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T H E S E S.

I.

S^itus organorum deformati exerapla praebent herniae et prola-
psus: eo disfimiios, quod facci herniofi communibus circumden-
tur integumentis, vifcera autem prolapfa, nuda promineant.

II.

Deformationen] nexiis appellamus unamquamque folutionem
«ontinüi, atque hos tantum organorum coalituss, qui vitio nifus
formativi congenito tribui posfunt.

III.

Vitia, quibus pasfim laborant canales 6c foramina, pro¬
prium merito conflituunt genus deformationis. His quoque an-
numerandae communicetiones prceternaturales, quarum fpeciem in
adultis praebet apertura forarninis ovalis cordis, morbi, quemdicunt coeruleum, pkrumque comes.

IV.

Figura et mimerus partium praeternaturalis, licet vera de-
formationum genera patlioiogo prtebeant, ad morbofas mutatio-
nes vix lciwtii posiuiitji nifi au t faeiant morbum, aut ab. eodem
producantur.

V.

Colorem organorum praeternafuralem, a deformatione nun-
quam originem ducere, plus quam fuspicamur.
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a) Kroppen: dess yttre yta, som till florfla delen
intages af pannan, ar bakom denfaiiima ojåmn och
hvålfd, ofvergår uppåt i robenets yttre yta, nedåt
i nedffigande grenens yttre rand; dess inre yta år
bred och jämn. Defs bakre rand år fm al, och
forlånger. fig nedåt i en tagg ßttbenstaggen (fpina
ifchii), uppåt ftoter den mot robenets bakre rand.
Emellan desfa bågge rånder blir en djup utfkårning,
hoftutjkdrningen (incifura iliaca, ifchiadica major),
till hvars bildning robenet bidrar det måfta. Dess
främre kortare rand år pannutfkårningens (iiicisura;
acetabuli).

b) Nedßiganae grenen (rainus defcendens) börjar under
acetabuium och fpina ifchii, blir nedåt tunnare och
fmalare. Defs yttre breda rand bildar fittbenskno•
len (tuber ifchii); emellan denna och fittbenstaggeu
år en liten utfkårning, ßttbensntßidruhigen, (in eisu ra
ischiadica, ischiadica minor), omkring hvilken musc.
obturator internus böjer fig; fitthens knölen fkil-
jes från pannan genom en bred fåra, hvarofver se-
nan af obturator externus går. Dess inre rand år
fmalare och kortare; defs främre och bakre ytor
åro platta. —

c) Uppßigande grenen, ("ramus afcendens), går fråti
bakre grenen i en fpetfig vinkel fnedt uppåt och
innåt, och blir ofvantill fmalare och tunnare; hos
barn förenas den genom ett mellanliggande brofk
med isbenet, och förfl omkring i r:te eller I2:te
.året fammanvåxa bågge med hvarandra. Dess un¬
dre rand år ojåmn och tjock och ofvantill något
framåt böjd; ofre randen år fmal Fråmre ytan o-
jåmn, den bakre på tvåren hvålfd.

R 3-
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. Isbenet (os pubis) beflår af en vagråt och en nedfiigan-

de gren.

a) den vågräta grenen (ranuis horizontalis) bildar med
lin yttre tjockare ända den inre ofre delen af aceta»
bulum; dess inre fmalare anda vifar ofv«ntili och
framtill en aflång knöl (tuberculum pubis.) Dess
främre yta år efter långden urhåikad, upifiån ned¬
åt hvalfd 3 den år vid sin början vid tuberculum pubis
final, och blir mer och mera bred utåt. Defs bak¬
re yta år efter långden urhåikad; den börjar final
vid yttre åndan, blir bredare inåt, och öfvergår i
nedftigande grenens bakre yta. Defs undre yta år
den mindfia; den föreflåller en bred, Inedt inifrån
utåt och bakåt gående fåra. Defs öfre rand eller
Kamm (crifta, pecten pubis) år hvass; den öfvergår
från tuberculum pubis utåt i linea arcuata interna
på robtnet. Deff främre trubbiga rand går från öf¬
re åndan af pannans ledyta till tuberculum pubis.
Defs undre rand begynner trubbig emellan undra
och bakre ytan , ech öfvergår omedelbart i nedfli-
gande grenens yttre rand.

b) Nedßigande grenen (ramus defcenders ols. pub.)
börjar med fin yttre fmala , firedt inåt nedftigande
rand, under midien af lodråta grenen; med fin in¬
re bredare och ojåmnare rand ifrån tuberculum pu¬
bis; den undre fmalare, afrundade delen af denna
inre rand fiiger ned fuedt utåt, och på ett quinnligt
backen ånnu fnedare utåt, eller nåfian på tvårem
Defs främre yta år ojåmn, den bakre jämnare,
bagge åro ofvantill bredare, nedtill anfenligt fmalare.

Vet
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Det äggfomiigct hålet (foramen ovale), fom hos fullvåxta
snarare år trefidigt, ligger emellan fittbenet och isbenet. Defs
långfta yttre rata rand, och den inre undre fneda randen, for¬
meras af fittbenet, néhil. af kroppens främre, ncdftigande grenens
inre- och uppfligande grenens ofre ränder; defs inre och ofre
urhålkade rand af yttre randen på isbenets nedfligande gren.
Des fa ränder fiota ihop med afrundade vinklar; den åfre och
yttre vinkeln formeras af vågråta grenens undre fårade yta.

Suoftanfsn.
Höftbenet år tjockafi ofver acetabulum, tunnafi vid midten

af rohenet, och i bottnen på pannan. Det befiår innantill till
det måila af fvampig fubftans, blandad i robenet åfven med
någon celiuleus, och öfverdrages nåfian ofverailt till lika tjocklek
ined tåt fubflans.

Fogningen.
1. Den njurformiga ytan och den inre tuberofiteten på ro¬

benet med korsbenets fidoyta genom ett ligamenteufl:
brofk och band (symphyfis facro - iliaca).

2. Nedfligande grenens inre rånder på isbenen med hvar-
andra genom ligamenteufa brofk (fymphyfis osfium
puhis).

3. Höftbenets panna med lårbenshufvudet i en djup ledgång
(enarthroiis).

Nyttan.
Höftbenen tjena derigenom att de emellan sig innefluta
korsbenet, till flod for hela flammen.

2.
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2. De gifva ett beflåmdt och fakert läge for bäckenets, och

åfven for några af underlifvets inelfvor.
3. De tjena till fallen for ett flört antal mufkler.

Bäckenet

uppkommer genom korsbenefs fogningar med begge höft¬
benen och ändbenet, och höftbenens fogning med hvarandra,
famt indelas i det öfre eller florre, och det undre, lilla eller
egentliga bäckenet.

Öfra Bäckenet bildas af kroppen och tvärutfkotten på flflaIåndkotan r af korsbenets båda fidoflyglar och af båda robladen.
Grånforna emellan det ofre och det undre, eller egenteligaBäckenet Sr korfet fprom, ofs. facri), och på begge fidor denafrundade randen på korsbenets fidoflyglar och på inre ytan af
robenet (linea arcata interna), ofra randen af isbenets vågräta
gren (crifla & tüberculuni osf. pub.) och ofre randen af isbens¬
fogningen (Symphyfis osf. pubis). Denna grans kaiks ingångtill Bäckenet, eller ©fre Backenéppningen (apertura pelvis fu-
perior). Utgången från Bäckenet, eller dess undre öppning
(apert. p. infe i > bilda andbenets fpets, och på begge fi-dörne undre randen af ligamentum tuberofo - facrum, fltt-
bensknolen, undre ratlden af sittbenets uppfligande gren och
isbensfogningen j rummet mellan ingången och utgången från
Bäckenet utgör dels håla (cavitas peluis). BSckenets ingång o^h
utgång ligga nSrmafl hvarandra framtill vid isbensfogningen jbaktill Sr afflåndet dem emellan val tre gånger lå långt.

Ett vSlbildadt Qvhino• backen lkiljer fig ifiån, mannens ge¬
nom följande kännetecken : det har

i v i det hela taget ftorre vidd.
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a. Korsbenet år ofvan-tHl bredare, på tvären mera urhålkadf,

och böjer fig vid nedfligandet mera bakåt.
3. Sittbensknolarne flå längre ifrån livarandra.
4. Isbensfogningen år kortare uppifrån nedåt, men deremot

på tvären bredare.
5. Den undre finalare delen af isbenets nedfligande' gren r

och tillika med denna ockla flttbenets upfligande gren
flå längre åtfkilda från famma grenar på andra fidan,
och flora ihop vid undre randen af isbensfogningen i en
trubbig vinkel, fom foreflåller en bred och vid båge.

Om åfre exttemiteternes Ben»
I. Skuldran,

Nyckel ben e t (da vicula).
td-get-.

Emellan feroflbehsfåflct och Skullerbladet, vid främre och
ofverfta delen af Thorax, fnedt inifrån utåt och bakåt, och åf~
ven något upån
Indelningen.

I Mellanflycket eller kroppen; i främre, eller br6Abensåndan
(extremitas flernalis); i den bakre eller fkullerbladsåndan (extre-
n itas actomräiis).

1. Mellanflycket år S formigt, på ett mans fkelet flarkare
krökt ån på ett qvinligt; vid forfta krokningen, fom
flråcker fig ifrån främre ändan till hälften af benet, år

2. Inre randen) bafis) år dsn längfia; den blir genom en
liten trekautig yta (facies triangularis) afdelad i en 6fre
mindre och i en undre längre del.

det
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det mera rundt, i början tjockare, tunnare ofver inic!-
ten; vid den andra mindrekrokningen, fom räcker till
bakre andan, år det platt och bredare.

Defs främre rand år vid for/la krokningen hvålfd ,

tjock och något ojämn, vid den andra krokningen ur-
Jbålkad och ån mera ojåmn. Den bakre randen vid för-
/ta krokningen år urbålkad, rundad och glatt; vid den
andra krokningen hvålfd och ojåmn.

Öfre ytan på for/ta krokningen år till det måfla
glatt; ojåmn mot främre åndan, och hvålfd från den e-
na randen till den andra; på den andra krokningen år
den bredare och oftaft jårnnare. Undre ytan vifar under
den andra krokningen en aflång knöl, under den förda
krokningen en glatt linie, fom ifrån förenämnde knöi
/tråcker fig mot främre åndan, bakom denna linie i mid-
ten en öppning får närande blodkärl; emellan denna
linie och främre åndan en fkroßig knol, eller en ojåmn
grop for ett band.

2. Broflbensåndan (extrem, flernal) år tjockare ån mellan-
/tycket, nåflan trefidig, och forfedd med en ojåmn led¬
yta , vid hvilken på ofre ytan ligger en liten knol.

3. Skullerbladsåndan (extr. acrom.) har en a/lång platt
ledyta.

År i ytan tåt, innantill i midten celluleus, mot åndarne

Subßanfen

Fog-
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Foguingen.
1. Nyckelbenets främre anda (extr. flernal.) fammanfogas

med fovea clavicularis pl broflbensfåftet i en fri ledgång-
2. Defs bakre anda (extr. acrom) hopfogas med aeromion

fpinse fcapula: i eu faft ledgång.

Nyttan.
1. Ger ett flod for ofre extremiteternes rorelfer.

2. Skyddar armens nerver och blodkåri, fom i fitt beflåm-
da läge nedlliga bakom defs forfta krokning,

3. Några mufkler fåjfla fig derpå.

Skulkrbladet (fcapula, omoplata)
Läget.

Vid bakre och ofverfta delen af Thorax, pa begge fidor
om det famma-

Indelningen.
Skullerbladet år ett trefidigt, platt ben, hvarpå man åtfkil-

jer 2:ne ytor, 3:ne råader, 2:ne vinklar och ledgångsdelen.

I. Öfre randen år den kortafle och hvasfafle; har invid
hakutfkottet en liten utfkårning (incifurä fcapula:) for
nerver och blodkärl.
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3- Yffre elier främre randen (margo exteriör) ar den tjoc •

kaffe. Man åtikiljer derpå en främre och en bakre li¬
dorand .(labia), emelian hvilka den flår fram hvafs och
ojåmn: vid ledgångsdelen Hutas den med en platt aflåug
kanal, under hvilken trålfas en fåra för blodkärl: nåra
till undre vinkeln bildar den en ojåmn kant.

4. Öfre vinkeln fkjuter fram emellan öfre och inre randen.
5. Undre vinkeln, emot hvilken den inre och yttre randennårma fig till hvarandra, år rundad.

f. Ledgångsdelen Ikiljer yttre randen ifrån deu ofre} nian
anmåfker derpå:

a) en oval0 fvagt urhålkad ledgångshåla, med en ojåmnrand.

b) En tuberofitet vid randen af ledgångshålans fmala-
re del.

x) Halfen (collutn fcapuf.); den bakom och omkringranden af ledgångshålan befintliga fmalare ocll mot
båda ytorna af fkullerbladet urhålkade delen.

d) Hakutlkorter (procesfus boracoiduus); den uppkom,
mer bred ofverfl ifrån Jedgångsdeieii, kröker fig
framåt och utåt, och flutas i en trubbig fpets;
Defs öfre hvålfda ojåmna yta har för ligamenter en
inre ftörre och en yttre mindre knöl, fom båda
grånfa till fråmre randen} defs undre yta år platt
och urholkad, men blir emot fpetfen ojåmn; defs
bakre rand år kort och urholkad, den fråmre ran¬
den längre och i anfeende till de tillflötande 2ine
knoJarne till det må/ta ■ ojåmn.

7. Fråmre ytan år i det hela urhålkad; på denfamma gä
vau-


