliga ibland hithörande sjukdomar, 
missbildningen står på sin högsta grad, h vårföre det  
t. ex. ingenting kan uträttas, när hela handen är så 
missbildad, att inga spår till särskilda fingrar eller 
deras ledgångar kunna upptäckas, utan det hela ut
gör blott en enda oformlig massa. Vidare måste en 
total synechia anterior i ögat anses såsom obotlig, 
och sådant lärer väl nästan alltid förhållandet blif- 
va äfven vid total synechia posterior_, ehuru functio- 
nen, —  här detsamma som seendet, — möjligtvis 
kan på annan väg återställas, neml. genom bildan
det af artificiel pupill.

En annan omständighet vid behandlingen af 
synechier må äfven anmärkas, och det är den stora 
svårigheten i att lyckas, väl icke i allmänhet i den  
erforderliga operationen, men i ändamålets ernående. 
Delta äger emedlertid visst icke alltid rum. Ingen 
svårighet ligger i att genomskära ett för långt tung
band, att lossa åtskilliga andra abnorma föreningar 
emellan tungan och delar af muncaviteten, och van
ligen plägar ingen bestämd benägenhet för n y  sam
manväxning här tillintetgöra konstens bemödanden ; 
men annorlunda förhåller det sig efter operationer,


