
Myologiska Dissectioner
eller

Afhandling om Musklerne
i

Menniskok r öppen,

med Med. Facultetens Samtycke
och

under inseende]
*a f

ME NR. WILH. ROMANSON
Anatom, et Chirurg. Professor

Ledarn, af Kongl. Wetenskaps Societet. i Upsala
Intendent öfver Sätra Hälso-Brunn,

Jemte bifogade Chicurgiska
Aphorismer

För Medicinska graden
Till offentelig granskning

utgifne af
. JOH. CHRIST. LIND

af Yerml, Nation.

PS Medicinska Lärosalen den 9 Dec. i836.
p. v. t. e. m.

XVII. St.

Upsala Leffler och Sebell.



 



APHORISMI
DE CANCERE MAMMAE EXSTIRPANDO

III.

In aphorisrais ad prsecedentem dissertationen* disquirilur,
quinam scirrhi et quo tempore cultx'O excidendi sint Nos de ra-
tione operationis et curationd, qnae quidem non minoris momen-
ti sunt ad felicem exitum, pauca proferamus. — Si quis fortecrederet partem aliquam mammae seperatim exstirpari posse, isin fünesto versaretur errore. Ubi pars glandulae scirrho vitiata
est, tota etiam glandula, quantamvis inlegritatis speciem prse seferat, eodem morbo laborat. Etenim scirrhus post particularem
operationem toties et eo usque reveiiitur, quamdiu aliqua parsglandule infacta remanet, atque, quod hac in re gravissimuin est,in cancerem cutis, mortem accelerantem, mutatur. Tota igiturglandula, una cum lela cellulosa adjacente et fibrosa musculi pe-ctoralis vagina, Semper praecidenda est, immo vero pars ipsitismusculi, si glandula cum ipsius vagina concrevit, aut si quaedamübrae musculares duriores et compacliores, quam in statu inte-
gerrimo, apparent. Hoc vero etiam ad Jymphaticas omnes, in vi-cinia sitas et contagione infectas, maxime vero ad subaxillares
glandulas pertinet. In cancere telae cellulosae margines cutis, qua-tenus rubentes, tumidi et revoluti inveniuntur, immo verd paul-lo latius amovendi sunt.

IV.
Jam vero quaerenti, quaenam ratio curae gerendäe Medico ait

praescribenda, ut eventus artis enisae opem sentiat, respondet ex-perientia: nihil omnino moliatur, quod vitam in affecto loco in-
eendere possitj abstinent igitur omnibus irritantibus remediis,emplastris, unguentis, inunctionibus, cet.; nocent maxime cata-
plasmata calida, etiam ea, qua* ex narcolicis conficiuntur herbis.Quod materise corrigunt, id depravat calor, qui sanguinis fluxumincitat et justo plus nulrimenti ad locum vitiose nutritum adfert.Prseterea nihil omnino paret, quod vitam organismi debilitat et



exhaurit, temperetque ideo ab omuibus methodis derivantibus,
a fonticulis, setaceis, a sie dictis alterantibus, cet. Nocentissi-
mae autem sunt inunetiones quee vocantur mercuriales Constat,
hydrargyrum non solnra per se venenosam in corpore vim ex-
setere, sed etiam speciatim fibram solidam relaxare et dis3olve-
je, atque integram turbare et corrumpere nutrilionem. Itaque,
quo magis vita organismi conservatrix depravalur, eo facil i us
exoriuntur variae et monslrosse nutritionis retrograd«; suboles,
eo miror inest corpor i vis, parasitier* hujusmodi conform-it io-
nibus i(a resistendi, ut accremcnla earutn vitiose luxuiiaütia co-
ercere possit.

V.

Postquam, quae omillenda Sunt, professi suran.i, Sequilar,
ut indioemus, quid ante el post operationem Medico sit ubser-
vandum, ne inani spe pro.speri successus lactetur. Caussas inor-
bum proc rennt es amoveat, et incitamenta vitae conservatricis
tenori necessaria adhi'oeat. Seimus morbum non exsjstere posse
sine praevia quaedam disposilibne et caus'sa excitaute. Uhr con-
tusioues, ietus, cet. nccusanlur, pro certo haberi polest, scirrhum
post ejüsmo ti caussas non ortum esse, nisi morbosa dispositio
anlea exslitissel. Hsec dispositio non nisi incitalione vitae con-
servatricis removeri potesf. Hoc autem ut ex voto succedat, pri-
muffl caussae omnes continentea, cubicula tenebrosa, humiiia,
uliginosa, aal quae jacent in locis, ubi materia; animales putre-
line solvuntur, magnopere sunt vitanda. Noeent bae non minus,
quam diuturrii et deprimenles animi affectus, lucius, anxictas,
livor, impalienlia cupitae rei cujusvis poliundae, cet., quae pari (er
proscribenda sunt. Usu frequenti aeris puri et tenuis, utique si
cum motu corporis conjungitur, alimentis salubribus temperanter
assumlis et aniini exhilaratione funeiiones vitae torpentis excitan-
tur et. vigenl. Praeter haec primaria tria femedia, alia non raro,
praeserlim in initio Jiujus curatiönis, auxibo advocanda sunt, ex
gr. balnea calida, lavationes frigidae, frictiones cutis cum aro-
tnaticis et incitantibus remediis, indusia lanea, femoralia mulieri-
bus . cet. VJedicus omnia perquirat, piaevideat, pro re nata ad-
hibeat; hoc pacto tantum, incitando scilicet et roborando actiones
vitae conservatricis, tam ante et post exstirpationem tumorum
canceraticorum, quam generatim in dispositione seirrhosa, cura-
tionem efficere polerit mansuram, si quidem status mali serpen-
tis et alias res circumstantes hanc assequi sinunt.
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Den kommer med 2 starka senor från spetsarne på de
2 första ländkotornas — och med 2 smalare senor från de 2

sista ryggkotornas taggutskott; de öfvergå i en tunn och
smal rauskelbuk, från hvars ihre rand afgå 8 platta senfa-
scikler, som fästa sig på spetsarne af 8 öfversta ryggkotornas
taggutskott, och på ligamenterne emellan desaa spetsar.

Den bjelper till att böja ryggraden bakåt.

Semispinalis Cervicis, Nackens halftaggmuskel.

Den ligger i sned riktning emellan de öfre ryggkotor¬
nas tvärutskott ocli de öfre balskotornas caggutskott, under
biventer cervicis och goroplexus, pa roultifidus spinse, som
under dess yttre rand gar ännu längre upp; till dess inre
rand lägger sig semispinalis dorsi.

Den kommer med 4 starka, utvärtes tendinösa, innantilL
köttiga fascikler från bakre ytan från 5:te 2:dra ryggko¬
tor nes tvärutskott, som stiga snedi inåt och vid muskelns ytt¬
re sida sammanstöta i en platt, köttig muskelbuk; fran den in¬
re ytan af denna muskel afgå 4 till större delen köttiga, sma¬
lare fascikler, som fästa sig på de trubbiga spetsarne af 5:l*
till a:dra halskolornas klnfna taggutskott.

Den börjar halsen snedt bakat och at, sidan.

Semispinalis dorsi, Ryggens halftaggmuskel.
Den ligger i en ganska snedt upstigande riktning emel¬

lan tvärutskotten på 4 ryggkotor och taggutskotten af de öf-
P
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▼érsta rygg- och understa halskotorne, under Spinalis och*
Longissimus dorsi, och på multiiidus spin»; denna och Se-
mispinalis cervicis lämna 6:te ryggkotans tvärutskott emellan
sig fritt. Den är längre, men smalare än den for» muskeln.

Den kommer med 4 langa och smala tendines från ba¬
kre ytan på den lo:de till 7:de ryggkotornes tvärutskott: och
fätser sig med 5 ofta klufna senfascikler på de tre öfversta
rygg- och den sista kalskotans laggutskott, och pa den trub¬
biga spetsen af den 6:te halskotans taggutskott. De förena
sig och med ligaruenterne emellan spetsarne af dessa utskott.

Den böjer ryggen och halsen snedt bakåt och åt sidan.

M u 11 i f i d u s Spina, Mängdetia ryggradmmsfohu

Ligger vid sidan af arcus vertebrarum, emellan deras
tagg. och tv^rutskott.

Den kommer köttig från bakre ytan af os secrum, från
osis ilei inre tubensitet, från Longissimi dorsi och Sacrolum-
balis gemen/amma aponeurosj och med 22 till största delen
tendinösa fascikler från ländkotornas ledutskott, från ryggko¬
tornes tvärutskott och de 5 undre halskotornas Iedutskotr.
Dessa ursprung 6tiga snedt upåt och inåt och förena sig till
en gemensam muskel, af bvilken 23 breda, till största delen
köttiga fascikler upstiga, som fästa sig på undre raden af tagg¬
utskotten på alla Länd- Rygg och de 6 undre Halskotome.

Den böjer ryggraden bakåt.

Interspinales dorsi, Ryggens meltaniaggmuskter.
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De träffas någon gang emellan ryggkotornes taggutskott;
men Förekomma i allmänhet högst sällan.

Interspinal es Lumborum, Ländernas mellanlägg'
muskler.

Sex sådana muskler ligga pä bägge sidor af ländkotor-
nas taggutskott, brdvid de inre fasciklerne af multifidus
spin», af hvilka de betäckas: den första träffas emellan pro-
sessus spinosus spurius ossis sacri och sidsta ländkotans tagg¬
utskott, och den 6:te emellan taggutskotten af första länd-
och sista ryggkotorne. De bestå nästan helt och hållet af
köttfibrer, och äro så breda, som taggutskotten äro långa —
Hvar och en kommer från taggutskottets sidoyta och fäster
sig, förenad med inre fascikeln af multifidus spinae, på det
näst öfver liggande taggutskottets undre rand.

De hjelpa till att böja ryggraden bakåt.

Andbenets Mnskler.

Coccygeus, Åndbensmuskeln.
t Ligger vid understa delen af Beckenets bakre vägg, på

hvarandaa sidau af detsamma.

Den kommer från spetsen och öfre randen af spina ischii,
går på ligamentum spinoso • sacrum och tuberoso-sacrum med
sina öfre fibrer på tvären, och med sina längre undre fibrer
snede nedåt och inåt, blir bredare, och fäster sig vid randen
af korsbenets 5:te oägta kota, och af ändbenet. Den är myc¬
ket bredare, än Ligam. Spinoso.Sacrum Dess undre rand
hänger oftast ihop med Ievator ani
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Den drar ändbenet framåt,

Curvator Coccygis, Andbenets bojare.

Ligger bredvid dem förra inåt; och till en del på den.
Den kommer från främre delen af korsbenets 5:te vertebra
spuria, och från ändbenets första stycke, ibland med en tunn
bågformig fascikel från öfre randen af Spina ischii, och fä¬
ster sig på den öfriga dtlen af ändbenets främre yta, — Vid
ändbenets understa stycke betäckes den af Levator ani. —-
Fattas ofta, och träffas ibland blott på en sida.

Den drar os coccyris frauiå't, och böjer det,

X. Dissection
innefattar de muskler, som utgöra Lårets och Benets rörelse««
organer, och fästa sig dels på Pelvis, dels på lårbenet; de
äro: Lårets flexorer: Psoas minor, Psoas major, Iii a-
cus internus; extensorer; Glutasus Maximus, Glutseus
med i us, Glutseus minimus; rotatorer: Pyriformis,
Geminus super i or och inferior, Obturator internus
och externus, Quadratus femoris; adduetorer: Pect i-
naeus, Adductor longus. B re v is och Magnus-. — Ten*
sor Fasciae latse. Benets flexorer: Biceps femoris, se.
miten dinosus, sem i membr a nosus, Poplitaeus, sar»
torius, Gracil is; extensorer: Ree tus femoris, Vastu»
c r u r a 1 i s.

(Vid nraeparationen af dessa muskler bör lårets omgifvan-
de slida, vagina femoTis, fascia lata, först till hela sin vidd
updissekeras, hvarvid de allmänna betäckningarna, från höf-
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ten ända ned till roidten af benet på extiernite'ens yttre sida
genomskäras, så att dess hvitglänsande slida blifver synlig;
Dissekanten följer derefter vid integumenternas aflossande
denna aponeuros rundt omkring låret utifrån inåt, h vilket
på tunnare ställen, nemligen öFvéf Gltitséus rnagnus, vid lå¬
rets och vadens irre sida fordrar större försigtighet, så att
den ej skadas. Musklerne updissekeras sedan, efter särskild
anvisning, i den ordning de nedanföre beskrifvas).

Fascia lata 1, Vagina femoris, Lårets aponcurotisha
slida.

Den upkommer från crista oss. ilei, frän processus spi-
nosi spurii oss. sacri, från oss, coccygis bakre yta, från tuber
och ramm adscendens oss. i sch i i, från ramus descendens oss.

pubis, från Gluteus rnagnus och tensor fa sc i se laise; samman¬

hänger framtill med inguinalbandet, och med psoas minor,
då den finnes. Den ligger under de allmänna betäckningarne,
och omger nates och hela låret; på yttre sidan är den tjoc¬
kast, på den inre och på Glutaeus mycket lunnaro; den afger
mellan musklerne åtskilliga tunna fortsättningar, bland hvil-
ka äfven ett par tjockare befinna sig: en af dessa framträn¬
ger mellan glutaeus minimus och rectus femoris emot lår-léd-
gångens capselband, en annan emellan biceps femoris och yt¬
tre delen af vastus cruralis emot linea aspera femoris, och
sammanväxer framför denna med båda musklerne.

Den fäster sig till en del på lårbenets yttre ledknöl, men
till största delen går den öfver knäledens yttre sida, förenar
sig med yttre aponevrosen af vastus cruralis, och faster sig
på condylus externus tibias Vid inre och bakre sidan af
knäleden öfvergår den i vagina cruris.



Tensor Fascia: Iatae, Lärslidans spcinnare.

Ligger vid öfversta och yttre sidan af låret under fascia
lata, af hvilken den inneslutes af en yttre tjockare och en
inre tunnare lamell) på Glutaeus medius och minor; dess ur¬

sprung, som Sr sammanväxt med dessa muskler, betäckes fram«;
till till en del af Sartorius.

Den kommer med en tunn sena från labium externum
oss. ilei, straxt bakom dess spina anterior superior, stiger li¬
tet snedt ned bakåt framför trochanter major, blir småningom
bredare och tjockare, och öfvergår snart i den yttre starka¬
ste delen af fascia lata,

*

Den spänner fascia lata, och hjelper till att draga låret
utåt.

Glutsus Magnus s. Maximus, Stora Sätesmuskeln,

Den ligger vid sätet, under den tunnare delen af fascia
lata, till största delen emellan os sacrum och öfre delen af
os femoris; den betäcker åtskilliga muskler, hvilka ligga bred¬
vid hvaran upifrån nedåt i följande ordning: bakre delen af
glutasus medius, pyriformis, geminus superior och inferior,
emellan dessa båda obturator internus, och quadratus femoris,
som är den understa; emellan dessa muskler och glutseus
ligger en lös, med fett upfylld cellulosa, hvarigenom trän¬
ga många grenar af arteria ischiadica, och de ytligare grenar¬
ne af glutaea; de förra ligga närmare denna muskels undre
rand och genomkorsa dess köttfascikler, de sednare närmare
den öfre randen ; de betydligaste grenar af art. glutasa hafva
i linien emellan spina posterior oss. ilei och bakre randen af
trochanter major lika riktning med denna muskels köttfasci-
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'kler, Under denna muskel ligger bredvid tuber isehii utåt
nervus ischiadicus.

Den kommer utvertes köttig frän spina post« sup. oss.
ilei, från sacrolumbalis och longissimi dorsi breda aponeuros,
från 3:dje och 4:de processus transversi spurii och de 2 sis-
sta processus spinosi spurii oss. sacri, från randen af os coc-
cygis och bredvid detta från ligamentum fuberoso*saerum;
dess kött är deladt i många tjocka fascikler, hvilka snedt ned¬
stiga bakifrån framåt,öfver ligamentum tuberoso-sacrum, öfver
tuber isehii och öfver de förut anförda vasa, nerver och
muskler ; öfver trochanter major öfvergå dess köttfascikler i
en bred tjock aponeuros, som förenar sig med fascia lata;
bakom trochanter blir den längre köttig, stiger ännu djupare
ned, och faster sig med en ganska kort och bred sena på la»
bium externum linese asperse femoris; med den öfre randen
,af denna sena förenar sig en tunn, under denna muskel up-
stigande del af fascia lata; Jen undre delen af senan samman»
växer med den framför den samma liggande vastus externus.
Emellan dess 'sena och trochanter major träffas oftast en slem¬
säck, oeh ofta en miödre emellan den och lårbenet.

Den aflägsnar och utsträcker låret, spänner fascia lata*
och drar os eoecygis framåt.

Gl utse us Medias, Mediersta sätesmuskeln.

Digger vid den yttre, öfvérsta sidan af låret, emellan
trochanter major oeh höff(benet,• under fascia lata, och baktill
under glutasus magnüs; dess bakre rand lägger sig till pyri—
form i», och emot trochanter äfven öfver denna muskel; den
betäeker nästan hela glutseus minor* som blott med en smal
del framskjuter under dess främre rand; dess främre rand
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ligger ofvantill under tensor fascias Iatae, nedat aflagsnar den
sig mera från denna, ofvantill är den hopväxt med glutaeus
minor och tensor fasciae latae.

Emellan öfre delen af dess bakre fand och pynformis
framkommer arteria glutaea från bäckenet; två djupt liggande
grenar af denna, en öfre bågformig och en undre tvärgren ga
under denna muskel framåt, den sednare ligger nästan under
midten af den samma.

Den kommer köttig från bakre delen af oss. ilei yttre «

yta, från den del af höfftbenskammen, som befinner sig e»
mellan spina och linea arcuata externa, och från fascia lata;
dess smalare och tätare till hvarandra liggande köttfascikler
gå nästan rätt ned framtill och i midten, de bakre mera snedt
bakifrån framåt; i trakten af trochanter major öfvergå de i
en stark sena, som fäster sig på trochanter, på den bakre
skrofliga intryckningen af desä yttre yta. Här träffas, vid tro*
chanteris öfre rand, emellan senan af pyriformis och gluise-
us medtus en liten slemsäck.

Den drar låret utåt och något bakåt.

Glutaeus minor, i. minimus, den mindsta sätes-
muskeln.

Ligger under glutaeus medius, på yttre sidan af os ilei
och höfftledens capielband; dess främre rand, som går ännu
längre fram än glutaeus medius, betäckes till största delen af
tensor fascias latae; med denna muskel och med glutaeus me¬
dius är den ofvantill vid dess främre rand hopväxt.


