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T H E S E S.

1. A natorfciam & in genere rem medicam qui aldos fäpit, profeffco
x\ quam vere dixerit Boerhavü: Osfium cognitio ejl bafis totius

fvaxeos mtiicce, perfpieiet.

II, Qiod autem hoc folidae tantum & fubtüiori osfium cognifioni
qaadret, neminem fug i et. t Jt enim incertas quasque & inftabiles no-
tiooes rerum ita inprimis leve quoddam & obleurum ofteologise flu-
dium parvi seftimaums, quippe quo vix aliud erit vel onerofius vei
fteriiius.

III. Tantum vero abefi , ut nlmiam in hoc ftudio, tra&ando &
varie faperfluam com nendemus proiixitatem, ut eandem potius, pasfirn
ab Auctorious ufarpataia, perfpicuitati faepius obfuisfe exilHroemus.

\ IV. Diffiuiius dljudicabitur, an vocabula technica in linguarn
vernacnlam fi it transferenda, nec ne. Noftrum qn decunque de hac
re judicium ratio, qua refpeétu Anatomicorum ufi fuuius, quodammo-
<Io indicat.

V. Qaamvis osfa durisfimas conftitunnt corporis partes, maximis
tamen inter ceteras rnutationibus obnoxia fan t.

VI. Cotoparatione inter Tyft snoatis osfium atque citisfimutn ce-
rebri a vitae primordiis incrementun rite infiituta, necesfitas atque
ufus fvitur%rwn calvjrice facile patet. Qiod vero partum faciliorern
reddant, dolores quoque foer is mitigent, & variis in cafibus caput
integrum fervent, accidentaiu tantummodo habeantur commoda.

ViL A ltiquiorem futurarum calvxrift in veras & [furias divi-
fionem, jure & quidern fummo, omifit Soenmering.

VITT. Si, qttod verofimile eft, vis climatum ad conformandas
humanas facies aliquid valet, certe ex eadem caufa formam totius
quoque cranii mutari, quisque videbit.

IX. Sanguinem in corpore vivo, ficubi in contaélatn osfium ve-
serit, eadem folvendo deftruere, falfo quidam arbifcrantur.
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Osfa mirabiles comniisfuras habent & adßabilitatem aptas „
&f ad aftur formandor accommodatar, & ad motum & ad 0=•
mnem corporis a cdtonem. Cicero de Nat« Deor. L. z. jj.

Er i n r a tf.

Då vi på modersmålet bafva fåfå anatomifka fkrif-
ter , och tillgången till mindre dyra utlåndfka för
det närvarande år afbruten, torde utgifvandet af
denna Afhandling lått kunna forfvaras* Afdgten
därmed år, att forfe begynnande Medicine Stu-
diofi med en kort, men få mycket möjeligt va¬
rit fullftåndig och tydelig Inledning till Anato¬
mien. I den början vi hårmed gjort till cn be-
fkrifning på benen, hafva vi merendels följt Hes¬
selbach^ vollßänd. ünleitung zur Zergliederungs-
hinde des M. K., emedan vi trott, en tabellarifk
iipftållning af Ofleologien vara den, fom Iriaraft af

ny-



nybegvnnaren kan fattas, och dår den glömmes,
åter lättad i minnet uplifvas. Formen af Dispu-
tationer hafva vi till en början utvalt, for att un¬
der den offenteliga granfkning, fom med desfa ar¬
beten anftållas, få vål i hånligt till fjelfva åmnet,
fom fvenfka ofverfåttningen, erhålla uplysningar
och råttelfér, fom kunna gagna ofs vid fortfått-
ningen deraf, och leda närmare till den fullkorn-
lighet, fom med förda förlöket aldrig vinnes.



Första Afel c I n i n g e n.

BENENS ANATOMIE ELLER «ÖSTEOLOGIEM;

iff )1> teologien ar den delen af Anatomien, fom afliandlar be¬
nens textur och forui, lagen och fogningar.
Grundbeståndsdelen for benens f .mmanfattning ar den fam-

ma fom i ancffia falla delar af dj unika kroppar: en celiuleus
våfnad, men fom i ilorre mängd innehåller jordåmnen. Om
desfa genom kon,A, t. e. genom långfam uplosning i utlpådda
mineral lika fyror al (kiljas, blir den celluleufa vålnad, hvari
jordpartiklarne iågo i i kfom infattade, fåfom oloslig quar, och g-ör
benets textur for -ogat fynlig. Denna vifar fig då al famma be¬
skaffenhet på alla, åfven de hårdaile ben, och foreHåller en
oräknelig mångd .af fina trådar, f tomen ta) eller /hackor, (tra-
dlus a) fom under olika vinklar ligga till hvarandra, och gifva
det hela utfeende af en hogfl fin, celiuleus och nätlik vålnad.
Tili den af Änatomerrie aliment antagna fibreufa byggnaden,
kan man knapt upptäcka något fpår 5 ty desfa /iråckor eller trå¬
dar , fom loreuade utgöra den celluleufa vålnaden , hafva en få
obefiåmd form och riktning , följa ej benet hvarken efter läng¬
den eller tvären, och åro for bfrigt af en få obetydlig långd ,
att de fvårligen kunna förenas med begreppet 0111 en orgarii/k
über b). Olikheten i benens form och üruclur gor ej någon

A vå-

n) I fr De penitiori iosfium ßruelura eommentarios, Auct, Ant.
Sear pa Lipf. 179p,

b) Likväl 3r det denna oelloleufa vSfnad* fom i egenlkap af
brofk afger grundformen, i b vilken jordlinnet vid benens danand«
.affäctes. Formen på hvar ach en jordpartikel, fom i brå/ket depone-
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våfentelig fkilnad i texturen. Den celluleufa våfnad, fom utgördefs büfis, vifar fig endafl: mera tåt och packad på de Hållen,
dar benfubfbnfen år tåt och hård t. e. mot yttre ytorna af
rörbenens mellanfl-yckén; men deremot glefare, dar benets Aru-
dur år ihålig och fvampig, fom t. e. emot mårgroren i cy-
lindrifka ben, och på deras tjockare åndar. Denna benens cel¬
luleufa våfnad beflår af animalifltt lim (gluten animale) och- fl-
beråmne (materia fibrofa), öeli ingår hos yngre perforier rill
mer ån håiften i hyart och ett bens fammanfårtning. Den ut¬
gör icke blott ett nödvändigt bindningsmedel för jordpartiklame
till etr helt, utan år åfven den , fom meddelar benet' alla defe
vitala egenfltaper.

Benens jordhalriga beflåndsdel , eller den få kallade ben¬
jorden beflår af phosphorfyrad kalkjord, fom utgör florfla dfc-
len af kolfyrad kalk och andra jordfaller i inindre quanti'et c).Likafom jordarterne genom fyror, kunna åfven de djurififca»åmnen uti benen genom calciiiation förflöras , då' benjorden,fbrn oförbrånneligj flannar qvar. Om förbränningen flter med

vat-

ras , år för fig lika få obeftåmd, fom åmnet, hvaraf den beftår, har
liten grad - af vitalitet;-den befiåmmes helt-och hållet af .formen eller'
rymden inom den cellule, byari den kom att falla , likafom hela be¬
nets form-befiåmmes af brofkmasfans ,- hvari det växer. öm man på
ett fpådt fofter géntfm förftorings - giäs betraktar hjéisbenet, det fom
vanligen anföres fom ett ögonfkenligt bevis på benens fibrerna bygnad,-fynas deafa jordpartiklar af en alldeles cbeftåmd och oorganilk iform.
Större cch mindre, runda, aflånga, och jåmntjocka om hvarandra,vifa de alldeles icke något, fom en gång kan liknas- vid fiber. —
Det år ett -ännu ouplöft problem i Osteogenien , genom Kvilken orga-nico-cheroiflk proeefs benjordens incruftation går för fig, men fedan den
en gång flketf, är refultatet deraf den masfa , af hvilken naturen bil¬
dar hela benfy(lernet, med defs mångfaldiga variationer få i affeende
jxå den yttre fom inre formen,

a). S. Prof, Berzeuii föreläsningar i Djurchetnienfedn. d. p. 107,
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Varfimhet kan benefs form åfven därvid bibehållas. •—■ Af deu
jåmnföreifevis flora qunntitet jordåmnen, fom benen innehålla,
bero till fiöfla delen deras phyfiflka egenfkaper: deras, framfor
andra falla delar, irmerkta hårdhet och fköchet, deras oge-
nomlkinlighet och i gult fallande hvita fårg; deras förmåga,
att langfl emotfiå forruttnelfen och att under torkning bibehålla
fin form. — Dock äro desfa egänfk<per olika i fåifkildta ben,
och undergå med tiden betydliga förändringar, fom hufvudfak-
ligen härröra af bejflåndsdelarnes olika förhållande till hv; ra«-
dra i lifvets fårfkildta perioder. I ungdomen, då de animalifka
ämnen ännu utgöra den rådande beflåndsdelen, äro benen, oak-
tadt fin hårdhet och fkörhet, i en hög grad fpenstiga. De äro
då åfven ilåftan halfgenomfkinliga, och hafva en afiegrå fårg.
Fårgen på benen-år för öfrigt föränderlig, och rättar fig efter
olika temperament, näringsmedel och fjukdotnar. I en hög
grad af gulfot gulna åfven be • ti.- Elrer bruk af krappen (Ru-
bia tinölorum), få de en carmofinröd får g, o. f. v. d).

Bereu utgöra grundvalen för var kropp, och befiåmma
defs form, floriek , fällning och bojtiighef. De tjena till grund¬
läggning och Aöd för mjuka delarne, fill fåflen för mufkler
och fåkra förvaringsrum lör vigfigare inelfvor. De befordra
våra finnesorg ners och våra lemmars brukbarhet : de förras, ge¬
nom de fåkra lägen, och det för deras verkfamhet nödvändiga
motftånd och utrymme, fom de gifva dem; de fednares, genora

A 2 de-

d) Färgen-s förånderlighefc på benen har gifvit anledning till fiereuplyfande experin enter om fåttet, hvarpå de erhålla fin näring, huratillf ålliga forlufter af benfubftanfen erfåttas m. m., af hvilka vi fram¬deles i vår afhandlings pbyfiologiflca del få anféra de förtiåmfta, fomtillika bevifa huru nära åfven btnCyftemet deltager t kropperis allmentia.organUQta féwåttringar.
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«Jjeras- va! afiiiatta längd, lagen till h va rand ra r or fr leeJgangarnes
månafaildighet, fa att livar och en del jämnt bidrar att forme¬
ra det hela for fin rörel fe pasfande verktygets Så val kroppen»
inre bejiänd fom defs verkfainhet utom lig beror folpikteligea
tili en- flor del af benfyflcinet..

Månnifkokroppen har 254 ben ej till fin grundbyggnad ?
4eras Dmmanfogning till et lielt kallas Skelet, Detta ar antin¬
gen artifi-cie.lt eller n turligf.

På ett naturligt (kelet hånga benen ihop genom deras egn*
band och brofk. På ett artificie t fkelet fker denna förening,
genom visfa bindningsmedel, t. e. mesfingstråd.

Skelettet indelas' i Hufvudet, (capur), Stammen, (truneüs)
crch Extremiteterne eller Lemmarne (^extremitates).

Ir Hufvudafdel ning e n,

Hufvudet*
Det indelas i Hufvudfkålen , (crauium),- och ÅntTgfef ?

I fa c i es).
i. Till hufvudfkålen hora åtta ben:

Pannbenet, (os frontis),
Tvånne Hjefsben, fosfa bregmatis).
Nackbenet,. Qos occipitis)»

Tvan-

e) Antalet p5 benen upgifves olika näftan i alla Ofteologifka
fünfter. Orfaken år den, att visfa.ben kunna anfes antingen fom
delar af ett helt, eller fom flere färfkildta ben. Så har t. e. Soem-
mertng- uptagit fem tungben, tre broftben o. f. v., hvarigerom hans
räkning ftiger öfver 160. Vi hafva följt Hesselbach's upgift,
emedan han, efter vår tanka , båft tråfTat medelvågen. Det förftår fig
för ofrigt, att detta antal blott kan träffas på ett fullkomligt fkelety.
«, v,, f. efter en fullkomlig, och arbetande medelålders mennifka..
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Tvånne Tinningben, (osfa temporum).
Hvardera af dcsfa innehåller tre Hörfclben?

a) Hammaren, { maliens)$
b.); Stader, (incus) ;■
c) Stegbogeln , (ßapes).

Kilbenet, (os fphenoideum).
Silbtnet, (os ethmoideum).

2.. Tili anfigtet hora fjorton ben r
Tvånne Öfverkåksbén, (osfa maxillaria fuperioi*a)t
Tvånne Gomben,, (offa paiatina).
Tvånne Kindben, (osfa jugalia),
Tvånne Nasben, (osfa naß).
Tvånne Tårben, (osfa lacrymalia).
Tvånne Musfeiben, (conchas inferiores).
Plogbenet, (vorner).
Nederkåken, (maxilla inferior).
Hårtill komma 32 Tänder, af hvilka 16 liptagas i de*1
ofre, och åfven lå många i nedre kåken.

Tungbenet, (os hyoides) råknas åfven hit, ehuru det icke
år omedelbart forenadt med Ikeletet.

II. Hufv udafel ein Inge n

Stammen.
Den befar af en gemenfam och tvånne enfkilda delar.

1. Den
. gemenfimma delen år Ryggraden, (columna verte-

feralis) fom år fammanfatt af 24 Kotor, nemligen
a) af 7 Halskotor , (vertebras colli).'
b) — i 2 Rygg" eller Broßkotor, fvertebrse dorfi).
c) — 5 Låndkötor, (vertebras lumborum).

2. Den forßa eller ofre enfkilda delen år Broßet eller Tho¬
rax.

Till denna hora utom de 32 nämnda- Broßkotorna

a)
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a) 24 Rcfben , (eofla;), af hviJka 12 ligga på livar
lida 4

b) BiöAbenet, CAernunf), £bm beAår af tre Aychen.
3. Den andra eller andre enfkiida delen år Båekenet, (pel-

ris); lut hora t
a) Korsbenet, (os facrum);
b} Andbenet, (os coccygis ") , fom beAår af 4 Ayc-

ken, men hvilka meråndels åro fammanvåxta
till tre;

a) tvånne Höftben, (osfa coxarum, innominata}»

III. Hufv ti dafd\e 1 ti in gem
De d/re och nedre Extrcmiietcrne.

A, fivardera ofre extremiteten indelas i Skuldran, (humerus)
Öfverarmen, (braehium;, Under- eller -Frasi-, rmén (autibra-
«hium). och Handen, (manus}
*, Till Skuldran hora:

a) Nyckelbenet, (clavicula};
b) Skulderbladet, ^fcapula).

a. Till Öfverarmen.
a) Ofverarmbenet (os brachii).

2, Till Framarrnen:
a) Alnbenet, eller Aörre Armpipan (cubirus) ;
b) Stråibenet eller mindre Armpipan , (radius).

.4, -Handen indelas i Handleden .(carpus), .Handlol-ven, (meta-
, carpus.) och Fingrarne, (digiti).
Till Handleden hora åtta ben, fom ligga i två rader;

'■I den forfta raden åro :
a} Båtlika benet, (os naviculare);
b} Halfmåniika benet, (os Junatum);
.c) Trekantiga benet, (os triquetrum).;
d) Årtlika benet, (os fubrotundum

i den .andi-a raden .åro
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ä)' Stora mångkanfiga benet, (os iftulinngulum ittaVjs):
b) Lilla mångkantiga benet, (os muitangulum minus).:
c) Klotbenet (os capiraium);
b) Krokbenet, (os hamatum).

Till Handlofven hora fem ben;
a") Handiofsbenet för Tummen (poiieT)
b) — —- — Pekfingret (index).
c) — — Långfingret (digitus niedius).
b) —.— —— Ringfingret (annularis).
e} — — —~ Liilfingret (auricularis).

Hvart Finger har tre leder, (phalanges-), men tummen
end.ili' två ; de indelas;

a-) i bakre eller fö; fia lederna
b ) i" de medlerlla eller andra lederna ;
c} i de tredje- eller Nagellederna,

i ill fingrarne höra vidare fem fen-ben., (os fa fcfimoidea);de två fiörfia ligga vid tummens förfia led;- det tredje vid an¬dra tumleden; det fjerde vid pekfingrets, ocfi det femte vid
ii! i fingrets- förfia leder.
B. Hvardera nedre-extremiteten indelas-i Låret, (femur), Benet,

(crus) och Foten ,• (pes),
i». Till Låret hör:

a) Lårbenet, (os femoris);
a. Till Benet höra :

a) Knåfkålen, (patella);
b) Skenbenet eller flora benpipan, (tibia)';"
c) Vadbenet eller lilla benpipan , (fibuia, per one).

3'. Foten indelas i Fotvrifien, (tarfus), Fotlaget, (metatarfus) ,
och 1 årna, (digiti pedis ).
dill Fotvrifien höra fju ben , fom ligga i två rader;i den bakre raden

a) Språngbenet, ( talus)/;
cb) Hålbenet, (calcanens),ijden främre- raden

h)
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a) Julibenet, (os naviculart);
b) Tårningbenet j (os .cuboideum) *
c) de tre .Kilbenen,, (o,sia cune.iformia')„ fom «af fitt

läge kallas det föifla eller det florfla, det andra
eller det minfla, det tredje eller det flörre.

Till fotlaget hora fem fotlagsben; florcåns fotlagsben Dal¬
las det forfla , o. f. v.

Hvar Tå har tre leder, men Stortån eudiil två. De indelas
a) i de bakre eller forfla lederna ;
b) i de medlerfla eller andra lederna-;
c) i nagellederna eller de tredje.

Till Stortån hora vidare trenne Kuben; två af dem ligga
vid defs forfla led , den tredje vid den andra leden.

Betraktadt i fitt naturliga fammanhang, foreilållér fkeletet
ett konflverk af den mall inbundna .mechanik Ehuru Knman-
fatt af få mångfaldiga, och for få olika behof beflåmda delar,
bibehåller det likväl fullkomlig fymmetri i det hela, fom
redan vid forfla påfeendet erinrar om harmonien och flyrkan i
defs förrättningar, Desfa förrättningar, och i fyniierhet rörel-
fernas mångfaldighet och vighet fordrade en mängd af få väl
till läge, fom form och fatnmanfåttning h varannan olika fog-
ningar, hvilka efter rlen fladga eller den grad af rörkgher fom
de gifva fkeletet, blifvit indelade i tre hufvudclasfer: den Orör¬
liga, den Halfrorliga och den Rörliga.
I. Orörlig fogning, (fynarthrofis).

I denna fogning äro benens ränder och -ytor få noga in-
pasfade emot hyarandra, att .emellan dem ej någon rörelfe kan
äga rum. Detta flktr antingen genom Sommar, eller Inkilning.
i. Sommarw, (Tu tu ras) äro af 4 flag.

aj) Såglik eller landad tom, (Tu tu ra ferrata, dentata);
då benens ränder med fina taggar omfefidigt fatta
i hvarandra; få blifva t. e. hjefsbenen förenade
finsemellan,

b) Bräm/om, (Tu tu ra limbofa); då benens ränder med
. fina
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fina taggar dels fatta i Ii varandra dels ligga ofvef
h varandra ; t, e, hjesbenens förening med nackbenet.

c) Harmonie (harmonia); då föreningen ffcer genom
glatta eller fkrolliga ränder eller ytor, lom utan
taggar ligga tått till hvarandra; t. e. Nasbenens
finsemellan.

• d) Fjålljom, (futura fquamcfa); då benens ränder
ligga fjåilikt oiver hvarandra; t. e. Tinningbenets
med hjefs benet.

2. Inkilning, ( gomphofisdet andra flaget af benens orör¬
liga förening; i hvilken ett a flångt ben omfattas af en der-
ei er afpasfad cavitet uti ett annat ; t. e4- Tånderna af fina
tandho.lor

II. Halfrorlig fogning Q ampbiarthrofis); i denna fogning blif-
va benen genom mellanliggande mjukare delar likloni lain-
manlimmade med hvarandra; detta fker antingen
1, genom brojkaktiga band, (Tyrriplvyfis) j få förenas ryggko-
torne ock brofibenets delar fiasemellan och de förra med
köttbenet; eller endafi

2 gmom brojk, ( fynchondrofis). T. e. Brofibene's delar
finsemellan, och foifia refbensparers med bröfibenet.

III, JRSrlig fogning, hdfognhig { di rthrofis) j eller ledgång, far-
ticu us). I denna fogning åro benens med brofk 6fver<-
dragna och rörliga ledgångsytor få hopfiåilda, att de an¬
tingen omedelbart eller formedelfi ett mellanbrofle jåmnt
pasfa till hvarandra , Och finimanhållas génom hela led-

• gången omfatvande liganienter, fyndesmofi) f). Den år
af lem fLg:

B 1.

/) Syntenofis, fogning genom fenor, h varpS man anför fenåfkS-
len fom exempel , fkiljer fig aldeles icke frän fyndesmoiis ; ty knå-
fkålsbandet har ej nogot eget framfor lårets och benets fidoband , och
omvåndt tjena fingrarnes och tårnas ftråckfenor, att i egenfltap af led¬
band famtnanhåila deras leder; följukteligen vore detta ockfå en fyft-
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1.Djup ledgång 1 (enarthrcfis); då ett ftort klotrundt led-
gångshufvud omfattas af en taotfvarande djup ledgångshåla,
och kan det i röras åt alla fidor; enda exemplet år höftled¬
gången.

2.Fri ledgång, (arthrodia); då ett uphöjdt och klotformigt
liufvud på en mindre djup ledgångsyta fritt röres åt alla
fidor; t. e. Öfverarmbenet emot fkulderbladet, bakre fin-
geilederne emot handiofsbenen.

3. Hjuformig ledgång, (rotatio, trochoides} ; då ett ben går
omkring det andra i en halfcirkel, ifrån den ena fidan
till den andra; få vrider flg t. e. förftu iialskotan omkring
tandutfkottet på den andra.

4. Infattning, infattande ledgång, gångkldmma (ginglymus' ;
då tvånne hvå.tda genom en nur eller mindre bred fåra
åtfkiljda ledgångsknölar och tvånne excaverade genom en
IkroHig uphöjidng åtfkiijda ytor falla i hvarandra , och ej
tillåta någon annan röreife ån böjning och utflråckning;
t. e. Knal edgången.

5.

tonofis! — Synneurefis fkiljer fig icke heller från fyndesmofis; ty bröd-
benen, h vi 1 k a nian aniör fom exempel, åro fanvm an fogade genom fyn-
chondrofis och fyndesmofis. — Symmefis, fogning genom membraner,
fom fkulle tråffas mellan hufvudets ben , exifterar icke, utan flödjer fig
på en gammal vill farelfe, tili foije af hviiken man trodde, att de höl-
ios ihop genom hinnor, uke genom brofk ( fynchondrofis). — Syn-
ofiofis, hvartill man -hänför ändarnas fluteliga fammanvåxning med
mellanftycket, år ockfå en öfveiflodig fubtilitet; ty få.-långe tilifltott
finnas, år det fynchondrofis; efter förbeningen, icke blott fognirg,
utan fullkomlig förening. Ockfå den få kallade fysjarcofis, eller fog¬
ning endaft genom kött, äger på tnenmlkofkeletet icke rum; ty fkul¬
derbladet, hvilket man anför fom exempel, hänger förmedelft ftarka
band ihop med nyckelbenet, och följakteligen med fkefetet, och —

tungbenen — åro merendels genom ett band, fåledes ochfå genom
en fyndesmofis förbundna med tinningbenens griffelutfkott, SöaitifS-
-ring v. B. d. M,. K. z. a, p, ^3.


