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Bland hjernans medfödda missbildningar aro Hydrocephalus
och Hjernbråck de enda som i praktiskt afseende erbjuda
något större intresse; de mångfaldiga vilia primae formationis
som för öfrigt blifvit beskrifna och under namn af Acepha-
lus, Paracephalus, Anencephalus, Hemicephalus etc. i de pa-
thologico-anatomiska systemerna uppförda, hafva för den prak¬
tiske läkaren föga annat intresse än det af curiosa, 0111 de
ock i sin mån förljena den pathologiska anatomiens uppmärk¬
samhet, hufvudsakligen derföre att de, såsom i de flesta fall
stående på samma aeiiologiska grund som de förstnämda och
utgörande endast en högre utveckling af samma ursprungliga
missrigtning i fosterutbildningen, kunna bidraga att skingra
del dunkel, som ännu råder öfver deras närmare uppkomst¬
sätt och orsaker.

Hydrocephalus, i alla dess arter och former, har städ¬
se ådragit sig rättvis uppmärksamhet, hvarom de talrika af-
handlingarne från Areteus till närvarande tid nogsamt bära
vittne. Dessa arbeten, såvidl de röra Hydrocephalus conge-
nitus, äro i visst hänseende att betrakta som för-arbeten till
hjembråckets nosographie, på den grund nemligen alt, såsom
vi hoppas längre fram kunna visa, den förra nästan alllid
föregår och betingar uppkomsten af den sednare. Äfven
Hjembråckets literatur är temligen rikhaltig a), ehuru svårt

fl) Den hithörande literaturen meddela vi har nedan så fullstän¬
digt som möjligt och, såsom vi tro, fullständigare än man finner den
på något annat ställe. Måhända kunna dessa uppgifter hafva något
värde för en kommande grundligare bearbetning af ämnet. För en
lättare öfversigt begagna vi den alphabetiska ordningen.
Allttlllst, Dublin Journal. Jan. 1833.
I'. Ammon, Die angeb. chirurg. Kran kli. Berlin 1839.
Baron, Medico-chirurg. Transacl, Vol. VIII.
Beck, v. Grtefes encyclopaediches Wörterbuch 1837. Vol. XVI.
Béctardj Archives générales de medecine 1831. T. XXVI.
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tillgänglig, emedan de flesta äldre ofhandlingar utkommit i
form af academiska, numera sällsynta, dissertationer, och större

Behrendt Journal für Kinderkrankh. 1849. B. XIII.
Billard; Traité des maladies des enfants. Paris 1837 3:me éd.
V. Bredow, Caspers Wochenschr. 1843 N:o 23.
Bréschet, Archives générales de medecine 1831. T. XXXV.
Biitlner, Dissen, sistens hydrocephaloceles casum singularem. Berol.

1832.

Clar, Zeitschr. der Gesellsch. der iErtzte zu Wien. 1851.
Corrinus, Dissert. de hernia cerebri. Argent. 1749.
Desault, Chirurg. Wahrnemungen, aus d. Franz. 1798. B. 6.
Barle, Medico-chirurg. Transact. Vol. VII.
Erpenbeck, Hannover Annal. für die gesammte Heilkunde. 1842.
Ferrand, Memoire sur 1'Encepbalocéle; i Mémoires de l'Academie de

Chirurgie vol. II.
Forgemol, Journal de Chirurg, par Malgaigne 1845. T. III.
Fricke, Zeitschr. für die gesammle Medicin. B. VI.
Gardner, Medical. comment. London. Vol V.
Gistrén, Sv. Läkarsällskapets Handlingar. B. II. 1814.
Guersant, Bullet, de la société de Chirurgie de Paris 1851. T. 1.
Guyenot, Mémoires de 1 Academie de Chirurg. Nouv. éd. T. V.
Held, Dissert. de hernia cerebri. Giess. 1777.
Houet, Bulletins de la société anatomique de Paris 1849.
Höfling, Caspers Wochenschr. Berlin 1838.
Isenflamm, Gazette médicale 1834.
Kelch, Beiträge zur path. Anat. Berlin 1813.
Kolbman, Siebolds Journal für Geburtshülfe. 1823. Vol. IV.
I Ö71 de Laar, Obss. Chir. Obstet Anat. Medicse. Lugd. Bat. 1794.

N:o 3. De hernia cerebri.
Landerer, Heller Archiv für, Chemie und Mikroskopie. Wien. Jahrg.

1852.

Lavacherie, Union Médicale 1849.
Lechel, Kphemer. Acad. natur, curios. Dec. II. An. II.
Lyon, Gazette Médicale de Paris 1843.
Marlini, Frorieps Notizen, B. XI.
Meckel, Handbuch der patli. Anatomie. Vol. I. 1812.
Meckel, Descript. monstror nonnull. Lips 1820.
Moreau, Gazette médicale de Paris 1844.
Ntegele, über den Angeb. Hirnbruch und die Kopfblutgeschwülste etc.;i Hufelands Journal. 1822.
Niemeyer, Dissert de Hernia cerebri congenita. Hai® 1833.
Oehme, Dissert. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773.Osiander, Gotting, gelehrte Anzeigen 1812.
Odo, Neue seltene Beobacht. etc. 1824.
Odo, Lehrbuch der path. Anatomie. Vol. I. Berlin 1830.
Venada, Szggio d'osservazioni e memorie. Vol. I. Padova 1793.
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deleu af den nyare li(eraturen niåsle mödosamt sökas i en
mängd medicinska (idskrifler. I åtskilliga större chirurgiska
och pathologiskt-analomiska arbeten träffar man äfven ganska
värdefulla uppsatser i detta ämne.

Antalet observerade och beskrifna fall är ganska stort,
ehuru liera under namnet Hernia cerehri och dess synonymer
anförda casus af en noggrannare kritik niåsle utgallras, i det
somliga ej äro åtföljda af tillfredsställande beskrifuingar eller
fullständiga sections-berällelser, och andra tydligen tillhöra
närbeslägtade, eller till och med helt och hållet skilda pa-
thologiska tillstånd, och derföre böra uppföras under andra
rubriker.

I alla fall återstår ett betydligt antal, möjligen tillräck¬
ligt såsom material för den fullständiga och ämnet uttömmande
Nosographie, som ännu saknas. Afsigien med närvarande
uppsats är dock ingalunda att lemna en sådan, utan blott
att, jemte en kort framställning af sjelfva sjukdomens för¬
hållanden i allmänhet, med den bifogade sjukdomsberättelsen,
lemna ett bidrag till ifrågavarande missbildnings casuistik.

Prestat, Archives générales de medicine. 1838. T. III.
Reiselj Ephemerides Academi® nalurae curiosoruni. Dec. II. Ann. II.

Norimb. 1684.

Richerandy Nosographie chirurg. Vol. II.
Richter, Comment. Societ. Gotting. 1804. T. XV.
Riedy Illustrirte medicin. Zeitung. München 1852. B. I.
Seiler, Kusts Handbuch der Chirurgie. B. VIII.
Saxtorphy Coli. Hafn. T. II.
Salleneuvey Dissert. de Hernia cerehri. Argent. 1781.
Schmidts Jahrhüch. 1837. B. 20.

Schmitty Med. Correspondenzblalt der Bayer. JErtzte 1842. N:o 1.
Schneider, Richters Chirurg. Bibliothek. Vol. VIII.
Serres, Journal de Chirurgie par Malgaigne. Paris 1844. T. II.
Sieboldy Collect, ohscrvationum medico-chirurgicarum. Fase. 1. Art. 1.

De Hernia cerehri Würzet). 1769.
Tecfhily Mémoires de Turin. T. V.
Thicmig, Dissert. de Hernia cerehri.
Wagner, Medicin. Jahrhiich. des Oesterr. Staates. Wien 1846. B. 55.
\Y edemeyer, Journal für Chirurgie und Augenheilkunde 1826. B. IX.
Wepfer, Observ. de AfTect capitis. Scaphusii 1717.

Afbildningar af hjernbråck finnas hos åtskilliga af ofvannämndc
författare såsom: Adams, Büttner, Ammon, Clar, Corvinus, Niemeyer,
Otto, Ried, Saxtorph, Schmitt, Wagner; vidare hos Vrolik, Tab, ad
Embryol, Sandifort, Museum anat., Bruns, Chirurg. Atlas m. fl.
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llos Chirurgiska Skriftställare råder en sällsam oreda
i bestämmandet af det begrepp, som bör fästas vid ordet
Hjernbråck. Sjelfva ordet tyckes tydligen angifva hvad som

dermed bör förstås. Icke desto mindre tinner man un ler
detta namn ganska många fall beskrifna, der cranium rar

antingen alldeles icke, eller bögst ofullkomligt utbildadt, och
således ej kunde betäcka bjernan, och bvilka derföre liira
till de egentliga Monster-bildningarna (t. ex. Hebenstreits och
ett af Penadas fall hos Meckel 1. c.), eller der icke bjernan,
utan blott en qvantitet vatten, innesluten i en framfallen del
af hinnorna, låg före, (Chassaignacs &) Depauls c) m. fl.) Dessa
fall äro åtminstone temligen nära besläktade med hjernbråc-
ket; men äfven så helt och hållet skilda sjukdomar, som
hvarjehanda fungösa utvexter från bjernan och dess hinnor,
(Stanley) d) och egentligen såkallade prolapsus eerebri, hafva
gått och gällt för hjernbråck. Den om pathologiska anato¬
mien så förljente Meckel har sammanställt och kritiserat de
flesta då kända hithörande fall, och är den första som sökt
närmare utreda och bestämma hvilka missbildningar, som
egentligen böra räknas till hjernbråck. Benämningen har
visserligen sedan dess fått en mindre sväfvande betydelse,
ehuru man ända in till sednaste tider dermed förblandadt
andra befryndade sjukdomar; likasom i allmänhet saken va¬

rit föga uppmärksammad, förrän Niemeyer fästade ett allmän¬
nare intresse vid denna missbildning, genom beskrifuingen af
några i praktiskt afseende vigtiga casus.

Hjernbråck (Grek. Encephalocéle, Lat. Hernia eerebri,
Fr. Hernie du Cerveau, Ital. Ernia del cervello, Tysk. Hirnbrucb,
Eng. Rupture of (be Brain) är en hufvudsvulsl, beroende pä
hjernans och dess hinnors framträdande genom en öpp¬
ning på hufvudskälen, omedelbart under hufvudels all¬
männa betäckningar. Genom denna definition utsträcka vi
således benämningen hjernbråck endast till de tumörer som verk¬
ligen innehålla hjernmassa, med uteslutande af alla andra, af

b) Bullel de la Soc. de Cliir. de Paris 1851. T I.
C) Bullet de la Soc. anat. de Paris 1850.
rf) Medico-chirurg. Trans. Vol. VIII.
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h\ad slag de vara må, och antingen deras innehåll cominunicerar
med hufvudskälens cavitet eller ej, — hvarfüre också den
art af hufvudskålsbråck, der endast en vattusigtig del af
hinnorna bilda svulsten, icke inbegripes derundere). Hjern-
biäckel uppträder på två väsentligen olika sätt, och derpå
grundar sig indelningen i medfüdt och förvärfvadt; det sed-
nare, som i liera hänseenden till sin anatomiska karakler,
och i allo till siu seiiologiska grund, är skildt från det förra,
lemna vi här alldeles åsido, och sysselsätta oss endast med
det medfödda hjernbråcket, hvilket vi hädanefter för korthe¬
tens skull blott kalla hjernbråck.

Symptomor och anatomisk karakter.

Hjernbråcken förete i allmänhet följande symptonier,
hvilka dock under olika förhållanden kunna gestalta sig nå¬
got olika i de concreta fallen.

Vid födelsen eller snart derefter observeras på barnets
hufvud en svulst från storleken af en nöt, till den af ett
hönsägg och derutöfver; den är vanligen sphacrisk eller oval,
stundom fårad och knölig samt vid basen smalare. — Någon
gång är den mera pedunkulerad, samt hänger pungformigt
ned från hufvudet. Mera sällan är den bredast vid basen,
flackt kullrig, eller kägel-formig. Om svulsten är af ringa
storlek, befinnes huden oförändrad, men vid större bråck är
den förtunnad, och om den förekommer på ett hårbevext
ställe, saknas vanligen .håren på den mest framstående delen.
Den kännes, allt efter den större eller mindre mängd fluiduni
den Innehåller, temligen fast, eller mer och mindre tydligt
fluetuerande samt låter vanligen i någon mån genom tryck
förminska sig, men återtager vid tryckets upphörande sin

e) Meckel gifver begreppet en större utsträckning: lian stiger
(I. c. p. 308). «Man kallar alllsä för lijernbräck såväl den i afseendc
på lijernans bildning minst från regeln afvikande grad af ofullkomlig
utveckling af hufvudet, som följderna af en vattensamling i lijernans
inre eller dess O UlfOlly hvarigenom en del af lijernan eller dess
hyllßfl blifva trtingda ur cranium och således trildas omedelbart under
huden.»



förra volym. Vid sådana compressionsförsök visar barnet en
ovanlig oro, och om de göras med tillräcklig kraft framkallas
ofta nog symptomer af hjerntryck, hvilka efter compressionens
slut åter försvinna. — Endast undantagsvis och vid småbråck lyckas man helt och hållet reponera dem.

Kring svulstens rot kännes en bård afrundad kant, ut¬
görande randen af luckan i hufvudskålen. Stundom lyckas
man ej att förvissa sig om tillvaron af denna kant, oaktadt
ett ganska starkt tryck med fingret. Vid djupare inspiratio¬
ner sjunker tumören tillsamman, förminskas (ill volymen och
kännes slappare, och tvärtom, då patienten gör starkare
exspirations-rörelser, såsom hosta, häftigt skrik m. m. sväller
den ut och får en mörkare färg och fastare consistens.
Derjemte förmärkes i densamma en rylhmisk rörelse, syn-chronisk med fontanellens pulsationer; detta symptom saknasdock lika ofta som del finnes, och torde hos äldre och större
bråck höra till undantagen. Symptomer af störda hjernfunc-tioner visa sig sällan i början och der bråctet är litet, samtskyddas för tryck och skadliga yttre inflytelser. Om dere-
mot bråcket är stort, eller en betydligare mingd hjernmassaär framträngd genom en stor öppning, uppstir, till följd aftumörens tyngd och den dragning som det framfallna par¬tiet utöfvar på hjernan, smärta, som patienter (illkännagifver
genom oro, qvidande skrik o. d., eller ock Tisa sig sopor,strabism, convulsioner m. m. Dessa symptoner vika ofta då
svulsten på ett lämpligt sätt supporteras. Almänna tillstån¬
det tyckes oftast till en början, och der svubten ej är stor,föga lida.

Med högst få undantag/") hafva alla hittlls observerade
äkta hjernbråck haft sitt sätt på liufvudets nedel-Iinea, deflesta i bakre ändpunkten af denna linea, vit tuber occipi-tale, der hufvudskåls-hvalfvet sammanträffar nud hufvudskåls-
bottnen, samt något högre upp och längre nel, från bakreomfånget af foramen magnum till granskapet af lilla fonta¬
nellen; mindre ofta har man sett dem uppträd i motsatta

f) Den enda, på undersökning port mortem grunla<de, beskrifningöfver hjernbråck på sidan om medel-Jinien vi känna, äir Billards fall(I. c. p. 660), der bi åcket framträdde mellan det ofullkenlligt utveckladevenstra tinningbenet och hjessbenet.
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ändan, i nedre delen af pannsömmen och i förening mellan
främre randen af os elhmoidum och pannbenet.

Jemförelsevis få äro äfven de antecknade fallen af

hjernbråck på andra ställen, såsom ufre delen af pannsöm¬
men, pilsömmen och stora fontanellen. Ännu finnes ingen
observation öfver hjernbråckets framkomst genom hål på mid-
ten eller i sjelfva substansen af ett ben. I alla hittills kän¬
da fall har öppningen varit belägen der två eller flera ben
stöta tillsamman 0), alltså endast i sulurer och fontaneller,
eller just på de ställen der man a priori måste antaga huf-
vudskålen kunna göra minsta motståndet för en påtryckning
inifrån. Tumören tyckes stundom beslå af två hälfter, så
tydligt skilda, att man kunde tro sig se två särskilda bråck,
men detta beror då på att svulsten är insnörd af den föga
eftergifvande processus falciformis, eller af någon annan
duplicatur af dura mäter, eller, såsom i \Vepfersa) casus,
af en tendinös förljockning i betäckningarne. Två verkligen
genom skilda öppningar framkomna hjernbråck hos samma
individ äro dock någongång observerade. (Otto omtalar två fall).

Såvida hjernbråcket skall göra skäl för namnet, bör
man, i analogie med andra bråck, hos detsamma kunna ur¬

skilja de constituerande bestånds-delarne: bråck-port, bråck¬
säck, bråck-innehåll och bråck-betäckningar. Öppningen i
hufvudskålen — bråckporten — är begränsad af en, allt
efter bråckets läge, af två eller flera ben sammansatt, jemn
och slät benkant, hvars tjocklek kan variera, och som ofta
är liksom ulviken. \Tjd bråck i fontanellerna kan denna
kant delvis vara niembranös. Öppningen närmar sig nästan
alltid mer eller mindre den runda formen, samt har vanligen
en mindre diameter än det framfallna hjernpartiet.

bråcksäcken består af det framfallna stycket af dura
mäter jemte araelmoidea parietalis. Dess yttre sida är
fast aammanvuxeti med pericranium, den inre sidan är
glatt füll glänsande; sammanvexningar af säckens väggar

g^ Undantag frän denna regel göra ej heller de bråck som fram¬
komma på midten af nackbenet; de liafva nemligen uppstått på en
tid då de båda sidohälfterna af delta ben ännu ej hunnit blifva
förenade.

h) 1. c. p. 47.
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med hvarandra eller med dess innehåll äro ej observerade.
De inskjutningar och tallar som normalt liunas på hinnorna
äro, såvida de förekomma på det framfallna stycket, antin¬
gen trängda åt sidan af den påtryckande hjernmassan, eller
ock skjuta de in i säckens cavitet, och åstadkomma de in-
snörningar och fördjupningar, som stundom gifva tumören ett
knöligt eller loberadt utseende.

Bråckets innehåll bildas af hjernmassa från olika delar
af hjernan, efter bråckets olika läge. Vanligtvis tillhör det
framträngda stycket stora hjernan, ganska sällan lilla bjer-
nan, som någon gång hel och hållen befunnits innesluten i
säcken utanför cranium'). Oftast träffar man spetsarna af
stora hjernaus bakre eller främre lober. Den framfallna
hjerndelen är i bråckporten smalast, liksom intryckt af den
omgifvande benkanten, och sväller sedan ut till en klump af
kolt'- eller pungformig gestalt, hvilken, i anseende till sitt
betydligt större omfång, jemfördt med bråcköppningens, ej
äter kan passera genom densamma, utan vid repositions¬
försök endast pressas emot dess ränder, och dymedelst all¬
deles upphäfver communicationen emellan hufvudskåls-caviteten
och bråcksäcken. Denna volym-tillvext i det framträngda
partiet beror nästan utan undantag på en abnormt förökad
vattensamling i sidoveniriklarna, hvilkas utvidgade och förlängda
främre eller bakre horn fortsättas in i bråcket, så att stun¬
dom blott en tunn lamell af hjernmassa skiljer ventrikel-
caviteten från bråcksäcken. Hjernpartiet beklädes af sina
fina hinnor, livilka vanligen ej förete någon förändring, om
ej operativa ingrepp eller andra orsaker framkallat inflam¬
mation och dess följder. Volymen af det framfallna partiet
är ganska olika och kan variera från en fingerändas till en
knytnäfves storlek och derutöfver/).

Vanligtvis finnes mellan detta hjernparti och bråck¬
säcken icke mera fluidum än som normalt förekommer inom
cavuiu arachnoideae, d. v. s. endast så mycket som erfor¬
dras för att hålla delarne fuktiga och glatta; mera sällan

i) Kolbnians fall. I. c. p. 150.
j) Att uppdraga en bestämd gläns mellan de större hjernbrScken

och de egentliga monsterbilJningarne torde ej vara lätt; de öfvergå
gradvis i hvarandra ocli gränsen måste alltid blifva teniligen godtycklig.
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innehåller bråcksäcken en slörre mängd vätska *), ända (ill
flera uns, så att bråcket till största delen ntgöres af denna
vattenfyllda säck, uti hvilken blott en liten del bjerna iu-
skjuter. Det är denna complication med en Hydrops sacci
herniosi, som benämningen Hydrencephalocele*) med rätta
tillkommer.

Då bråcksäcken innehåller en sådan vätska i större
mängd, visar sig svulsten stundom i sin mest framstående
del transparent. Iljernvattenbråcket bildar alltså, då vätska
finnes i stor, och hjerna i liten qvantilet förhanden, en öfver-
gång till den form af hydrocephalus ex(ernu3, som af nyare
författare kallas Hydrocephalus meningens herniosusm).

A) Denna vätska, som till färg ocli öfriga egenskaper liknar
hydropiska ansamlingar inom andra serosa säckar, är vanligen klar,
ljust gul- eller grönaktig, svagt alkalisk samt a 1 l>u 111 inhaltig.

1) Att gifva samma namn St de hjernbråck, der vatten visser¬
ligen älven finnes närvarande, men ej utanförutan illOTll den fram-
fallna lijerndelen, h. e. inneslutet i en hydropisk Ventrikel, synes oss
olämpligt; termen beliöfves ganska väl för denna complication, helst
de s. k. enkla eller rena lijernbracken näppeligen torde existera utan
att tillika en hydrocephalus internus äger rum, hvarföre således nam¬
net Encephalocele (congenita) är fullt betecknande.

Ill) Häir är måhända rätta stället att nämna några ord om delta
slag af hufvmdskalshråck, som så ofta hlifvit sammanblandadt med det
verkliga hjer-nbråcktet.

Dessa hufvudslkalsbråck stå i många afseenden lijernbracken ganska
nära, och öf\erenss,tämma till form, säte och symptomer så mycket
med de sednare, i synnerhet med hjernvatlenbråckel, att det i vissa
fall torde vara omöjligt att med säkerhet afgöra livilkendera arten man
har för sig, ehuru en bestämd diagnos stundom är af största vigt för
pcognos och behandling.

Som bekant uppträder Hydrocephalus externas s. meningeus un¬
der tre olika former: l:o der vätskan finnes fri i hela cavum arach¬
noidea; (H. mening, non limitatus); 2:o der den är innesluten inom
en särskild aldelning af arachnoidea, genom sammanlödning af det
parielala och viscerala bladet afslängd från den öfriga säcken (II.
mening, partialis). Om vattensamlingar af detta slag förekomma i
öfra deien al arachnoidea, måste de, genom sitt excentriska tryck,
åstadkomma en niolsvarande utvidgning af hufvudsk ilshvalfvet, hvil¬
ken, allt efter vattensamlingens storlek och utbredning, är ntera lik¬
formig eller ensidig och partiell. I detta sednare fall utgör denna
form ett slags öfvergång till

3:o H. mening, lierniosus, eller, såsom man i analogie med Hy-
drenccphalocele skulle kunna kalla det, i lyd romer.ingocele. Detta be-
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Bråckets betäckningar bildas i regeln af hudens samt¬
liga väfnader, galea aponeurotica, om bråcket förekommer
inom dess gebiet, samt pericranium. Vid större bråck visar
huden de förändringar, som den vanligen undergår, då den
är starkt utspänd af underliggande tumörer: förtunning,
atrophie af hår och follikier, mörkare, stundom livid eller
blåröd färg samt utvidgning, varicositet af hudvenerna; allt
en följd af den genom utspänningen hindrade circulationen.
Samtliga lagren af betäckningar äro så förtunnade och
sammansmälta, att de ej mera på anatomisk väg kunna sär¬
skiljas. Betäckningarne, eller egentligen pericranium, äro af
skäl, som lätt förklaras af de platta hufvudskåls-benens
utvecklingshistoria, alltid fast adhmrenta till bråcksäcken —

i ytterst sällsynta fall saknas hudbetäckningarna helt och hål¬
let, så att dura mäter ligger fri, endast betäckt af ett tunnt
exsudat- eller granulations-lager. (Houets falln). De kända

står, liksom hjernbråcket, af de, genom en öppniDg pä cranium, fram¬
trängda dura mäter och arachnoidea, hvilka innesluta en, ofta ganska
betydlig, qvantitet vatten. Om den häraf bildade svulsten gäller,hvad säte, form och öfriga karakterer beträffar, nästan allt livad ofvan-
före blifvit sagdt om hjernbråcket. En starkare fluctuation och be¬
tydligare genomskinlighet mot ljuset, då svulsten är större och betäck¬
ningarna förtunnade, äro ofta nog de enda, ganska osäkra, tecknen
till ledning för den difTerentiella diagnosen. Också liafva Förff. j"ästatganska liten vigt vid deras särskiljande, och fall af dessa båda arter
finner man ofta sammanförda under det gemensamma namnet hjern-bråck. Vi tro dock, att såväl brackens olika innehåll, som de när¬
mast betingande orsakernas skiljaktighet, (i förra fallet Hydrocephalus
externus, i det sednare II. internus, eller båda gemensamt) äro till¬
räckliga skäl för deras åtskiljande. Stundom företer Hydromeningo-celet en öfvergång till Hydrencephalocelet, i det en liten del af hjernanäfven inskjtites genom öppningen. Här är den dock icke så kolf-
formigt utsvälld, som i det verkliga hjernbråcket, samt medgifver der-
före lättare möjligheten af reposition. Alldenstund hjernan här icke
är af en ventrikelvattusot utspänd och desorganiserad, lemnar äfven
meningocelet en bättre prognos. En lycklig utgång af punction, eller,der svulstens form det tillåter, ligatur, är i detta fall mera probabel,
ehuru man ännu ej kan anföra ett tillräckligt antal observationer till
stöd för ett sådant antagande. Vi tala naturligtvis bär blott om de
lindrigare graderna af denna missbildning, der vattensamlingen ej är
betydlig och craniets och hjernans bildning någorlunda normal. Vi
skola längre fram i korthet meddela några hithörande casus,

n) L. c. p. 217.
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fallen häraf tyckas dock snarare höra till de former af
monstrositef, som fått namnet Hemicephalus m. m., emedan
på samma gång äfven större delen af hufvudskålshvalfvet
saknats.

Icke alltid utgöras dock bråckbetäckningarna af yttre
huden. Äfven under slemhinna kan i sällsynta fall bråcket
framträda, då det uttränger genom någon öppning mellan
benen i basis cranii och, drifvande näsans eller svalgets
slemhinna framför sig, framkommer genom näsan o) eller
bakom pharynxP).

Den inom cranium befintliga delen af hjernan måste
naturligtvis vara i större eller mindre grad sjukligt förän¬
drad, då, såsom redan ofvanföre är antydt, Ventrikelvaltusot
i alla hittills närmare beskrifna fall, samtidigt förefunnits.

Hufvudskålens bildning i öfrigt, dess rymlighet och
form i de emskilda fallen, kan vara betydligt olika. I ett
fall träffas hmfvudskålen till storlek och form nästan normal,
i ett annat fall är den till vidunderlighet i det ena eller an¬
dra afseendet förändrad. Detta beror naturligen på graden
af ventrikelvaltusoten å ena sidan, och på hjernbråckets stor¬
lek å den andra. I allmänhet torde kunna antagas att ju
större bjernbråcket är, desto mindre och plattare befinnes
cranium, och ju större tillika luckan i hufvudskålen befinnes,
desto ofullkomligare är craniets och bjernans bildning, och
desto mera närmar sig fallet till, och öfvergår i verklig
monstrositet; — å andra sidan, der bjernbråcket är litet,
kan, allt efter graden af ventriklarnes utspänning, cranium
antingen vara i det närmaste normalt, eller antaga den
form och det omfång som karakteriserar deu enkla hydro-
cephalus.

o) South (A syst, of Surgery, Lond. 1847, p. 99.) omtalar så¬
som ytterst sällsynt bråckets framträdande genom näsan, ulan att
dock citera något fall; ehuru vi icke heller känna något sådant fall,
hafva vi dock, med anledning deraf, upptagit det såsom möjligt.

p) Serres (t. c. p. 335) vill hafva observerat ett fall, der bråcket,
framträngande mellan båda hälfterna af os sphenoidcum och os etli-
moideum, nedstigit bakom pharynx.
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Utom den ofvannämde complicalionen med hydrome-
ningoeele, träffas stundom hos samma individ den med hjern-
bråcket analoga Spina bitidatf), samt, Hydrorrhachis. Såsom
sällsynta complicationer kunna anföras: Cystor innehållande
serum»-) eller blodlik vätska«) utanpå bråcksäcken, eller
feltafsättningar ') mellan de olika lagren af betäckningarne,så att knifven vid deras genomskärning först kommer in i
en fettmassa, eller i en håla fylld med fluidum, som ej
communicerar med bråcksäcken. Exempel på ereclila tu¬
mörer") i bråckbetäckuingarne saknas ej heller.

Vi hafva i det föregående sökt gifva en Öfversigt af
de symptomer och förhållanden i öfrigt, som tillhöra hjern-
bråcken i allmänhet, ulan att närmare fästa oss vid de olik¬
heter, som blifva en följd af deras olika form, läge m. m.
Det gifves likväl ett särskildt slag af hjernbråck, som för-
tjenar en närmare beskrifning och mera än de öfriga må¬
ste väcka chirurgens intresse, emedan de, under vissa för¬
hållanden lättare än andra äro underkastade förvexling med
tumörer af annan art, och derigenom mer än en gång gifvit
anledning till beklagansvärda misstag och operativa ingrepp.
Vi mena de hjernbråck som förekomma på nedra delen af
pannan och i trakten af näsroten. Den stora praktiska vigt
som dessa, besynnerligt nog i de chirurgiska handböckerna
med lystnad förbigångna, bråck förete, har först i sednare
tider blifvit insedd och erkänd. Kelch®) och Schnieber"-)
beskrefvo dylika svulster, utan att, såsom det vill synas,
hafva rätt uppfattat deras natur, hvarken före eller ens ef-

</) 1 ett af Penadas fall, i de Laars, och Breschets, saknades
tillika de öfre lialskotornes arcus. Belirend. (I. c.) anför ett fall af
hjernbråck i glabella med spina bifida på ryggradens nedersta del.

T) Preslat, I. c. p. 478, Siebold, 1. c., Moreau, 1. c.
.t) Schneider, I. c.

t) Hied 1. c. En fettsvulst af en muskotkulas storlek på ett
hjernbråck vid niisroten.

Ü) Guersant. 1. c. anför ett fall af telangicctasie på ett hjern¬
bråck i inre ögonvinkeln.

t') L. c. p. 95.
W) Grscfes und Walthers Journ. f. Chirurgie 1821 11. 11, p. 641.
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ter patienternas död. Otto *), och sedermera Niemeyer, sükte,
och lyckades till någon del fästa en allmännare uppmärk¬
samhet härpå, Fall af sådana hjernbråck, hvilka tyvärr ofta
nog först under operationen eller på sectionsbordet blifvit så¬
som sådana igenkända, bafva tid efter annan blifvit refere¬
rade i utländska Journaler af Preschet, Beiirend, Clar,
Schmitt, Guersant, Lyon, v. Bredow, Wagner, Bied m. fl.
Dessa hjernbråck hemta sitt intresse från sin mindre van¬
liga plats och de svårigheter för en riktig diagnos, som
många af dem förete. En närmare framställning af dem,
grundad på de facta, som ett noggrant studium af de hit¬
tills observerade fallen gifver vid handen, torde derföre icke
böra anses obehöflig.

Dessa bråck uttränga i nedersta delen af pannsömmen,
eller i föreningen mellan os ethmoideum och pannbenet. I
förra fallet befinner sig öppningen i glabella straxt ofvanom
de mer eller mindre nedtryckta näsbenen. I sednare fallet
är bråckporten oftast något kanalforniig, så ait man kan
urskilja en inre och yttre öppning. Den inre öppningen be¬
finner sig, såsom ofvan är nämdt, mellan silbenet och pann¬
benet, ungefär der midten af det förras främre rand sam¬
manträffar med pannsömmen. Silbenet är nedtryckt, slut¬
tande nedåt och framåt, och kanalen bildas sålunda af detta
ben, samt processus orbitales och nasalis af pannbenet.
Den yttre öppningen ligger antingen ofvanom de från pann¬
benet skilda näsbenen, eller ock under dem, då bråcket
framträder uti den s. k. apertura pyriformis. Näsbenen
kuuna i detta fall än vara temligen normala, än alldeles
försvunna eller blott rudimentära, och af det framträngda
bråcket drifna ifrån hvarandra. Bråcket kan äfven befinna
sig något till sidan om medellinjen, mellan processus orbl-
tålis ossis frontis, och os lacrymale, (som stundom saknas) och
processus nasalis maxillae sup. Till följd af delta bråck¬
öppningens olika läge, kunna således dessa bråck visa sig
på 3 olika ställen, nemligen vid näsroten, på midten af nä¬
san, eller i endera eller båda ögonvinklarne. Af de 19 fall

X) L. c. p. 157. Tab. 111.
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vi käiina hafva 10 liört tili den första 2/), 4 (ill den an¬

dra2) och 5 till den tredje0) kategorien,
Bråcken förete, efter sitt olika läge, motsvarande yttre

och inre olikheter. De ofvanom näsbenen framkomna, van¬
ligen hydrencephalocelen, äro jemförelsevis stora, hafvi of¬
tast den Vanliga formen med smalare basis; betäckningarne
äro tunna, innehållet (ill största delen flytande, och com-
pression framkallar de vanliga phenomenen af hjerntryck.—
Stundom kunna äfven dessa tränga nedåt, skjuta sig under
ansigtshuden, och sålunda, liksom i vårt fall, under sia till-
vext beläcka ögon och näsa. Diagnoseu är här i de mera

utpräglade fallen ganska lätt; annorlunda förhåller det sig
med de enkla hjernbråcken, till hvilka oftast de under näs¬
benen eller i ögonvinkelu framträngda bråcken höra").

Dessa visa sig merendels såsom små tapp- eller kä-
gelformiga svulster, som än sitta närmare näsroten eller
längre ned på midien af näsan, gifvande den en mer eller
mindre vanskaplig form, än äro belägna på sidan, i endera
eller båda inre ögonvinklarne, då de ofta åstadkomma en
viss grad af exophthahnos, och gifva ögonen en diverge¬
rande ställning. Betäckningarne äro här vanligen tjocka,
huden oförändrad, med ett derunder liggande, ofta ganska
betydligt fettlager, under hvilket ännu finnes ett fast libröst
hylle, bildadt af den förljockade bråcksäcken och närmaste
lager. Till följd häraf, och i anseende till den obetydliga
qvanlitet fluidum de innehålla, äro dessa bråck fasta, utan
fluctualion, och (ryck på dem framkallar endast otydliga
hjern-symptomer. Pulsalion och respirationsrörelser saknas
äfven och beukanteu vid basen är oftast oåtkomlig för kän¬
seln. Diagnosen måste derföre blifva svår, ja i vissa fall
omöjlig att med säkerhet uppgöra, alldenstund alla de vär¬
defullaste signa pathoguomonica saknas. Lyckligtvis tyckas
dessa bjernbråck ytterst sällan förekomma, ehuru patienterna

«/) Kelclis, Saxlorphs, Otlos, Niemeyers, Scheibers, v. Bredows,
ett af B réschets, Bchrends, Oslanders och vårt fall.

£) Clars, Rieds 2, och Schmitts fall.
ö) Guersants, Lyons 2, Wagners och ett af Bréschets fall.
(i) Alla de af oss kända, till de Låda sednare kategorierna hö¬

rande, bråcken hafva varit enkla bjernbråck.
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vid denna form synas kunna lefva längre än vanligt, till och
med många år, hvarföre ock de af en falsk diagnos föran¬
ledda operationer äro så mycket mera att beklaga. Den en¬
da hållpunkt för diagnosen man i dessa svåra fall har,
anser Bruns vara: "att hittills inga medfödda svulster af
annan natur, än just dessa hjernbråck, blifvit på delta ställe
observerade."

Ditferentiell diagnos.

Med undantag af de nyss nämnda slagen, anse vi diag¬
nosen af hjernbråck icke vara någon svårighet underkastad.
Tumörens egenskap att vara medfödd, dess läge pä
hufvudets medellinea eller åtminstone i någon satar
eller fontanell, den hårda randen vid basen, den
rythmiska rörelsen, dess ansvällning vid starkare ex-
spirationsrörelser, och den förminskning i volym jemtc
på samma gäng framträdande hjernsymptomer, som
genom sammantryckning kan åstadkommas, måste, der
dessa omständigheter liunas förenade, alltid gifva ett afgö-
rande utslag, och äfven om, såsom ofta nog händer, någon
eller några af dem skulle saknas, tro vi dock att man, med
ledning af de återståeude, per exclusionem, bör kunna upp¬
göra en bestämd diagnos. Att skilja ett eucephalocele från
ett hydrencephalocele är ganska lätt: det sednare är van¬
ligtvis större, mera kolf- eller pungformigt och smalare vid
basen, tydligt lluctuerande och stundom vid ytan transparent.
Svårare, ja mången gång omöjligt, torde det blifva att be-
stämdl afgöra om man har ett hydrencephalocele eller hy-
dromeningocele för sig. Det förra förekommer mycket of¬
tare, är aldrig så transparent genom hela sin massa, som
Stundom det sednare; då svulsten vid djup inspiration sam¬
manfaller, kau man möjligen lyckas att genom de slappade
betäckningarne urskilja den fastare hjernmassan från det
omgifvande vattnet. Detta prof skulle kunna lyckas ändå
bättre om man genom puuction uttömt något af bråcksäckens
innehåll.

2
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Då fråga är om uppställande! af diirerenliell diagnos
mellan hjernbråcket och de många slag af tumörer, som
förekomma på hufvudel, så kan en god del genast uteslu¬
tas ur räkningen, såsom aldrig medfödda, eller iakttagna hos
nyfödda barn.

Bland medfödda tumörer må först nämnas den sub-
pericrauiska ecchymosen eller det s. k. Cephalaematomet,
som, genom den detsamma omgifvande upphöjda vallen, får
någon likhet med hjernbråcket. Utan att fästa oss vid öfri-
ga, tillräckligt karakteristiska olikheter, torde det vara nog
alt erinra det dessa båda svulster, i afseende på läget, äro
hvarandras fullkomliga motsatser. Cephalaematomet — en

blodulådring mellan ett hufvudskålsben och dess pericra-
nium — kan tydligen ej förekomma annorstädes än der
ossilicaiionen redan inträd!; således egentligen på midien af
de platta hufvudskålsbenen (hjessbenen), aldrig på en sutur
eller fontanell, der något mellanskjutet ben ännu ej löst det
blifvande pericraniuni från dess förening med endocranium.
Huru stort cephalmmatomet än må vara, sträcker det sig
aldrig öfver de sulurer som begränsa benet. En blick på
svulstens läge är således tillräcklig för alt i detta fall und¬
vika misstag.

Tumöres cystici, hvilka i allmänhet mycket sällan
äro medfödde, kunna svårligen förvexlas med hjernbråck.
De äro förskjulbara under huden, men låta deremot ej ge¬
nom tryck förminska sig; äro aldrig åtföljda af några hjern-
symptomer och förekomma hos föröfrigt fullkomligt friska
och välbildade barn. Lättast skulle dock de serosa cystor-
ne kunna gifva anledning (ill misstag. Fluctuationen, någon
gång genomskinligheten, jemte den ytterst sällsynta omstän¬
digheten att det underliggande benet genom trycket mer
eller mindre hindrats i sin utveckling, resorberals eller till
och med perforerats, så att man äfven här har ett hål i

craniuin») — skulle möjligen kunna vara förvillande. En
noggrann undersökning jemte aktgifvande pä öfrige skiljak¬
tiga omständigheter, bör dock äfven här skydda för misstag.

Ö) I Schmidts Jahrbiich, It. XV. p. 72, omtalas ett barn med
ett bal i nackbenet af ett halft tums diameter, under en sedan tre
är, der befintlig tumör cysticus.
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Lipomer förekomma stundom medfödda. I allmänhet
äro dessa svulster, genom sitt läge, form och consistens
samt genom frånvaron af alla hjernbråcket karakteriserande
omständigheter, tillräckligt skilda från detsamma«). Att lik¬
väl medfödda lipomer kunna i åtskilliga afseenden förete
någon likhet med hjernbråck, bevisar Seerigs fall b).

Telangieclasier och Anevrismer nämnas här blott för
fullsländighetens skull. Deras allmänt bekanta egenheter
utesluta möjligheten af förvexling.

Det gifves slutligen ett slag af tumörer, som, sedan
de genombrutit hufvudskålen och trängt fram under huden,
förete någon likhet med hjernbråck, och äfven mångfaldiga
gånger blifvit med dem förvexlade och under ett namn
sammanförde. Vi mena den så kallade Fungus durae ma¬

tris, hvilken, i förbigående sagdt, icke alltid torde göra skäl
för namnet, i det sannolikt ganska många af de så be¬
nämnda svulsterna endast secundärt angripit dura maler, och
primitivt utgått från cranium eller hjernan. Det är egentli¬
gen med de förvärfvade hjernbråcken som dessa, vanligen
maligna tumörer, äga någon större likhet. Vi skulle derföre
helt och hållet kunna förbigå dem, så mycket mera, som
man hittills, med undantag af ett och annat tvetydigt fallc),
aldrig funnit dem medfödda. Vi vilja dock anmärka att just

a) Jfr Sandiforts (Mus. anal. T. 1. p. 303, Tal). 127) och Ollos
(Neue seltene Beob. p. 101, Tab. IV, fig. 1.) fall.

b) Rusts Magazin, Bd. 47, p. 511. En två och ett halft års
gosse hade på bakhufvudet en svulst, som vid födelsen var ärtstor,
men sedan hastigt tillvext, så alt den sträckte sig nedåt till nackgropen
och åt sidorna till båda öronen. Svulsten var mjuk, på två ställen
fluctuerande och visade på tvä ställen vid basen tydlig pulsa-
Hon\, samt lät pä högra sidan känna en tydligt framstående
benrand.

e) Schniebers fall (se ofvanf. sid. 14) var tydligen ett cncephalo-
cele. Mera tvetydig är en af Dotzauer i Caspers Wochensehr. 1844.
p. 20. nnlord Casus: ett gossebarn bragte med sig till verlden en pe-
dunkulerad tumör af ett hönsäggs storlek, belägen i grannskapet af
tuber occipilale. Vid basen kunde tydligt kännas ränderna af ett
häl i nackbenet. Barnet afled vid 3 veckors ålder, och vid sectionen
fanns ett hål af ett halft tums diameter, som af en ett Ijerdedels tum
bred brygga var skildl från foramen magnum. »Från denna öppning
«trängde dura mäter fram, men erhöll, straxt efter sin öfvergang i
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den omgifvande benkanten, som skulle gifva dessa umörer
en vigtig likhet med hjernbråck, erbjuder ett lätt tillgängligt
medel att förvissa sig om svulsteus rätta natur. Denna
kant är nemligen ej, såsom i hjernbråcket, slät och afrun-
dad, utan alltid naggad, vinklig och ojemn — en Ijljd af
den ulcerativa förstöring, som orsakat hålet, och af (en lif-
liga osteophylbildning, som äger rum i dess omkrets.

Ätiologie.

Då man, ur fostrets utvecklingshistoria och phathdogiska
anatomiens data, söker en förklaring öfver hjernb-åckels
uppkomst, så ligger der närmast tillhands att anta;a den
bero på en felaktig utveckling af hjeruan.

Till detta antagande hafva de nyare Palhologisla Ana-
tomerna, s. s. Vogel, Cruveiluier, Rokitansky kommit. De äl¬
dre, s. s. Meckel, hafva icke heller förbisett den vid hjern¬
bråck constant förekommande hjern-anomalien, men likväl
mindre häruti, än i en primitivt ofullkomlig utvecklng af
cranium, sett missbildningens fons et origo.

Då likväl hjernans utveckling onekligen är det kufvud-
skålens form och storlek bestämmande momentet, om också
båda samtidigt, och i visst afseende oberoende af hva-andra,
utbilda sig, så torde den åsigten komma sanningen närmast
som antager hjernbråcken uppkomma på det sätt, att hjer¬
nans regelvidriga volym-förökning i en viss riktning, åstad¬
kommer en motsvarande partiell utvidgning af den i sn bild-
uiug stadda hufvudskålen.

En sådan abnorm volymförändring af hjernan her ock¬
så i alla väl observerade fall blifvit anatomiskt constaterad,
nemligen en sjukligt förökad vattensamling i någon eller nå¬
gra af hjernans ventriklar. Vi hafva redan förut på mera
än ett ställe framhållit det factum, att det medfödda hjern¬
bråcket alltid visat sig stå i sammanhang med en hjdroce-

»svulstcn, en annan beskaffenhet. Det visade sig nemligen, att i svul-
»sten fanns innesluten en mjuk, gulhvit hjerna, snarlik fungös massa.»
Hjernan uppgifves hafva varit normal.
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phalus, och vi tro att inan häruti finner en tillfredsställande
förklaring öfver dess uppkomst.

Hydrocephalus Congenitus, denna gåtfulla sjukdom, hvars
Ätiologie är ett ännu oskrifvet kapitel i foster-pathologien,
spelar en stor röle inom Teratologien. De flesta hufvudets
medfödda missbildningar finna i denna sjukdom en otvun¬
gen förklaring. Det föreställningssätt, som betraktar hjern-
bråcket såsom en länk i den stora kedjan af missbildningar,
å ena sidan från de lindrigare graderna af hydrocephalus
till de högsta, der fosterbjernan är förvandlad (ill en enorm
valtenblåsa, och å andra sidan, från hjernbråcket till de verk¬
liga monslrositeterna Acephalie, Hemicephalie, Anencephalie
m. m. der hufvudel alldeles saknas, eller blott finnes rudi¬
mentärt; detta föreställningssätt säga vi, är både anslående,
och, såsom vi (ro, det rätta.

Om vi således faslhålla denna åsigt, så uppstår den
frågan, hvarföre samma primitiva sjukdom i sin fortgång ge¬
staltar sig så olika, som t. ex. Acephalien och den högsta
graden af hydrocephalus, eller hvarföre hufvudskålen den
ena gången likformigt utspännes, en annan gång åter endast
partiellt utvidgas. Svaret på denna fråga ligger i den med¬
födda hydrocephaliens väsende: det är en fostersjukdom, som
uppträder under olika perioder af fosterlifvet och med olika
intensitet, och som sålunda träflar det organ, inom hvilket
den har sitt säte, uti olika utbildnings-stadium, och med
olika förmåga af motstånd och formförändring.

Som bekant visar sig hjernan först hos embryo't så¬
som med en vattenaktig vätska fyllda blåsor i hufvudändan
af den primära nervcylindern; ännu i tredje månaden hafva
stora hjernans hemisphaerer denna embryonala karakter, och
börja först efter denna period att under rask utveckling af
sina formelementer och förtjockning af väggarne, jemte sam¬
tidig relativ förminskning af de centrala hålorna, småningom
antaga den färdigbildade hjernans form och karakter.

Om en utveckling af hjernan i motsatt rigtning äger
rum d. v. s. en abnormt stegrad vattenbildning i hjemhå-
lorna med en samtidigt förminskad eller hämmad hjernaf-
sältning i väggarne, så måste härigenom den missriktning
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uppkomma, som under sin vidare utveckling gifver anledning
till större delen af hufvudets missbildningar.

Ju tidigare, ju tnera acut denna primära utvecklings-
anomalie uppträder, i desto högre grad måste också hjer-
nans och hufvudskålens utbildning afbrylas och hindras; de¬
sto mera qvarblifver bjernan i sitt rudimentära tillstånd af
en med vatten fylld blåsa. Denna blåsa förstoras, hjern-
massan afsättes i ringa qvantitet på basis cranii, föga eller
intet i ventriklarnes väggar, ossificationen hindras totalt i
hufvudskålshvalfvet, — och man har bilden af Hydroce-
phaliens högsta grad färdig; eller ock brister den enormt

utspända blåsan, hufvudskålen och hjernan upphöra alt så¬
som sådana existera, och man finner vid fostrets framkomst
ännu de trasiga lemningarna af dem fastträngande vid ba¬
sis cranii — Anencephalie — "Kalzenkopf" —; eller
äger denna bristning rum ännu tidigare, innan primordial-
brosket, det första grundlaget till ansigtet och basis cranii,
hunnit bilda sig; hela hufvudblåsan förstöres, och vid fö¬
delsen synes på truncus blott en cicatris, såsom det enda
spåret till hufvud. — Acephalie. — På sådant sätt kan
nian ur denna ursprungliga hydrocephalus resonnera sig till
uppkomsten af de fiesta af hufvudets missbildningar.

Hvad nu särskildt angår tillämpningen af denna theorie
på hjernbråcket, så skulle vi tro alt man enklast föreställer
sig deras uppkomst på följande sätt: Det är en allmänt be¬
kant sak, alt tjockleken af sido-ventriklarnas väggar på oli¬
ka ställen betydligt varierar. Det är i synnerhet i deras
förlängningar, spetsarna af hornen, som väggarna äro rela¬
tivt tunna. Detta förhållande synes antyda alt redan under
hjernans utveckling afsältningen af hjernmassa på dessa
ställen försiggår mindre lilligt än på andra punkter. — Ett
tryck inifrån af den ökade vattenmängden måste således
företrädesvis verka på dessa de svagaste punkterna, alltså
älven derigenom ytterligare hindra hjernaflagringen här, i
ändpunkterna af hjernans antero-posteriöra diameter. Delta
excentriska tryck fortplantar sig på det ännu mjuka och ef¬
tergivande, i sin bildning stadda craiiium, som på ett mut-
svaraude ställe gifver vika och buglar ut.
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Vattensamlingen, som på detta sätt fått, att vi så må
uttrycka oss, luft, verkar till följd deraf mindre på öfriga
delar af bjerna och hufvudskål, hvilka derföre få tillfälle att
tendigen normalt utbilda sig och oafbrutet öka sin motstånds¬
kraft. Trycket måste alltså oupphörligt ökas på den punkt
som en gång gifvit efter, nutrition och utbildning i förhål¬
lande derlill hindras, ossificalionen i det utbuglade partiet af
hufvudskålen helt och hållet hämmas, hvarigenom den defect
i cranium uppstår, som föreställer bråcköppningen, och det
hela slutligen få det utseende och beskaffenhet, som tillhör
hjernbråcket hos det fullbildade fostret.

Vi böra tillika erinra i hvilken betydlig mån hufvud-
skålens osteogenes underlättar bråckets uppkomst på de stäl¬
len som motsvarar denna veutrikel-spetsarnes påtryckning.

Detta förlopp förutsätter naturligtvis dels att hydroce-
phalien skall uppträda under en period af intra-uterinlifvet
då cranium ännu är i sin första bildning, och all vatten¬
mängden hvarken skall vara så stor, eller dess afsöndring
ske så hastigt, som förhållandel måste antagas vara vid de
förutnämda missbildningarna.

Utan vidare påpekning finner man lätt huru otvunget
hjernbråckets vigtigaste anatomiska förhållanden låta förklara
sig ur den nyss framställda idéen om dess uppkomst. Hvar
och en torde inse hvarföre hjernbråcken företrädesvis fram¬
träda i bakre eller främre ändpunkten af hufvudets niedel-
linea, hvarföre volymen af den framträngda hjerndelen oftast
står i missförhållande till bråcköppningen, huru ett hydrence-
phalocele uppstår o. s. v. Alt bestämma orsaken hvarföre
bråcket ena gången framträder i nacken, en annan gång i
pannan rf), än öfver och än under näsbenen etc., eller hvar¬
före hjernvaltenbråcken hafva ett visst locus praedilectionis,
de enkla hjernbråcken åter ett annat, — torde blifva ganska
svårt; sannolikt bero dessa olikheter på vissa omständigheter

d) Otto 1. c. p. 412 söker förklaringen öfver alt hjernbråcket
oftast uppslår i nackbenet, deruti att «nackbenet beslår af flera sär¬
skilda benstycken, hvilka först i en längre framskriden period förenas,
och att vattnet, samladt i ventriklarnes bakre born, kan verka med
mera kraft på den fyrdelta fördjupning, som dura maler bildar på nack¬
benet, 8n pä öfriga delar som mera bilda ett inclineradt plan.»
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och individuella förhållanden hvilkas orsaker alltid skola für-
blifva dunkla.

Vi hafva förgäfves hos förfatlarne sökt en tillfredsstäl¬
lande utredning af de vilkor som erfordras för att den så¬
som ursprunglig orsak ansedda hydroceplialien just skall fram¬
kalla hjernbråck och icke någon annan missbildning. De
flesta hafva åtnöjt sig med att blott i allmänhet anföra hy-
drocephalus såsom hjernbråckets vigtigaste causal-moment,
andra hafva dessutom tagit sin tillflykt till antagandet af en

samtidig och af hjernvattusoten oberoende ofullkomlighet i
hufvudskålens utveckling: — bristande ossification på någon
gifven punkt. Vi hafva i det föregående sökt uppställa en
theorie öfver hjernbråckets uppkomst, som synes oss vara
både enkel och naturlig, likväl med den reservation att vi

ej vilja utgifva denna theorie såsom den ofelbart rätta, ulan
hänskjuta afgörandet till de sakkunnigares ompröfning.

Det här antagna uppkomst-sättet framställa vi dock ej
såsom det enda möjliga. Man kan nemligen tänka sig möj¬
ligheten af att genom en bristfällig utveckling af cranium,
en ofullkomlig eller uteblifven ossification på något ställe,
oberoende af någon sjukdom i hjernan, den normalt till-
vexande hjernan ej finner ett allsidigt motstånd, utan till
någon del tränges ut ur hufvudskålen. Vidare behöfde den
sjukliga volym-förökningen af hjernan ej alllid bero på en

hydraps; den kunde äfven bestå i en enkel hyperlrophie.
Äfvenså skulle man kunna föreställa sig möjligheten att
den ännu helt svaga hjern-capseln, till följd af något yttre
våld på uterus, får en liten remna, som sedermera gifver
anledning till hjernbråck. Vi hafva dessutom redan förut
antydt (sid. 12), huru ett hydromeningocele kan framkalla,
eller bilda ett slags öfvergång till hjernbråck.

Att i likhet med äldre pathologiska anatomer uppfatta
hjernbräcket såsom en "Hemmungsbildung®, kan ej vara an¬
nat än orätt. Rokitansky, som annars dit räknar flertalet af
såväl hufvudets som den öfriga fosterkroppens missbildningar,
har dock derifrån undantagit Hemicephalus och Hjernbråck <?)

é) Skulle icke möjligen äfven Aceplialien böra räknas till un¬
dantagen ?
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och det med rätta, ty under ingen tidpunkt af fosterlifvet
utgöra dessa bildningar fosterliufvudets normala former, och
de äro derföre hos det utbildade foslret ingalunda att betrakta
som ett "Stehenbleiben auf einer früheren Stufe der Ent-
vicklung."

Likaså förneka vi helt och hållet möjligheten af att
bjernbråck kuuua uppstå först under födelsen, såsom en följd
af det tryck för hvilket hufvudet då är utsålt. Utom andra
skäl, vederlägges denna åsigt af den omständigheten, att just
genom hufvudskåls-benens iutercalation under hufvudets pas¬
sage genom bäckenkanalen, uppkomsten af bjernbråck till en
stor del omöjliggöres.

Förlopp och Utgåug.

Endast undantagsvis har man sett bjernbråck en längre
tid efter födelsen oförändrade qvarslå. Vanligtvis lillvexa de
långsammare eller hastigare, under det tillika, i direct för¬
hållande dertill, symptomer af störda hjernfunctioner uppträda,
eller, om de från början funnits, tilllaga. I allmänhet torde
man kunna som regel uppställa, att ju större svulsten är vid
födelsen, desto raskare fortgår också sedermera dess tillvext.

De högre graderna af denna missbildning ändas ofta
med döden redan under födelsen, dels till följd af nödvän¬
diga åtgöranden fråo Accouclieurens sida, anläggning af tång,
punction, Perforation, excerebration; dels till följd af hufvudets
sammanpressning, bristning af svulsten, krossning eller lace-
raliou af hjernan.

Andra dö snart efter födelsen, antingen genom ett ha¬
stigt tilltagande af vattensamlingen, som så menligt inverkar
på hjernan att lifvels bestående omöjliggöres, s. s. enorm ulspän-
ning af, och tryck på hjernan, bristning af svulsten, ruplur af
deri befintliga hjerndelar m. m.; eller ock genom en tillkom¬
men acut inflammations- och exsudationsprocess i hjernan
(Oedema acutum, emollitio) eller dess hinnor, framkallade
såväl af inre som yttre orsaker. Ofta är en meningitis fort¬
plantad från en inflammation och ulceralion i de starkt ut-
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spända betäckningarna, stundom förorsakas den af almos-
plieriska eller mechaniska inflytelser, s. s. köld, tillfälliga
skador, stötar på svulsten m. m.

Hos andra åter märkas till en början inga hotande
symptomer; svulsten tilltager mycket långsamt, barnet frodas,alla organer tyckas functionera ganska normalt; inen slutli¬
gen, vanligast inom första eller andra året, uppträda symp¬
tomer af störd verksamhet hos nervsystemets central-organer,hjernans med åldern stigande dignitet gör sig gällande, och
en desorganisaiion, som under fosterlifvet och tiden närmast
derefter ej var oförenlig med lifvets fortbestånd, åstadkom¬
mer nu döden under symptomer af ofullkomlig nutrition, all¬
män alrophie, paralvsie och coma.

De små vid näsroten framkommande bråcken tyckas i
allmänhet hafva en mindre tendens alt hastigt tillvexa, och
mindre menligt återverka på hjernan. Sådana patienter bar
man sett lefva i flera år, innan döden på något af de an-
gifna sätten inträdde. I sällsynta fall kunna med bjernbråck
behäftade individer framsläpa ett, vanligen eländigt och idio¬
tiskt lif äuda till 20 eller 30 år f). Ännu sällsyntare äro
de fall, der tillika kropps- och själsförmögenheterna ej alls
lidit y).

Prognos.

Huru ringa utsigten är till en lycklig utgång, om sjuk¬
domen lemuas åt sig sjelf, synes af det föregående, och vid

f) Wedemeyer I. c. p. 112 beskrifver ett hönsägg-stort pulse¬
rande bjernbråck i nackbenet hos en 18-årig yngling, hvars själs- och
kroppsutveckling stod på en mycket låg punkt; han var idiot och
nästan utan talförmåga. Adams 1. c. omtalar en 20 års man med
medfödt bjernbråck i pannan.

g) Guyenot (1. c. p. 567) föreställde år 1744 för Chirurgiska
akademien i Paris en 33-årig man med en svulst i pannan af mer
än 2 1/2 tums diameter. Den hade vid födelsen varit äggstor. Den
var belägen något åt venster, buden normal, pulsationerna tydliga och
vid basen kändes en lucka i pannbenet hvars högra rand var 1 /2
tum hög. Mannens själsförmögenheter hade alltid varit i godt skick.
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behandlingen skola vi visa huru föga I allmänhet är alt göra
och huru obetydlig den hjelp är, som Chirurgen är i stånd
att lemna. Prognosen, som redan vid den enkla Hydroce-
phalus congenitus är så missgynnande, måste således ställas
ännu mera hopplös vid hjernbråcket, der ett större eller
mindre parti af en förut sjuk hjerna, under sin tillvext in-
klämdt i bråcköppningen, och endast skyddadt af en tunn
betäckning, ständigt är utsatt för yttre skadliga inflytelser.
I hydrencephalocelet, der ännu ett plus af en hydrocephalus
externus tillkommer, blifver förhållandel tydligen ännu mera
ofördelaktigt.

Visserligen gifvas exempel på att konstens åtgärd lyc¬
kats åstadkomma radical-kur, eller att patienterna med sitt
lyte lefvat många år, men sådaut hör till de mest sällsynta
undantag, och fullkomlig återgång till helsa med normala
kropps- och själsfunctioner torde nästan aldrig kunna påräk¬
nas. Det är klart att prognosen måste utfalla mer eller
mindre missgynnande efter graden af deformiteten och hjeru-
vattusolen, samt den större eller mindre benägenhet för till¬
vext, som bråcket visar sig äga.

Behandling.

Chirurgens förnämsta uppgift vid behandlingen af hjern-
bråck bör tydligen vara att åstadkomma radical-kur, genom
bråckcts reposition och dess qvarhållande inom hufvudskålen
medelst ett passande förband, till dess, genom den fortgå¬
ende ossiflcationen, det abnorma hålet i cranium blifvit slu¬
tet. Om det förra lyckas, så bör man så mycket mera
kunna hoppas möjligheten af det sednare, som sjelfva hjern¬
bråcket ined allt skäl kan betraktas såsom orsak, icke alle¬
nast till hålets uppkomst, utan ock till dess fortbestånd.

Tyvärr är dock en sådan uppgift i de allraflesta fallen
omöjlig att bringa i verkställighet. Vissa redan antydda me-
clianiska förhållanden sätta oftast ett absolut hinder för en
sådan reposition. Bråckporten är nemligen i förhållande till
det framträngda hjernpartiet alltför liten för att det sednare
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utan svår krossning och slitning skulle kunna pressas till¬
baka, hvartill ytterligare kommer, att vid större bråck huf-
vudskålen ej medgifver en sådan utvidgning, som erfordras
för bråckets herbergerande; om ock repositions-försöket skulle
lyckas, framträda oftast så starka symptomer af bjerntryck
att man genast måste upphöra med det tryck, som är nöd¬
vändigt för bråckets qvarhållandc. Dessutom kau härvid
göras den anmärkningen att man icke genom lyckligen full-
bragt reposition tillika har aflägsnal den i de flesta fallen
härvarande hjern-valtusoten, hvars obekanta orsaker här lik¬
som i den enkla hydrocephalus, vanligen äfven efter födel¬
sen fortfarande äro i verksamhet och till hvars botande man

icke känner något tillräckligt säkert medel. Reposition bör
emellertid försökas, der någon utsigt till framgång finnes, och
åtskilliga fall, der dessa försök krönts med fullkomlig fram¬
gång, tala för möjligheten af att man någon gång kan lyckas.
Sådana fall anföras af Salleneuye/i), Martini»), Erpenbeck./),
Seiler/f) m. 11. Då repositions-försök göres bör man, sedan
patienten fått ett ändamålsenligt läge och hufvudet blifvit
tillbörligen tixeradt, endast med ena eller båda händernas
fingerspetsar utöfva ett lindrigt tryck pä svulsten, dels con-
centriskt mot medelpunkten, och dels från svulstens spets i
riktning mot bråckporten.

Trycket bör vara jemt, stadigt, långsamt och icke ske
ryckvis, samt måste genast afbrytas om hjernsymptomer in¬
träda. Har man lyckats, så bör bråckets nya framfallande
hindras genom en ändamålsenligt formad, bråcköppningen på
alla kanter öfverskjutande, skifva af bly, papp, gutta percha
o. d., som hålles tält (ryckt till hufvudet medelst häftplåster¬
remsor, en T-binda, en kautschuks-ring eller en passande
mössa, ända tills bråckporten slutit sig.

Om repositionen endast delvis lyckas, kan man med en
passande concav skifva söka hålla det införda tillbaka, och
sedermera, genom att efter hand utfylla concaviteten med

h) L. c. p. 2.
i) L. c. p. 222.
j) L. c. p. 071.
k) p. 471.
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bomull eller andra mjuka ämnen, småningom söka åstadkom¬
ma bråckets fullständiga reposition.

Möjligtvis skulle en försigtigt verkställd punclion kunna
underlätta repositionen genom den minskning i bläckets volym
och ventriklarnes innehåll, som derigenom åstadkommes. Vi
skulle dock ej tillråda en sådan operation i andra fall än
der vattensamlingen är betydlig och fluctualionen tydligen
angifver vattnet straxt under betäckningarne.

Hafva repositionsförsöken misslyckats, eller om de från
början ej ansetts indicerade, så inskränker sig Chirurgens
åtgörande endast tili palliativ behandling.

Denna palliativa behandling har 4 hufvudsakliga indi-
cationer att uppfylla. l:o Att så mycket som möjligt mot¬
verka hjernbråckets tillvext och dymedelst skydda svulsten
från derpå beroende brand eller ruptur. 2:o Att atlägsna
den stramning på hjernau, som svulstens nedhängande för¬
orsakar, och dess menliga följder. 3:o Att väl skydda den
för alla tillfälliga yttre, isynnerhet mechaniska skadligheter
samt 4:o Att sörja för patientens välbefinnande i öfrigt, och
med tjenliga medel motverka och förebygga de complicalio-
ner och tillfälligheter, som kunna sta i sammanhang med
sjukdomen.

För att uppfylla första indicationen måste naturligtvis
behandlingen i första rummet rigtas mot hjernvattusoten, hvars
förökning betingar bråcksvulstens tillvext. Behandlingen sam¬
manfaller således med kuren för hydrocephalus congenitus,
till hvilken vi alltså hänvisa. — I förbigående vilja vi dock
anmärka att de medel, man finner föreslagna mot denna
sjukdom, föga eller intet torde gagna. De locala medlen, deri-
vantia och vesicantia, verka i allmänhet lika litet som dra-
stica och diuretica till förminskning af vattensamlingen; lika
ringa framgång torde vara att förvänta af Jodina, som af
några blifvit föreslagna för att verka resorberande och om-
slämmande pä ependymets och hinnornas sjukligt stegrade
secretoriska verksamhet. Snarare tro vi att en försigtig och
med urskiljning verkställd punclion här, likasom i hydroce¬
phalus, kan verka för tillfället lindrande och till en tid af-
lägsna de hotande symptomerna. Synnerligast torde delta
medel vara verksamt och äfven mindre farligt vid hydreu-
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cephalocelet. Genom svulstens sammanfallande får den ut¬
spända huden tid att contrahera sig, hvilket man ylterligire
kan befordra genom adslringerande, hudstärkande topica.

Svulstens tillvext kan äfven till någon del motverkas
genom ett tjenligt bandage som på densamma utöfvar ett
lindrigt tryck. Ett dylikt ändamålsenligt construeradt ban¬
dage uppfyller dessutom på samma gång andra och tredje
indicalionerna. Den fjerde indicationen erfordrar god näring,
reglering af digestionsapparatens funktioner, sorgfälligt fire-
byggande af allt, som kan framkalla congeslioner åt hufvu-
del, samt för öfrigt medel, lämpade efter de olika omstän¬
digheterna.

Vi hafva förut nämnt punctionen, och anse den såsom
den enda tillständiga operation vid hjernbråck.

Att denna operation, rätt utförd, ganska sällan med¬
för någon fara, bekräftas såväl genom utgången af punctio-
nerna i vårt och många andra fall, som äfven af de fler-
faldiga med lycklig utgång verkställda likartade operationerna
i hydrocephalus. Den förmår väl icke att bota åkomman,
ej heller påstå vi den vara alldeles oskyldig, men den kan,
såsom vi redan autydt, i liera fall vara af verklig nytta.
Vi skulle föreslå dess användning såsom ett praeparatoriskt
medel för reposition, samt vid hotande bristning (ill följd af
den öfverhandlagande vattensamlingen; — i båda fallen en¬
dast under det vilkor att vätskan med tydliga tecken gifver
sin närvaro tillkänna, samt att såväl sjelfva operationen som
efterbehandlingen verkställes och ordnas med alla de för-
sigtighetsmått, som föreskrifvas för paracenthes i hydrocie-
phalus.

Alla öfriga operativa åtgärder anse vi förkastliga, s;å-
som svulstens afknytning, incision, excision af bråcksäcke-n
eller exstirpation af svulsten i sin helhet. Flertalet af de.s-
sa operationer hafva allupit olyckligt, såsom de ock (ill stöir-
sta delen blifvit utförda under falska föreställningar om svuil-
stens natur. Den lyckliga utgången af några få dylika ope¬
rationer, synes oss bero på en slump, som hvarken kain
uppmuntra eller berättiga till efterföljd.
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. Iljernbråck i nedersta delen af pannsömmen;
incision, död af meningitis.

Mesterton.

På Kongl. Seraphimer-Lazarettets Chirurgiska afdelning
intogs den 11 Februari 1853 flickebarnet Christina Pehrson,
11 veckor gammal, från Åkers socken i Stockholms län,
för en medfödd svulst vid näsroten. Den af förf. förda

sjukjournalen är af följande lydelse:
Status Antecedens:

Palieutens moder, en torparehustru af några och fyra¬
tio år, som förut framfödt nio friska och välskapade barn,
kan icke påminna sig att hon under sednaste grossessen
haft någon sjukdom eller varit utsatt för något inflytande af
skadlig inverkan på fostret; ej heller hade hon förmärkt nå¬
got ovanligt eller abnormt i afseende på sig sjelf eller fo¬
stret, utan hade tvärtom, med uudantag af vanliga, grosses¬
sen åtföljande, småkrämpor, under hafvande tillståndet befun¬
nit sig väl och haft en lätt förlossning.

Vid barnets födelse hade observerats en vid näsroten

befintlig mjuk blåröd svulst af ett dufäggs storlek, som vid
barnets skrik blef spänd och hård. En pulserande rörelse
hade äfven kunnat ses och kännas i densamma.

Svulsten hade allt ifrån födelsen ständigt tilltagit i stor¬
lek och i synnerhet utvecklat sig nedåt och åt höger, så att
den några veckor efter födelsen börjat (rycka på högra ögat,
som då blifvit inflammeradt och sedermera skrumpnat till-
samnians samt nästan helt och hållet betäcktes af tumören.

Harnet hade under hela tiden ej tyckts lida af något
annat ondt, diat begärligt och frodats väl, ej varit skrikigt
och oroligt, ej haft kräktiingar eller lidit af förstoppning;
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ej heller haft några convulsiva ryckningar. Det hade tydligen
uppfattat ljus och ljud, samt visat sig igenkänna modren.
Kortligen, det hade efter hennes uppgift ej i något afseende
varit olikt andra barn vid samma ålder. Modren har sökt
inträde i Lazarettet endast derfüre, alt hon hoppades att bar¬
net genom operation skulle kunna befrias från den vanställ¬
ning, som den oupphörligt tillvexande knölen orsakade.

Status praesens den V 53.
Patienten är af ordinärt hull och storlek, fullkomligt

välbildad, med undanlag af en svulst, hvars verticala diame¬
ter sträcker sig från midten af näsan uppåt till omkring
början af pannsömmens andra tredjedel, utgörande en längd
af knappa 1 1/2 tum. Dess trausversella diameter är ungefär
2 tum, och dess läge afviker något åt liöger så att den be¬
täcker större delen af högra ögat, som under tumören visar
sig atrophieradt. I sin största hvälfning är den omkring
1 1/4 tum hög. Vid basen är den i alla dimensioner nå¬
got mindre och har derföre ett päron- eller pungformigt ut¬
seende. Huden å densamma är särdeles tunn, ljust blåröd,
här och der fårad, så att svulsten har ett knöligt utseende.
Den är mot dagsljuset transparent vid ytan, elastisk och lå¬
ter något sammantrycka sig, samt visar en pulserande rö¬
relse isochronisk med fontanellens. Vid patientens skrik
och häftigare exspirationer, utsväller den, blir starkt spänd och
får en mörkare färg. Vid försök till kraftigare sammantryck-
ning visar patienten stor oro, spänner lemmarna, skriker häf¬
tigt och kastar sig hit och dit. Vid tryck kring tumörens
bas kännes tydligt de afrundade utvikna kanterna af en öpp¬
ning som tyckes begränsad nedtill af de nedtryckta näsbe¬
nen och uppåt och åt sidorna af de från hvarandra drifua
pannbenen. Hufvudets bilduing är i öfrigt normal. Stora
fontanellen är ej större än vanligt eller utspänd, alla öfriga
fontaneller och suturer kännas slutna. Det friska ögats pu¬

pill är af normal storlek, rörlig och känslig för ljuset. Pa¬
tienten synes uppfatta ljud och vänder hufvudet efter mo¬
drens röst. Patienten är ej abnormt sömnaktig, dess sömn
är jeran, lugn och naturlig; matlusten samt exoueratio alvi
naturliga. Puls och respiration regulier. Inga sjukliga syrnp-



33

toiner från något organ kunde für öfrigt upptäckas. Med
ledning af ofvanslående diognesticerades

Ilydreucepbalocelc.

Behandling. Den 14 Febr. En försigtig punction
gjordes med soude exploratrice, hvarvid några matskedar
klart svagt gulaktigt serum uttömdes ock tumören något sam¬
manföll. Derigenom blef den hårda benringen kring dess
bas tydligare kännbar.

Den 45 Febr. Pat. bar efter operationen varit lugn
ocb befunnit sig väl, endast kalla omslag användes.

Den 25 Febr. Pat. befinner sig fortfarande väl.
Tumörens volym tilltager.

Den 2 Mars. Tillståndet som förut. Svulsten till¬
tager synbarligen ocb utvidgar sig mer åt höger ocb nedåt
så att nu hela högra ögat ocb större delen af näsan är be¬
täckt af densamma.

Den 7 Mars. Tumören öppnades åter med en helt
liten punction i midien. Tre uns af en klar vätska ut¬
tömdes. Under operationen skrek barnet häftigt ocb vid hvarje
skrik utströmmade vätskan i starkare stråle. Efteråt kändes
svulsten mjuk ocb slapp, ordinerades kalla omslag.

Den 9 Mars. Barnet bar efter operationen befunnit
sig väl. Under gårdagen utsipprade ännu något serum, men
i dag synes det lilla operationssåret agglutiueradt. Svulsten är
minskad till nära hälften ocb kännes ej flucterande som
förut, utan mera hård ocb resistent.

Den 11 Mars. Tumören bar åter börjat tilltaga.
Den 44 Mars. Svulsten bar nu åter uppnått sin

förra storlek, är åter spänd ocb elastisk. Venstra ögats in¬
re vinkel ocb äfvensom näsan är betäckt af densamma så
att blott spetsen är fri. Barnet liar svårt att andas ge¬
nom de tillplattade näsborrarna. Pulsationerna bafva blifvit
mindre tydliga; för öfrigt bafva de symplomer, som vid in¬
tagningen anmärktes, oförändrade fortfarit.

3
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Den 15 Mars. På modrens enträgna begäran ocu
med afseende på atl barnet utan olägenhet fördragit de två
föregående operationerna, gjordes i dag eu större longitudi¬
nell incision af omkring 1 tums längd. Ett halft théfat af
en ljus vätska uttömdes hvarefier hjernmassan syntes ligga
före i sårets hotlen. — Såret tillslöts då genast och kalla
omslag föreskrefvos.

Den 16 Mars. Paf. har kräkts flera gånger under
sista dygnet och diat obetydligt. Lindrig suppuratiou har in-
trädt i såret och tumören kännes het och uppdrifven. S B.

Den 17 Mars. Kräkningarne hafva flera gånger
återkommit. Barnet är mycket oroligt och uppgifver skof-
Ials häftiga skrik. Klockan 3 på morgonen upphörde kräk¬
ningarne och pal. fick convulsiva ryckningar i extremiteterna.
Vid förmiddags-ronden ligger pat. i soporöst tillstånd med
stirrande blick och orörlig dilaterad pupill, kastar hufvudet hit
och dit samt qvider svagt. Svulsten kännes temligen fast
och ur såret secerneras en purulent vätska. Under fortfa¬
rande af ofvannämnda symptomer af meuingitis afled pat. i
dag kl. 4 e. m.

Obduction 22 timmar efter döden.
Endast hufvudet öppnades.
Utom de vanliga tecknen på en purulent meningitis,

utbredd i synnerhet öfver främre sidan af högra hemisphae-
ren, observerades följande: Vid hjernans uttagande befanns
den främsta portionen af båda hemispaererna, tillika med
motsvarande partie af hinnorna utträngd genom en öppning
1 pannan, som längre ned skall närmare beskrifvas. Dura
mäter bildade sålunda en utanför cranium under huden be¬
fintlig säck i hvilken förenämnda lijerpartie var inneslutet.
För alt utan laceralion kunna uttaga den framträngda hjem-
delen, hvars volym betydligt öfversteg öppningens omfång,
måste öppningens öfre rand med en stark sax aflägsnas.
Längden af detta partie var l 3/4 tum, största bredden
2 tum. Vid basen var den mycket hopsnörpt af den ring-
formigt omgifvande benkanten. Hjernans consistens ej lüsare
än vid denua ålder är vanligt. Gyri något tillplattade; i
snittet mer än tillbörligt blodprickig; skillnaden tydlig mel-
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lan den grå och hviia substansen, hvilken sednare, ehuru
den ej ägde den hvithet och fasthet som tillhör hennes ut¬
bildade form, dock syntes fullt så markerad sam hos indi¬
vider i allmänhet af deuua ålder. Det grå lagret i allmän¬
het relativt ganska tunut. Corpus Callosum (T. 2. C.) gan¬
ska väl utbildad med undantag af dess främre del, som
dessutom var särdeles lös. Fornix samt teniae och plexus
choruidei väl utvecklade, men crura fornicis vidt skilda från
bvarandra genom en abnorm utveckling af septum pellucidum.
(G. G.) Främre hjerucommissuren saknades, foramen Monroi
tillslutet. Veulriculus tertius enormt utvecklad; Ventriculi Ia-
lerales äfven betydligt förstorade, den högra mer än den
venstra. Båda sidoventriklarne fortsatte sig med sina främre
horn (L. 11.) i de framfallna delarna af hjernan, hvilka
derigenom bildade pocher med blott från 1 till 2'" tjocka
väggar. Den högra Ventrikeln sträckte sig på delta sätt öf-
ver 1 1/2" utanför cranium, den venstra, som tycktes haf-
va blifvit träffad vid operationerna och derföre företrädes¬
vis tömt sig och sammanfallit, blott 1 1/4". Ventriklarna
innehöllo några uns llockigt serum, ependymet öfverallt för-
vandladt till en fast beläggning af nära 1"' i tjocklek. De
bakre loberna sköto mycket öfver lilla hjernan, hvilken lik¬
som stadnat i utbildning. Hjernans undra sida företedde
föga aumärkningsvärdt. Nervi olfactorii atrophiska.

Dura maler var starkt fästad vid ränderna af den
abnorma öppningen, genom hvilken den sköt ut i form af en
vid säck hvars botten af den i lifstiden gjorda incisionen
var öppnad. Bråcksäcken kunde ej isoleras från betäck¬
ningarna. I cavum arachnoideae fanns en ringa mängd var-
blandad vätska. Vid cranium var i afseende på fontaneller
och sömmar ingenting alt anmärka. Dess längd framifrån
bakåt var något större än normalt (ill följd af pannbenels
framskjutning — Fossa pituitaria förlängd, processus clinoi-
dei, såväl anteriores som inedii och posteriores, aumärknings¬
värdt utbildade, på sidorna sammanvexta med bvarandra.
Den ofvannämnda bråcköppningen var belägen i nedersta de¬
len af sutura frontalis, af ungefärligen 1" i diameter i alla
dimensioner, den öfre randen utviken; den nedra temli-
gen skarp. Inifrån sedt bildar detta hål mynningen af en
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halfkanal, hvars botlen ulgöres af den starkt utvecklade och
förbenade laniina papyracea, som, sluttande nedåt och framåt,
är något mera än normalt insänkt mellan partes orbitales
ossis frontis, bvilka sålunda bilda sidorna af balfkanalen.
Hålet befinner sig icke fullt i midien, utan något åt böger,
så att två tredjedelar af dess omfång faller på högra sidan
om medellinien. Framifrån visar sig bålet öfverallt omgif-
vet af pannbenets substans, hvilket med en mycket smal
rand bildar dess nedre omkrets. Näsbenen äro ordentligt
fastade till denna rand, som således föreställer proc. nasa-
lis ossis frontis. Det venstra näsbenet är mera än dubbelt
bredare än det högra, och båda tillsamman bilda, i stället
för en convex yta, en slags platt ränna som utgör en ome¬
delbar fortsättning af den ofvan omtalta balfkanalen. Pro¬
cessus nasales maxillae sup. mycket svagt utbildade; den
venstra bidrager att bilda rännan. Så väl lamina papyracea
som näsbenen äro betydligt nedtryckta emellan orbilae, bvilka
derföre äro mera än vanligt åtskilda, och äfven förändrat
form, så alt orbital-öppningarnes största diameter icke är den
transversella utan den verlicala. — För öfrigt intet anmärk¬
ningsvärda

Vi hafva ansett detta fall förljena antecknas såsom
verkligen typiskt; intet af de karakteristiska kännetecknen
saknades, hvarföre diagnosen äfven var särdeles lätt. Bråcket
var tydligen ett hydrencephalocele, ehuru efter döden endast
obetydligt lluidum fanns i cavum arachnoideae; största delen
hade genom den sednaste operationen blifvit uttömdt. Då
svulsten hastigt och oafbrutet lillvexte, och de 2 förulgångna
punctionerna visat sig lika oskadliga som fruktlösa, trodde
man alt en incision skulle kunna vågas, för att skaffa sig
en afgjord och säker kännedom om dess innehåll, och på
samma gång gå modrens önskan till mötes, som oupphörligt
yrkade på att dock någonting borde göras. Ehuru operatio¬
nen utfördes med den största delicatess och skonsamhet,
bekräftade dock utgången den erfarenheten alt dessa svulster
äro ett noli me längere, som på sin höjd kunna tåla en för-
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siglig punclion. — Anmärkningsvärd är den ringa störande
inflytelse som åkomman ulöfvade på patientens lifsyltringar
och hjernfunclioner. Detta synes bekräfta den åsigten att
hjernans hemisphaerer under denna Iifsperiod spelar en gan¬
ska underordnad rol. Detta förhållande kan man ock af
anatomiska skäl sluta till, då, som bekant är, de båda sub¬
stansernas (inare byggnad under denna ålder är högst ofull¬
komligt utvecklad, liksom hela deras utseende och färg är
så olika med hvad förhållandet är hos äldre personer.

Till beskrifningen af denna casus bifoga vi i samman¬

drag några andra, som i ett eller annat afseende synts oss
intressanta eller upplysande; måhända kunna de (ill någon
del supplera det bristfälliga i den förutskickade framställ¬
ningen.

jy, 2 Dödfodt fullgänget foster med hjernbråck i
glabella. Niemeyer.

På ett dödfodt, i öfrigt fullkomligt välbildadl, foster
fanns i midten af pannan en svulst, hvilken, fästad vid pan¬
nan och näsryggen, lik en säck hängde ned öfver ansigtet
och halsen, ända ned till nyckelbenen. Säckens längd var
4", omfånget vid basen 5 1/2", på vidaste stallet S".
lludbetäckningarne normala, någon benrand kunde ej upp¬
täckas vid basen; svulsten var mjuk, fluciuerande och en
del af dess innehåll kunde genom tryck drifvas in i
cranium.

Den anatomiska undersökningen visade i midten af
pannbenet, i stället för glabella, ett ovalt hål af 9'" höjd
och 7'" bredd, hvars ränder på högra sidan voro tunna och
skarpa men för öfrigt bildade en 2'" bred, upphöjd vall.
Detta hål begränsades upptill af processus nasalis, pä sidor¬
na af proc. orbit. af os frontis, nedtill af främre randen
af os ethmoideum, näsbenen och processus nasales af maxilla
sup. Hufvudskålsbenen visade i öfrigt följande förändringar:
Pannan är afplatlad, hufvudskålshvalfvet är trängdt bakåt
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och nedåt, si att nedra delen af nackbenet och bakre delen
af basis cranii tyckas liksom hänga ned bakåt. Margines
supraorbitales gingo från arcus zygomatici snedt uppåt mot
öfre randen af hålet, partes orbitales ossis frontis, och deri-
genom äfven omkretsen af ögonhålorna, betydligt förstorade,
hvartill äfven bidrager att lamina papyracea af-os ethmoideum
ligger nästan horizontal och genom en tunn membran är
skild från ränderna af incisura ethinoidalis af pannbenet.
Näsbenen förena sig icke med hvarandra i en båge, utan
bilda en platt ränna och äro tillika, jemte processus nasales
maxilla; sup. trängda öfver åt venster, hvarigenom ansiglsbenens
näsöppning får en rhomboidal form i stället för den päron-
formiga. Bråcksäcken bestod af en fortsättning af dura mä¬
ter och arachnoidea; bråckiunehållet utgjordes af de starkt
utspända främre delarna af båda sidoveutriklarna, hvilka in-
neslöto flera uns af en klar vätska.

Hjernbråck i midten af näsroten, under näs-
M 3. benen; efter 5 månaders relativt välbefin¬

nande hastig död af meningitis.
Clar.

Hos ett 8 dagar gammalt barn observerades en oliv¬
stor, elastisk svulst, som sträckte sig från venstra sidan af
näsroten nedåt och öfver åt höger. Vid svulstens tillbaka¬
trängande kunde man ej känna något fast underlag. Näs¬
benen tycktes vara åtskilda, ehuru fast sammanhängande ined
pannbenet. Näsan var ända ned till spetsen beläckt af svul¬
sten. Ögongloberna mer än normalt aflägsnade från hvarandra,
något utträngda, — "Glotzaugen"— och måttligt divergerande.
Svulsten intumescerade vid skrik, men visade ej puisalioner.
Mer än 5 månader befann barnet sig temligen väl, men an¬
fölls då, utan någon känd orsak, af en häftig meningitis, som
inom 3 dagar slutade med döden. Section: I Arachnoidea
knappt en drachma serum. Plastiskt exsudat under pia
maler. Högra Ventrikeln innehöll 4, den venstra 2 uns klar
vätska. Från undre ytan af båda främre hjernloberna säu-
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ker sig trigouuni olfactorium med närmast omgifvande hjern-
massa längs det nedtryckta silbenet in i en öppning af
3/4" diameter, begränsad på sidorna och framtill af partes
orbitales och nasalis af pannbenet samt bakre ytan af näs¬
benen, baktill af öfre ytan af det snedt nedåt riglade sil¬
benet. Det förut nämnda partiet af främre hjernloberna ned¬
trängde genom den ofvanför angifna canalformiga öppningen och
framkom genom öfra delen af aperlura pyriforinis under
näsans betäckningar. Processus nasales max. sup. voro redu¬
cerade till 2" långa rudimenter. Den yttre bråcköppningen
visade sig således som ett, mellan rudimenterna af öfver-
käkens näs-utskott och näsbenen beläget, mot båda ögonhå-
lorna utbugtadt, njurformigt hål, då deremot den inre Öppnin¬
gen var mera rund.

lljernbråck på inullen af näsryggcn; frän-
M 4. varo af alla karakteristiska symptomer>

exstirpation, död af meningitis.
RIED.

Ett kraftigt och väl närdt gossebarn, om 6 månader, emot-
togs i Oktober 1835 på M. Jaigers Chirurgiska klinik i Er¬
langen, för en medfödd nötstor svulst på öfre delen af näsryggen.
Svulsten hade småningom lilivext, så att den sträckte sig
från glabella ned öfver midten af näsan och från ena ögon¬
vrån till den andra. På dess mest framstående del var hu¬
den något rodnad, för öfrigt normal. För känseln är svul¬
stens nedersta mest framskjutande del mjukare, sidodelarne
knöliga, öfra delen benhård. Inga pulsationer eller turgescens
vid skrik; starkt tryck framkalla inga hjernsymptomer.

Svulsten diagnosticerades till ett medfödt Steatom eller
Sarcom, och exstirpation företogs på grund af denna diagnos.
Främsta delen af tumören, som visade sig vara en fettklump
af en bösskulas storlek, aflägsnades, hvarefter man i sårets
botten kände en skarp transversell beukaut, under hvilken
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syntes en liten öppning, hvarur en vattenklar vätska fram¬
sipprade; öppningens broskaktiga ränder jemte en del af den
framskjutande benkanten bortlogos, hvarigenom öppningen
blef nog stor för alt införa spetsen af pekfingret i den för¬
menta cystan, som dock vid närmare undersökning befanns
vara en kanal, genom livilken vid barnets skrik en del lijern-
massa framträngde. Operationen afbröls, sår-ränderna före¬
nades ocli kalla omslag användes. Följande dagen uppträdde
symplomer af meuiugitis och baruet atled 33 timmar efter
operationen.

Section.
. Vid hjernans uttagande befanns den högra

främre hjernloben skicka en lillfinger-tjock 1/2" lång fort¬
sättning in i en kanal, hvars inre öppning var belägen mel¬
lan pannbenet och silbenet. Denna öppning var omvändt
hjerlformig, dess längd-diameter 8"', tvär-diametern 7'".
Öfre randen ulgöres af pannbenet, sidoränderna af pannbe¬
nets förlängda utskott till silbenet, den nedre randen af sist-
nämde bens främre del. Crista galli trängd åt venster och
mycket låg. Denna öppning bildade ingången till en kanal
af 5'" längd, hvars rigtning gick inifrån och uppifrån nedåt
och framåt, under näsbenen, och livilken kanal således var
inskjuten mellan pannbenet och näsbenen upptill och silbenet
och den egentliga brosknäsan nedtill. Yttre öppningen bil¬
dades af ränderna af näsbenen och de ofullkomligt utveck¬
lade öfverkäkens näs-utskott. I denna kanal insköt dura
mäter i form af en utdragen blindsäck, livilken, liksom det
innehållna hjernpartiel blifvit vid operationen skadad. Delta
hjernparti var i sin främre hälft upplöst och förstörd! af en
suppuraliv eller gangrenös process, i sin bakre del genom
inflammatioiis-producter fästad till dura mäter. Utom att
högra nervus olfactorius var mera än vanligt platt och bred
fanns vid hjernans bildning intet anmärkningsvärdt.

Vi hafva valt fallen N:o 3 och 4 såsom specimina af
de bråck hvilka framkomma under näsbenen. Det förra fal¬
let företedde i diagnostiskt afseende föga svårighet, hvilket
det sednare deremot gjorde i så mycket högre grad; om
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nian derjemte tager den utanpå liggande fettsvulsten i beräk¬
ning, så blifver operatorens misstag ganska ursäktligt. Såsom
en brist i sections-berättelsen måste anmärkas att ingen för¬
klaring erhålles hvarifrån det under operationen utrunna vatt¬
net härledde sig — om det härrörde från en hydrocephalus
externus eller internus. Uppgiften att "vid bjernans bildning
i öfrigt, intet var att anmärka", gör det förra sannolikt, och
i sådan händelse skulle detta fall möjligen vara ett (ganska
märkvärdigt) exempel på ett hydroraeningocele med secun-
därt hjernbråck.

Hjernbråck i bätla inre Ögonvinklarne ; Cau-
JY2 5. tcrisation, incision, död af diffus purulenl

meningitis.
Wagner.

En 8-årig, för öfrigt välbildad, flicka hade en mjuk, de¬
gig svulst af brunröd färg, som, utgående från högra inre
ögonvinkeln, sträckte sig nedåt så att den betäckte hela nä¬
san med undantag af venslra näsvingen och näs-spetsen;
Verticala diametern 4", (ransversella 3". Pulsaiioner obser¬
verades ej, men starkare tryck åstadkom en dof, inåt huf-
vudet gående smärta. Högra ögat trängdt utåt, ögonlocken
ej slutande, carunkeln ständigt blottad; stillicidium lacryma-
rum. Missbildningen hade vid födelsen visat sig som en

mjuk, nötstor, allåug, indolent tumör, med normal hudbetäck¬
ning. Inom första året hade den uppnått storleken af ett
duf-ägg.

För att förstöra detta förmenta "Aftergebilde", framkal¬
lades förgäfves suppuration medelst repeterade ytliga inci-
sioner, efterföljda af cauterisation. Sedermera en 2" läng
incision genom huden och en derunder liggande glänsande
membran; inläggning af charpie fuktadt med lapis-solution;
vidare pensling med svafvelsyra, butyrum antimonii etc.;
häftiga reactionssymptomer nödgade slutligen läkaren alt
afstå från denna curmethod. — Ändtligen häftig feber, co-
piös afsöndring af en tunn stinkande vätska, blandad med
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fragmenter af en bjernlik massa, från den svullna ytterst
smärtsamma tumören. Slutligen repeterade anfall af convul-
sioner med efterföljande venstersidig paralysie, coma ocb död.
Ur den mycket utförliga, men ändock bristfälliga, obductions-
berättelsen meddela vi följande: Utbredd suppurativ inflam¬
mation i hinnorna; båda sidoventriklarna ocb tredje Ventrikeln
bildade en gemensam håla, med öfverallt corroderade och
vahrbetäckta väggar, som ineslöt 4 uns tunn gulaktig vätska.
Den högra främre loben öfvergick i en 5" lång, 1 1/2"
tjock kolf-formig svulst, som i sin undre ända var öppen till
2" vidd och fylld med förstörd hjernmassa och ichorös vät¬
ska; på inre sidan af denna fortsättning låg högra bulbus
olfactorius temligen normal. Denna svulst, innesluten i en
säck, bildad af den genom inflammations-producter förtjoc-
kade dura mäter, framträngde genom ett hål af 3" omkrets
i främre delen af högra ögonhålans inre vägg. Denna öpp¬
ning var hufvudsakligen bildad derigenom att öfverkäkens
näsutskott icke förenade sig med pannbenet, hvarjemte os
lacrymale var disloceradt. Den motsvaraude inre öppningen
befann sig mellan os ethmoideum och pannbenet till höger.
På venstra sidan fanns likaledes ett hål af 11 omfång på
det ställe, der os lacrymale bordt hafva sin plats, och genom
hvilket en liten vårtformig, endast af corticalsubstans be¬
stående, fortsättning af venstra hemisphseren framträdde. Båda
bråcken bildade under huden en gemensam svulst.

Commentarierna till detta fall göra sig sjelfva.

g Hjernbråck i lilla fontanellen, punction, com-
pressions-forband, radical-kur.

Erpenbeck.

Ett årsgammalt barn hade i lilla fontanellen en hård,
spänd, hvit svulst af ett höns-äggs storlek. Svaga pulsalioner
kuude ses och käunas; beuranden vid basen otydlig, utom
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dä barnet sof, då svulsten mycket sammanföll och slappades.
Under tumörens tillvext började barnels allmänna tillstånd
förändras; det frodades föga, var oroligt dag och natt samt
tålte ej den ringaste beröring. Vid en explorativ punction,
hvarvid en obetydlig qvantitet serum uttömdes, fick pat. häf¬
tiga ryckningar i alla lemmar. Ett försök att medelst en
blyplåt och plåster-remsor qvarhålla den sammanfallna tumö¬
ren inom cranium misslyckades. Derefter användes en till
barnets hufvud noga passande blyhufva, som ined band och
en mössa qvarhölls; öfver svulsten applicerades ett stycke
fnöske, fuktad t med blyvatten, ekbarks-decoct eller alunlös-
ning. Förbandet förnyades i början blott under sömnen;
sedermera äfven då patienten var vaken. Svulsten aftog
härunder småningom, huden blef tjockare och fastare och
barnet frodades synbart. Efter ett och ett halft år var
tumören alldeles försvunnen och hålet tycktes vara utfylldt,
ehuru patienten ännu försigtigtvis fortfarande bar blyhufvan.

M 7. Stort Hydromeningocele i nackbenet.
Penada.

Mos ett nyfödt barn befann sig i midien af nackbenet
en stor med vatten fylld svulst, hvars omfång på dess bre¬
daste ställe var 12". Den hängde med en half tums lång
pedunkel ned på skuldrorna, var af blåröd färg med talrika
kärlförgreningar i betäckningarne.

Den innehöll 2 <tt. grumligt vatten i en säck bildad af hu¬
den och dura maler som framträngde genom ett 1/2" bredt
hål i midten af nackbenet. Ventriklarne voro utspända af
vallen och hade blott svaga gyri, men trängde ej ut genom
hålet. Under lifvel kunde svulsten ej minskas genom tryck,
emedan en i öppningen befintlig 3-kantig valvel, som med sin
basis satt på sidoarmarne af eminentia cruciata, noga till-
slängde öppningen, och väl tillät vattnet att droppvis utrinna,
men ej äter släppte det iu i cranium — likväl fanns emellan
cranium och hjernan 4 <ti. vatteu.
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g Hydromeningocele på venstra sidan af lilla
fontanellen. Punction; död af meningitis.

Bheschet.

Hos ett 3 månaders, för öfrigt alldeles friskl, barn vi¬
sade sig en svulst af ett dufäggs storlek på venstra sidan
om lilla fontanellen, som 3 månader derefter hade uppnått
storleken af en barnknytnäfve. Den var äggrund, fiuclue-
rande, halfgenomskinlig och något compressibel. Vid något
starkare tryck kände man de icke förenade ränderna af nack-
och hjessbenen; tillika började barnet skrika, fick strabism
och kräkningar. Med svulstens tilltagande inställde sig allt
häftigare convulsioner, efterföljda af comatöst tillstånd, (ienom
ett litet instick uttömdes 1 matsked klart serum. Samma
dag symptomer af meningitis och kort derpå död.
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Förklaring öfvcr Träsnitten till fallet N:o 1.

Tab. 1. Porträtt af barnet, taget straxt före den andra
punctionen.

Tab. 2. Horisontel genomskärning af lijernan. Man ser
på venstra sidan, vid fossa Sylvii, en inböjning,
utvisande gränsen för det framfallua stycket.

A. och B. Bakre hornen af sidoventriklarna.
C. Corpus callasum.
D. D. Fornix & taenia fornicis.
E. Venstra fossa Sylvii.
F. F, Plexus Choroidei.
G. G. Septum lucidum.
H. Venstra främre loben.
I. Högra „

K. Främre longitudinela klyftan, fortgående i veu-
triculus tertius.

L. M. Venstra och högra sidoventriklarnas främre
horn.

Tak. 3. Basis cranii.
A. Öppningen i pannbenet.
B. B. Laminae cribrosi ossis ethmoidei.
C. C. Processus clinoidei anteriores.
D. D. £ £ posteriores.
E. Processus clinoideus medius dexter.
F. Foramen magnum.
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Tab. 4.
Fig. 1. Den skelellerade hufvudskSlen sedd framifrån.

a. Hålet i i pannan.
b. Os elhmoideura.
c. Den utvikta fria randen al* pars orbilalis si-

nistra ossis frontis.
d. Högra näsbenet.
e. Venstra „

f. Handen af nedersta delen af pannbenet, ut¬
görande hålets nedre gräns.

g. Högra processus nasalis maxillae supenäris.
b. Venstra „ » » »

Anm. Genom det ofullkomliga utförandel af detta träsnitt
synes hålet mindre än det egentligen är. b. och c.
skola föreställa den innanför hålet på främsta de¬
len af basis cranii befintliga rännan; hålets nedra
gräns följer öfre randen af näsbenen och högra
näsutskottet af öfverkäken.

Fig. 2. Till jemförelse bifoga vi ett träsnitt tillhörande
Rieds fall (M 4), der den yttre öppningen
ligger under näsbenen.

a. Pannbenet.
b. b. näsbenen.
c. c. 2 små accessoriska näsben.
e Os ethmoideum med crista galli.
g. Öppningen under näsbenen o. s. v.
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