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T H E S E S,

t„

Omne vlvum motu gaudet.

Quum omnis vita organica incipiat a Fluido, hulc priticipium vitaa
c t niotus insit, necesse eft.

3-

Facultas corporum organicorum motus cieodi a materiae in soll-
dam fcrmam transmutatione proxirne pendet, atque in eadem lunda-
ta eft.

4.

Scilicet motum organicutu eadem ciet activitas materias organicae,
a qua vita simplisissima seu vegetatio peridet.

5.

Hinc quoque motus ammalium eatenus solummodo oriuntur 'a Ner*
vis, quatenus hi partem organorum motus conftituunt.

Tantum igitur abeft, ut Trritabilitas muscuhris propriam vites spbse-
ram conftituat, ut eandem potius vi vegetativa; pariter ac nerveas sub-
jeftam esfe, atque inter utramque quafi intermediära habendam, (sc.
quae utrique inserviat et ab utraque pendeat) praeeunte III. Kreysi-
gio, non ambigui contendamus.

7»

His vero admissis, do&rina Irritabilitatis Halteri/xna, tota quanfa
subvertitur; neque forsan serio quisquam morbos irritabilitatis asfumet^

8.

Inter musculos voluntarios eosque, qui involuntarii appellanfur,
hoc maxime interesse. quod illi a Syftemate nervorum Cerebrali, hi
autem a Sympathico suos recipiant nervös, roixta actione musculi Dia*
phragmatis manifefto demonftratur. —-



II. DISSECTIO N.

IVluskler, som inuti omgifva bukcaviteten ofvantill och bak¬
till: Diaphragma, Quadratur lumborum, Psoas major och mi¬
nor och Iliacus internus; de tre sistnämnde förekomma vid
beskrifningen på nedre extremiternes muskler.

Bukcaviteten opnas; viseera uttagas; peritoneum afdiseke-
ras rundtomkring; muskierne bli/va qvarsittande vid sina fasten.
Musculus Diaphragma, Sep tum transversum

(Mellangärdet).
En tunn, bred muskel, som ligger utspänd mellan de

öfre Ländkotorne och basis af Thorax, samt bildar mellanväg¬
gen emellan bukens och brosets caviteter. Dess öfre, srarkt
hvälfda, yta betäckes till största delen af pleura och peri-
cardium; den undre starkt urgröpta ytan af peritoneum; på
högra sidan är dess hvälfning merkligen bredare och äfrea
något högre än på den venstra. —

Man åtskiljer på Diaphragma dess omgifvande muskel-
kott (pars carneaj ifrån den medlersta, Seniga delen (cen¬
trum tendineüm), i hvilken köufibrerne från alla sidor
sammanstöta, Muskelköttet indelas åter i en R efb en s del
(pars c ostal is) och en till Lånderne horande del (pars
lumbal isJ.

Refbensaelen uppkommer på begge sidorne af Thorax med
köttiga flikar, som med flikarne af m. transversus abdominis
fatta i hvarandra, frän inre ytan af brosken pade sex understa
refbenen , på g:de och lOide refbenen äfven ifrån benen, och
ofta med 2:ne smala köttfascikler > en från hvardera sidan, från
bakre ytan af processus ensiformisj dess köttfa9cikler stiga up.
at vid inre ytan af Thorax, aflägsna sig småningom från
densamma och öfvergå bågformigt i centrum tendineum.
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Alla dessa köttfibrer gå mml. från kvar sin sida conu.tr-
gerande emot centrum; de främre kortaste fibrerv. c från suårdut-
skottet gå rätt bakåt; från 7 :de och 8-de refbenen gå ds snedt
bakåt och inåt; från p:de och io:de till det mästa på tvären inåt,
och från inte och izite stiga de snedt framåtinåt och upåt.
Längden af dessa fibrer rättar sig efier afståndet från centrum,
och fo jaktstigen äro de understa de längsta > och de ofriga desto
kortare, ju högre up på sidorne af Thorax., de taga sin början»

Pars Lumbalis består på hvardera sidan af fyra pelare
fa p p e 11 di c es, crura), hvilka till största delen äro öfvertäck.
te med en ganska tunn membran, som- står i förening med
Pefbensdelens understa köttfascikler och äfven med centrum
tendineum.

Den första eller inre pelarn på högra sidan, den längsta
och största bland dem alla, upkonimer dels tendineus dels
köttig från främre ytan af 3:dje, 2:dra och och i:s!a ländko-
törne; står här i förening ined ryggradens fäscia longitudina-
Iis, och bibehåller sig längst tendineus vid sin inre rand; sti¬
ger i början rätt upåt, blir småningom bredare och böjer sig
sluteligen framåt och utåt,, för att öfvergå i centrum tendi¬
neum;, från dess inre rand går en stark köttfascikel till ven-
ster och upåt., ofvanom aorta descendens, och förenar sig med
"venstra sidans inre pelare.

Den första eller inre pelarn på venstra sidan, som oftast
ar smalare och kortare än den högra, upkommer från främre
ytan af s>:dra och Itsta Jändkotome, hänger ihop med fascia
anterior, förenar sig med högra pelarns starka köttfascikel oeh
öfvergår i centrum tendineum. Från dess inre rand går till
höger en mindre köttfascikel, som (ofvanom öfre vinkeln af
hiatus norticus, och till det mästa bakom högra pelarns starkare
köttfascikel, hvilken den till en del genomkorsarj ganska snedt;

upsti-



upstiger på bakre ytan af pars lumballs emot högra delen af
centr, tendineum.—

Emellan den inre högra och venstra pelarn visar sig ett
öfre aflång öpning, försedd med en undre spetsigare och en
öfre mera trubbig vinkel; vid öfre vinkeln, som gränsar tilL
tendinetvsa fielen, korsa köttfibrerne från båda sidorne med
hvarandra; genom denna Öpning (foramen oesophageum) ned¬
går Oesophagus tili magen tillika med plexus oesophagei af
nerv us vagus.

Emellan böTjan af inre pelarne på ländkotörne och deras
förening ofvanom aorta qvarblir en undre aflång Öpning (hin.
tus aoriicus), genom hvilken aorta descendens går ner i buk«
caviteten och ductus thoracicus up ur den samma.

De inre pelurnes iendmeusa fibrer oro ofta vid deras fästen
sammanflätade; dock skilja de sig snart ifrån hvarandra och läm¬
na nyssnämnde öpning (hiatus aoriicus) emellan sig; men den
inre delen af deras köttfibrer gär pä bägge sidor om aorta inäty
sä att de stöta ihop med hvarandra, lägga sig i kors och tillslu¬
ta hiatus aoriicus framifrån; sedan skilja de sig, (de ifrån hö¬
gra sidan gä till venster, de ifrån den venstra till höger), och
lämna mellan sig foramen oesophtgeum, hvarefter de äter genom¬
korsa hvarandra och fästa sig pä medlersta delen af centri tendi-
top bakre randfl

Den andra pelarn pä högra ach venstra sidan ä'r smal och
nästan trind och upkommer tendineus från 2:dra ländkotans
främre yta; genom en kort, ganska fin springa åtskiljes den
ifrån inre pelarn, med livilken den ofta vid sitt ursprung
hänger ihop; snedt utåt upstigande blir den småningom bre¬
dare, förenar sig ofvanoiQ nyssnämnde springa med inre pe¬

larn
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la-rn och öfvergår i centrum tendineumi Till denna pelare
tillkommer äfven ibland en smal köttfascikel frän M. Psoas.
Genom springan mellan den i:sta och vudia pelarn går ner»
yns splanchnicus. —

Den tredje mycket smala pelarn upkommer pä bagge si¬
dor från sidodelen af första länd kotans yta och det underlig¬
gande ligamentum intervertehrale; den ligger mellan psoas
och den andra pelarn , ocli bildar med denna en kort sprin-
gaj genom hvilken nervus gympa heticus, och på högra sidan
äfven vena ozygos, gå. Utåt hänger den ihop med fjerde
pelarn och skiljes från. denna blott genom sitt urspru ng på.
ländkotan,

Den fjerde högra och venstra pelarn upkommer bred och tunr®
från ett upåt hvalfdt ligament, som ifrnrr 12:te refhenet, öf-
ver quadratus lutnborum och psoas r går inåt, och fäster sig
på första ländkotan. Den sammanhänger med Jtdje pelarn o-
afbrutet fiån dess ursprung till centr. tendineum; dess kött-
fäscikler stiga snede utåt och upåt; dess yttre rand är vid
l jt:te refhenet till omkring 2 tums vidd aflägsnad från refbens-
delens inre rand, upåt sammanstöta båda under en spetsig
vinkel; i det triangulaira rum, som är emellan dem båda,,
ligga pleura och peritoneurn i contact med hvarandra»—

Förenämnde' ligament, frän hvilket den 4-.de pelarn upkem*
mrrt tar egenteligen sin början emellan psoas och quadratus lum•
horum pä främre ytan af 2:dra ländkotans tvärutskott, och delar
sig därpä i z:ne hagar,, i en yttre längre och en inre kortare','
den yttre bagen gär ofver quadratus lumbortim utät, forenar sig
med aponeurosen af transversus och fäster sig pä 12 te refhenet-,
eller om detta är for kort., pä undre randen af det u:te; den
inre bagen gär inät ofver psoas och fäster, sig invid $:dje pelarn-
pä första ländkotans kropp.

Den
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Dm Seniga delen (pars- tmdine.a, centrum tendinmm, Spe-
tuhim Helmontii) ligger emellan pars co»talis och lumbalis ,
och upkommer af kött fibrer nes ifrån bägge delarne öfvérgäng,
i sen fibrer j denna öfvergång bildar på den seniga delen fram¬
till och utåt en hvälfd och bafctill och inåt en ur hål k ad rand?
dess fibrer korssa med hvarandra och sammanflätas på mång¬
faldigt sätt. •

Man åtskiljer på Centrum fenclineum dess medlersta del»
•om visar en trubbig, afrundad spets (pnucro), och 2rne sido*
delar (flyglarr den högra flygeln ar bredare och stiger
ofta djupare ned än den vänstra, båda hlifva smalare nedåt:
och slutas i trubbiga spetsar. Mellanstycket, från hvilket flvg-
Jame ga sned t utåt och nedåt, är den bredase delen;. det står
fram med en bred rand emot bröstbenet, och ligger närmare
intill det samma, när de båda från svärdutskotte.t kommande
köttfasciklerne saknas. Emellan mellanstycket och högra flygel rv
träffas en större snedt fyrvinklig Öpning (foram en quadrilate-
rum, /. pro vma cava) för vena cava inferior, och ofta för ert
gren af nervus phrenicus.—

(Blott fre vinklatden yttre, undre och inre, dro på fora¬
men pro vena cava mera skarpt niarquerade genom korsningen
af senfiberlagren, hvilka sammanstötande från olika sidor, bilda
rand er. Dessa strata itndinea dro :fasciculus sinister, upkom¬
mer på denna sidodels undre yta , som fortsättning af 4-.de pe.lams och ir.te och iz:te refbenens ko! tfibrer, och delar sig i 2:11g
strata, af hvilka det yttre går ratt framåt, det inre däremot
går bågfårmigt inåt, så att det omfattar opningen på dess ytt.
ree 0[h främre sida. (På högra sidodelen upkommer på samma
satt fasciculus dsxter, som går ratt framåt,. ock fasc. transver-
sus Halleri, s.m, upkommandé från trakten af Stde refbenet, går
transverseit inåt, och bidrager gemensamt med inre lagret affasc,
sinister till bildandet, af åpuingens främre raudj. Fasciculus in„

tennis



iemus fen förfsättning af de fibrer, som lomma ifrän spetsen,
och, samlade till ett lag ofiver fasc. iransversus, gä bakat och
sedan snedt niät), bildar den inre randen af samma opning; den
bahre randen bestftr rf senfibrer, som pä vänstra sidan komma
frän trakter af i:dt och $'de refbenen, och gä frän fasc. dexter
tili fascicuius internus). —

Diaphradrna är den starkaste muskel för Inandningen,
vid des» sammandragning vidgas Bröstcåviteten ock Bukcavl-
jtetcn minskas. —-

Musculus Quail ratus 1 um bo rum {fyrkantiga
L ä n dm us k ein)

ligger vid sidan af Ländkotorne* emellan Höftbenet och 12.te
Befbenet, framför Aponeurosen af transversus abdominis;
dess inre rand betäckes af Psoas Major, och dess främre yta
af en tunn aponeuros, som förenar sig med den af träns-,
versus. —

Den upkommer starkt senig från bakre delen af höftbens-
kammens inre sidorand, i förening med ligamenturn lleolum-
bal«, och «tiger bredvid Ländkotorne rätt upåt, så att dess
yttre rand är fri, den inre däremot medelst fiere senfascikler
häftad vid tvärufskotten af de 4 öfre Ländkotorne'—• samt fä¬
ster sig på undre randen och inre ytan af I2:te refbenet, i-
bland äfven på undre randen af det ij:te, och på sidan af
1 s:te Byggvertebern. —

Den böjer Länden åt sidan, och drar I*:te och Il:te
Befbenen nedåt.—-



^e Muskler, som forbinda Skullerbladet ocli Öfverarmeh.
med Thorax (m m. Thoracis exterioresy; äro framtill och på si¬
dan : Pect orales, major och minor, Subclavius och Ser ra tus
magnus, Bröstmuskler; baktill Gucullaris, Lat issi mus
dorsi, Rliomboidei, major och minor, och Levator sca-
p u 1 3B Orr ohyoideus, såsom hörande till Tungbenets Muskler
förekommer vid deras dissection.

(De allmänna betäckningarne updissekeras; musklernr. lossas
frän deras fästen på thorax, men blifva qyavsittande vid sina in*
sertioner på Ofverannen och skullerbladet).

Musculus Pect dra Iis Major (stora JBrostmuskehi).
Den ligger vid främre och öfre delen af Thorax, dess

öfre del betäckes af latissimus colli; under den samma ligga
följande delar: ni» Pectoralis minor; emellan Nyckelbenet och
s:ra refbenet, utåt, axelns långa tvärband, och i en ganska
lös cellulosa Nervi thoracic i och grenar af Art. thoracica a-
cribmiaUs, inåt, den i:sta yttre och inre intercostalmuskeln j
emellan s:ra och 3=dje refbensbrosket, den 2:ra i ntercostalmus-
keln , och i de a följande mellanrummen af 3:dje, 4:de och
5:te refbensbrosken, ligamenta inteicartilnginea. Dess öfre
från Nyckelbenet snedt utåt till öfverarmbenet nedstigande
rand lägger sig till största delen intill främre randen af m.
Deltoides, men af lågs na r sig småningom ifrån den samma
från trakten af bakutskottet up emot nyckelbenet; någon gång
träffas dessa ränder sammanväxte med hvarandra. Emellan
Pectoralis major och Deltoides ligger . vena cepbalica och en
gren af Alt. thoracica acroniialis. Dess undre från 5:Ie re^-
benet snedt utåt till Öfverarmbenet upstigande, rand .gränsar

vid
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vid 5:te refbenet til! i:sta flicken af M. obllquus externus,
och emellan 4.'de och yrte refbenet till 6:te flicken af M. ser-
ratus rnagnusj nedan om denna rand visar sig vid gulje ref¬
benet en liten nertill framskjutande del af M. pectoralis minor.

Pectoralis major upkomroer med korta seniga fibrer från
främre randen af nyckelbenets första krökning; från främre
ytan af manubrium och corpus ossis sterni; från 4:de 5:te och
6:ie (ibland och z\dra, ytdje och p.de) refhensbrosken , och från
4:de och 5;te refbenen; nedanom J:te refbenet förenar den
sig genom en bred eller smalare köttfascikel med aponeurosen
af obliquus externus. Den undre hälften af dess köttfascikler
stiger snedt upåt och nedåt; de som komma fiån Bröstbenet
och dess fäste, gå på tvären utåt och den från nyckelbenet
kommande portion stiger snedt nedåt och utåt.

Ofta clr denna muskel tydligen ätskiljd i z:ne delar, som
ända intill deras förening pä ofverarmen sammanhållas genom ceU
lulås vdfnad; den ofre mindre delen (pars clavicularis) består då
af de kåtfibrer, som upkomma från nyckelbenet; och den undre
större delen (pars thoracica), utgåres af hela den ofriga mus-
kein.

Muskeln tilltager i täthet i samma mon som den aftager
i vidd; dess köttfascikler förena sig närmare, och öfvergå
snarare på bakre, sednare på främre sidan i en bred sena,
som fäster sig på den öfre ojämna delen af öfverarmbenets in*
re vinkel (spina tiiberculi majoris).

Denna sena är emot öfre randen delad i 2:ne löst sam-

jnanhängande lameller, hvilka närmare mot öfverarmbenet
och muskelns undre rand sammanväxa med hvarandra; de
undre köttfasciklerne af muskeln vända sig upåt bakom främ¬

re


