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APHORISMI

DE CAXCERE MAMMAE EXSTIRPANDO

I.

usestio stepius ngitafa, an scirrhus maminse cum certa spe pro-
spcri successus ferro excidi possit, max ime a diversa, quam
mot hus oecupavit, partis affectap textura pendere videtur, si sci-
liéet iu leda cellulosa mamma: aut in cute, aut denique in ipsa
glandula beeret. Cum inter glandulam et cutem durus, mobilis,
circimiscriptns sensusque fere expers diliteseit tumör, qui, etiani-
si in ulcus canceraticum abeat, non tamen intolerabiles affert
dolores, in ipsa vero exulceratione ita se habet, ut ea pars cu¬
tis, quse summum tumorem tegit, vi vasorum lymphaticorurn ab-
sorbeatur, cetera vero, ad oras ulceris stepius extrorsuin reflexa,
sese retrahat; hujusmodi tumör, plerumque a violeutia externa,
pressione, ictu, percussione, cet. oriundus, numquam non tutis-
sime exciditur. — Ubi in ipsa glandula insidens, locuin quen-
dam exhibet plus minusve1 abditum, subdurum, pungente dolore
ardentein, ab initio non nisi cum ipsa mamma, postea vero om-
nino non mobilem, hic vero locus sensim ambitu , duritie, sensi-
bjiiiate et doloribus ita increscitj ut glandula* subaxillares, in-
terdum etiam totum brachium lateris affecti sympathetica qua-dam conjunciione aificiat, aneeps quidem hoc in statu remedium
prajstat operatio, non tamen omnino rejiciendum. Etenim hoc
etiam, quod sa:pius occurrit, canceris genus, tam sub forma
scirrhi, quam canceris occulti, immo etiam aperti, dumniodo cuwt
universali dyserasia cdnceratica non cohsereat aut ex ea oriatur ,



cultro penitus exstirpari posse, exp&rientia testatur. Cancer cu¬
tis, qui ex dyscrasia universalt originem ducit, Semper insanabi-
lis est. Sedeiu hahet in toto systemate cutaneo, quamvis non nisi
in discretis locis saeviat, Ubi in manuna muliebri occurrit, par¬
tialem plerumque glandula; exstirpationem subsequitur, sed seque
incurabilis est, ac si in cute primitus exstitisset. A parvulis,
planis, erotundatis oritur tuberculis, quse sensim invalescunt, at-
que, post abactam epidermidem, humere, prurire et exardescere
incipiunt. Sensim hsec loca evadunt majora et spongiosiora, et
postremo in saniem , magna foramina in cute pascentem, vertun-
tur. Glandulce vicinse cila contagione Ia;duntur et acerritnis do-
loribus suppurant. Huic malo remedium nondum inventum est;
miniine quidem usui est culler, qui contra profluvio sanguinis vi¬
res debilitatas insuper exhauriendo, nocet.

n.

Si tempus operalionis respicimus, ingens inter utrasque, qitse
manus medicas admittunt, formas discrimen interest. Cum can¬
cer telte cellulosa;, qui quidem in mamma muliebri rarius occur-
rere solet, omni tempote, sive scirrhiifn seu cancrum apertum
oflerat, culiro removeri potest, alia omnino est ratio canceris
glandulse. Hic eniin ea tantum conditione impune exciditur, si
glandulam solam afficit, necduin pestifera cutem vitiavit sympa-
thia. Ceterum huic, ut in cancere telse cellulosa;, neque luem
quandam serpentem adesse, neque caussam excitantem continue
agere debere, per se patet. — Ubi autem cutis rubere et infla-
mari incipit et ad Iseviorem tactum in aliquo loco, plerumque
circa areolam, dolet, totaque mamma distensior et tactus impa-
tiens apparet, atque febricula siinul eontinua vexat, ha;c quidem
perspicue signilicant, malum jam in cutem transiisse et univer¬
salem dirissitni morbi effecisse dyscrasiam. Hoc vero in statu o-
perationem instituere, idem erit, ac dissolutionem canceraticam
promovendo mortem maturare.
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Den kömmer tendinos från tuberculum posterius atlan¬
tis, och ibland med en smal senfascikel från nackbandet öf-
ver sudra halekotans taggutskott, stiger rätt upåt, och fäster sig
med mycket utbredda köttfibrer i den ojämna gropen på nack¬
benets undre bågformiga yta.

Den böjer hufvudet bakåt.

Obliquus capitis inferior, Undre sneda hufvud'
muskeln.

Ligger under Trachelomastoideus och Cornplexus i sned
riktning på första och dra halskotan. Det är den största
bland dessa sneda och räta hufvudmuskler.

Den kommer köttig från sidoytan af 2:ra halskotans
taggutskott, stiger mycket snedt upåt och utåt, och fäster sig
bredvid den ofvan liggande obliquus superior på bakre, roten
af första halskotans tvärutskott, allt ända till dess breda spets.,

Den roterar hufvudet, och hjelper till att böja det bakåt,

Obliquus capitis superior, Öf.ve sneda hufuud-
muskeln.

Ligger till största delen på nackbenet under Splenius
capitis, Trachelomastoideus och Cornplexus.

Den kommer från den breda spetsen på första halsko¬
tans tvärutskott, stiger snedt upåt och inåt, blir tendinös så
Snart den går öfver Rectus capitis posticus major, och fäster
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sig, med sin yttre rand redan förr, på yttre delen af nack¬
benets öfre bågformiga yta.

Den hjelper till att- böja hufvudet bakåt och något litet
på sidans

Tn te rtransversar ii colli anteriores, Halsens
främre Mellantvarmuskler.

Sex sådana muskler ligga emellan främre rötterne af hals-'
kotornas tvärutskott, under Rectus capitis anterior major och
longus colli, med hvilfca de äro sammanväxta. Den första
träffas mellan tvärutskotten af lista och 2:ra, och den 6:te
mellan tvärutskotten af 6:te och y:de halskotorne,

Hvar och en upkommer smalare och senig frän främre
rotens öfre rand på den underliggande halskotans tvärutskott,
och fäster sig bredare på undre randen och främre ytan af
den öfre kotans främre rot; den första får ibland äfven en
fascikel från 3:dje halskotans tvärutskott.

Ibland träffas bredvid dessa muskler utåt ännu en myc«
ket tunn och lång intertransversarius, som kommer tendinös
från understa fascikeln af Rectus Capitis ant. major, och för¬
enar sig med den företa Intertransversarius colli posterior.

Ofver denna muskel gå arteria och vena vertebralis.

De böja halsen åt sidan; den första hjelper till att åt
sin sida återföra det roterade hufvudet.

Interfran s versa rii colli posteriores, Halsens
bakre mellantvärmuskler.
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Sex sådana ligga emellan de bakre rötterne af halskotor-
nes tvärutskott under Scaleni, Gervicalis descendens och Trans«;
versalis cervicis; de aro något smalare än de främre.

Hvar och en kommer tendinös från det underliggande
tvärutskottets trubbiga spets, och fäster sig bredare på den
fårade randen af det öfverliggande tvärutskottet. Den i:sta,
den längsta fäster sig på främre roten af första halskotans
tvärutskott, och förenar sig med scalenus medius och sple-
nius colli.

Emellan de främre och bakre Intertransversarii fram¬
komma de främre grenarne af de flästa halsnerver, de bakre
grenarne deremot under de bakre Intertransversarii.

Deras verkan är den samma, som de föregåendes.

Interspinales cervicis, Nackens tnellantaggniuskler.
Fem sådana muskler ligga på bägge sidor af nacken i

under nackbandet, hredvid den utät ligga de inre fasciklerne
af sernispinalis cervicis, och under dem, något på sidan, nå¬
gra af de inre fasciklerne af multifidus spinse.

Den första eller understa kommer från öfre randen af
7:de halskotans taggutskott, ibland äfven med en smal fasci-
kel från första ryggkotan, stiger snedt upåt och utåt, och fä¬
ster 6*»g på undre randen af 6:te halskotans klufna utskott;
den a:ra kommer från öfre randen af detta utskott, och fäster
sig på undre randen af den näst öfver liggande halskotans
taggutskott; så upkomma och fästa sig de 3 öfriga musklerne
på randerne af taggutskotten på de ofriga halskotoxne, allt än»
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da tili den 2:ra. Ibland öfverhoppar någon af dessa musk¬
ler flere taggutskott.

De böja halsen bakåt.

Longiss i mus dorsi och Sac ro 1 u m bal is, eller
Lumbocostalis, Ryggradens Uistrdckare.

Båda ligga under den för Serratus posticus superior,
för Transversus och Obliquus internus abdominis, för Serra¬
tus posticus inferior och Lafissimus dorsi gemensamma apo-
neurosen.

Bada hafva vid länderne en gemensam muskelkropp,
som emot ryggraden är starkt fendinos, och utåt tjock och
köttig; inåt ligger den på multifidus spinae och utåt på Länd-
kotornes processus transversi och på Inteitransversarii lum«
bo.runi. Vid det i a:te refbenet delar den sig i 2 muskler:
i den inre — Longissimus dorsi — och i den yttre — Sa-
croluinbjlis.

Kroppen upkommer

o) med en bred, tjock aponeuros, som ibland är förde¬
lad i flere smalare, genom tvärfibrer förenade tendines, från
processus spinosi spurii ossis sacri och, dess 3:tlje och 4:de
processus transversus, från alla Landkotorr.es processus spino¬
si, och bandet mellan dessas spetsar; ibland också från 1:, t a
ländkotans öfre ledutskott; vidare från ossis ilei yttre tubero-
sitet; med den understa på os sacrum befindteliga delen af
denna aponeuros är den derunder liggande multifidus spinze
sammanväxt;
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b) kotfig från ossis ilei inre tuberositet, och från Bec«
kenets bakre sidoband,

Dess kropp fäster sig med 5 mycket breda, ibland kluf-
na kötifascikler på bakre ytan af alla ländkotors tvärutskott,
och pa yttre ytan af deras ledutskott, och med 1 andra köti¬
fascikler på undre randen och yttre ytan af i2:te refbenet.

Sacrolumbalis ligger på bakre delen af de 12 refbenen
bredvid deras vinklar.

Den upkommer till största delen från den gemensamma
kroppen och erhåller ytterligare nio, utvertes köttiga och in¬
nantill tendinösa fascikler, såsom tillskott, hvilka upstiga till
denna muskels inre yta från bakre delen och yttre ytan af
de nio understa refbenen; de öfversta af dessa fascikler äro
rniridst och sammanväxta med tendines af Cervicalis descen-

dens; med denna muskel sammanhänger Sacrolumbalis ytter¬
ligare medelst en smal köttfascikel; antalet af tillskotten är
obeständig.

Den fäster sig med elfva langa tendines, som upstiga
från muskelns yttre yta, på undre randen af <1 e 11 öfre ref.
benen vid deras vinklar, med 2 andra tendines faster den sig
på den bakre, trubbiga spetsen af 7.de och 6:te halskofornes
tvärutskott; för dessa tendines träffas på första refbenets yttre
tvärband en liten slemsäck.

Longissmus dorsi, som är den större fortsättningen af den
gemensamma kroppen, kommer vidare med 2 långa tendines
från den trubbiga spetsen af io:de och g:de ryggkotorneå
tvärmskott; den ligger emellan Sacrolumbalis och Spinalis
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dorsi, med hvilken den till största delen äV hopväxt;] samt
vid de öfre ryggkotorne, emellan Transversalis Cervicis och
Cervicalis descendens, och utåt på Levatores cosiarmn, inåt
på Semispinales.

Den fäster sig

o) med 3 yttre köttiga fascikler på bakre delen af ii:te,
ic:de och $:de refbenen, nära vid deras vinklar och undre
ränder; antalet af dessa fascikler är obeständigt, ofta före¬
komma flere af dem.

b) med 12 inre starka senfascikler på den trubbiga spet¬
sen af alla ryggkolornes tvärutskott, och med en I3:detendö
på den bakre trubbiga spetsen af 7:de halskotans tvärutskott;
några af dessa fascikler, i synnerhet de undre, äro ibland
klufna; emellan de s> öfversta senfasciklerne och spetsarne af
tvärutskotun på t:sta och atra ryggkotan träffas 2;*ne små slem¬
säckar. Ofta sammanhänger den medelst en smal köttfasclkel
med transversalis cervicis, och med undre delen af cervica-
1-is descendens, ibland äfven med några Levatores costarum.

Båda musklerne böja ryggraden bakåt och åt sidan; Sa-
crolumbalis drar refbenen genom sina yttre långa tendines
nedåt, genom sina inre tendinösa fascikler upåt.

Levatores costarum breviores, Rejbenens korta
uplyftcire.

De äro till antalet elfva. Hvar och en kommer mer¬
endels tendinös från undre randen af en öfver liggande rygg-
vertebers tvärutskott, går snedt ned utåt och "fäster sig på
bakre ytan af näst under liggande refben, emellan dess vin-



kel och tuberculum articulare; den lista, mindsta går från
i.sta ryggkotans tvärutskott till a:ra refbenet o. s. v. De
följande allt ända till 12.'te refbenet blifva längre och större.
De äro sammanväxta med de yttre intercostalmuskierne och
ibland med Levatores longiores costarum.

De draga refbenen upåt.

Levatores longiores costarum, Refbenens iFmga
up lyftare.

Deras antal och läge är obeständigt; man träffar dem nå¬
gongång vid de öfre, men oftast vid de undre refbenen,
vanligen tre, mera sällan 4, eller blott 2. Ds hafva med
Levatores breviores, med hviTka de ofta sammanväxa, sam¬
ma ursprung, och fästa sig, öfvergående det närmast under
liggande, på det andra följande refbenet, bredvid levatores
breviores utåt.

Deras verkan är den samma, som de föregåendes.

Intertransversarii dorsi, Ryggens meliantvärniuskler«
De ligga emellan ryggkotornes tvärutskott, och skilja sig

från Intertransversarii colli och lumborum icke blott genom
sitt^fäge på ryggkotorne, utan också genom riktningen af
sina ytor, af hvilka den ena är vänd utåt och den andra
inåt; vid de andra Intertransversarii är en yta vänd framåt

- och den andra bakåt.

Den forstn eller understa är dubbelj dess bakre del kom¬
mer från yitre ytan af första ländkotans ledutskott, och dess
främre något längre del från tvärutskottets öfre rand; båda
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fästa sig förenade pa sid9ta ryggkotans tvärutskott; den bakre
delen fortsätter sig med en tunn köttfascikel till den följande;

Ö3n andra går från främre ytan af tvärutskottet på istte
ryggkotan, till undre randen af den i i:tes tvärutskott, och
afger en smal fascikel till den 3tdje följande;

Den tredje går från tvärutskottets öfre rand på n:te till
samma utskotts undre rand på torde ryggkotan;

En fjerde och femte, som äro mer breda än långa, be.
finna sig ofta emellan sura och första ryggkotans och 7:de
halskotans tvärutskott.

De hjelpa till att böja ryggraden åt sidan.

Intertransversarix Xjuinborum, ländernas mellan-
tvårmuskler.

Fyra sådana ligga emellan ränderne af Ländkotornes
tvärutskott och under lumbocostalis muskelkött. De äro bland
Intertransversarii de största, och bjélpa till att böja ryggra¬
den åt sidan.

Spinalis dorsi, Ryggens toggmuikel.

Ligger emellan spetsarne af ryggknotornes taggutskott
och longissimus dorsi, rned hvilken den är starkt samman¬
växt, nedtill på muliifidus spina?, ofvantill på semispinalis
dorsi; den förenar sig oftast ined dessa musklers kön- och
senfibre:.


