
Lri

FÖRSÖK
till en

Afhandling om Benen
i

Menniskokroppen

med Med. Fa enl te t ens Samtycke
Till offen tel ig granskning

ntgifvet af

HENR. WILH. ROMANSON
Anat. Profeft. och Chir. vid Nos. Acad,

och

ISRAEL HVASSER
U p 1 ä n n i n g

på Audi t. No so c. d. 3 December k. 3 c. m. igog

II Si.

U p s a 1 a
Tsyckt hos Joh. Fä. Edmak, Kongl. Acad. Bokt^



THESE S.

I.

JJamini quoad Corporis ftaifturam fere nit non commune cum brutisesfe, fceleton quoque humanuni indicat. Tubera frontalia & /«»tnrce incifivce, quid nifi rudimenta cornuum & osfis mammalium in-termaxiilaris ?

II.
Ännuam cornuum quam dicunt reproduktion em, cui: obnoxiurrü«ft Cervorurn genns,. inter notabiiiora in oe c-nomia animali' pbgencme-na merEo hab* mus S.ive eniqi increrrrenta novorum eornimm cele.rri-

ma , magnani fc v im ani-maliurri calidi faqguinis nntritiam, ffve psrtia-lem vitarn^ ejusdemque, ab univerfali totius corporis vi vitaii quafi tiondependentis, breve curricuium, five mutabilitatem Iuminum nutrientiumvaforum irnrnenfimi, five denique mirabilem cornua ir.ter & genitaliaconfenfum fpectaveris , nolla non erunt momenta dignisfima 5 auibusingenia exerceanfc naturse fcrutatores.,

III.
Utilitatem Sinuum frontaluim, quam d'udum cognitam habuimus*III. Blumenbach acceptam referimus; neque dubiurp eft, quin olfa*ktui potius, quam voci acuendo inferviant. Esfe vero aüum quoque5nefcimus quem, horum finuum ufum , vel ex comparatione aliorum,,de quibus filent phyfiologia? fcriptores , finuura osfeonmi colligere \'e-

^mus. Quod autem anteriorem capitis partem quod.;mmodo levent, ufi
'^gumentatur II!. Soemmerinh, commodum,. fi quid fit, homini falten*%ndetur accidentale.

IV.
Variorum quoque morboforum affekhium hifce in fihubus deiite-

fcere caufas, valde probabile eft. Apoplexias fubitaneas, Amaure-
fesque, quarum faepius nefcimus origines, hoc interdum ex fönte re-
petendas esfe , plus quam fufpicamur. Vermes mfektaque hifce in an-
tris habitantia & varias concretiones lapideas, priusquam per nares
tmungerentor, dolores capitis gravisfimos.excitasfe, experientia edocuit»
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5. Faß ledgång, (articulus {Indus"1; då benen med fina broffc*
beklädda ledgångsytor ligga få tått ihop, att de endali ge*
nom en florre kraft merke'igen kunna fkjutas ifiån hvar-
andra. Så förenas t. e. de flåfla handiofvens och fot»
vriflens ben,

Formen på enfkildfa ben rattar fig gfter deras olika be-
jäåmmelfe, och år dårföre mångfaldig. Dock kunna de i detta
affeende clasfificeras, och man indelar dem vanligen efter de
rådande formerne i langa eller ro, ben, i ßata eller platta ben„
och i ben af en blandad form.

1. Langa eller Rörben, ((osfa longa, cy lindrica); hvilkas
långd år florre ån bredden och tjockleken ; rn«n fkiljer på
dem deras bagge tjockare andar (epiphyfes) ifiån kroppen,
eller melianftycket, (duphyfisi, fom år final.re och ihå¬
ligt. De Hålla ben på öfre och nedre extremiteterne hora
till denna clafs.

2. Flata eller platta ben. (osfa lata, ampiaj^; fom framflålia
{förre ytor, men hafvä deremot jåmnforelfevis liten tjock¬
lek. Deras anfenliga omfång indelas i ytor, rånde-r och
vinklar. Hit hora de Hålla hufvudlkålsbenen, Ikullerbla»
den, höftbenen, ref benen, bröflbenet och fyngbenet.
Ben af en blandad form, (osfa mixta*). Till denna clafs
höra alla öfriga ben, hviikas tjocklek ölverrråffar deras
långd och bredd, och fom följakteligen hvarken åro flata
eller rörben. Få desfr anmärker man jämte ytorne och
rånderne åiven en kropp, fom år den tjock* {le delen, och
ifiån hvilken oftafr afgå flere utlkott. Till d^sfa höra de
flåfla anfigtsben, hörfelbenen, kotorne, ån d benet, hand¬
lois och fotvriflsbenen , fcnåfkålcn, fenbenen och tånderne.
De Up höjningar och Helighet er, fom förekomma

på benen, åro, för att få mycket nogare kunna ålkiljas, be-
téknade med egna konflord, hv<iika för begynnare torde behöfVa
fåilkfld förklaring. Bland uphöjni tiga me kallas

C Ett
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Ett UtJKott (apophyfis eiler procesfus) hvar och en från
benet omedelbart framskjutande, utfiående, tjock eller tunnare
benfuhfians.

Utfkotten hafva af fin form, riktning och befiåmmelfe åt-
fkilliga tillnamn ; t. e, Taggutfkott (procesfus fpmofus eller fpi-
na); Griffelutfkott, T procesfus fiyloideus); Tvår - utfkott , (pro¬
cesfus transverfus) Led utfkott (procesfus condyloideus). De tjena
oftafi tiil fåfien for mufkler, men åfven att förena beuen med
hvarandra.

Emellan utfkotten hos en fullvåxt och en yngre perfon år
en betydlig åtfkilnad; hos de fednare åro de icke omedelbara
fortfåttningar från benet, utan de blifva forbundna därmed ge¬
nom mellanliggande brofkfkifvor. I detta tillfiåd kallas de till-
Jkott eller undflyeken, (epiphyfes); hit hora åfven alla ånnu
icke fullkomligt tili ben förvandlade andar på rörbenen,

Hufvudet eller Klotet, (caput) på ett ben år den afrunda-
de glatta andan , fom förenar fig med ett annat ben till en led¬
gång y den fmalare under hufvudet be find tel i ga delen kallas
hals , (collum). Om hufvudet år lågt och litet, heter det emi-
nentia capitata.

Ledgängsknöt, (condylusj; år af tvånne flsg i antingen
hor den till en ledgång, eiler tråffas den i defs grannfkap;
den fednare år en fkroilig afrundad uphojning, med en bred
grundyta och tjenar till fåfien for mufkler, t. e. cbndyli bra-
chii ; den förra år ett bens hvålfda dels fkrofliga dels glatta
ånda, fom år befiåmd få val till fåfien for mufkler, fom till
ledgång, t. e. condyii femoris,

Knal, (tuberofitas, tuber) år en bred, låg*,och fkroilig up¬
hojning, på hvilken mufkler fåfia fig t. e tuberofitas osfis
Ifchii. Smärre uphöjningar af famma befkaffenliet kallas tuber-
cula, protuberantise, t. e. tuberculum atlantis, sprc>tuberantia
©ccipitalis,

Kamm,
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Kamm, (IcriAa) ock få en fliaf» Lvulftig > tjock uphöjn-irvg*,
arten fom intar hela längden af en benrand; den har framflåen-
de flviorånder, (labia), f. e höftbenkammerts yttre och inre
rånder; en fådan tjemr till fåften för mufkiet. Ofta beflår ea
kantin åfven af en tunn taggig rand, och fjenar i detta fall at$
förena ben finiemellan, t. e. crifla nafaiis; eller ockfå före-
flåller den en fmal och lång benfkifva, fohl framgår på ytan
.af .ett ben, och bildar en flcarp eller flö rand; decfa åal las åf-
,ven Lifter , och membranet" .eller iigamenter fåfla lig uppå dem.«
t. e. crifla QccipitaHs.

Linie ■{linea), år-en låg, fmal., på en benyta fortfatt up¬
phöjning, fom .nånnare beflåmmes efter fin form och riktning:;
om en fådan linie delar lig i tvånne, få heta bågge lidor-ne La¬
bia, t. e. på linea aspera femoris.

Bland Hå}iginet er ne anmerkas ^vanligen följande:
Grop, (fosfa, fovea ) en mer eller mindre djup ihålighet

på ytan af .ett ben; en fådan inrymmer antingen inelfvor eller
mufkier j t. e. fosfa fellse tquinse, fosfa fuprafpinata; eller år
den beflåmd for en ledgång, och fkiljes i detta fall genom till¬
namnet led/ångs- eller ledfogningshåla 3 (cavitas glenoidalis, con-
dyloidea .; t. e. på fkullerbladet.

Panna, (acetabulum, cavitas cotyioidea); en djup ledgångs¬
håla , fom inrymmer hela hufvudet af .det motfvarande benets
t. e. på båckenet.

Intryckning eller urgröpning, (impresfio ), år en iågre hå-
lighet, fom upkommer genom tryckningen af tilliggande inelf-
;Vor; fådana förekomma på inre ytan af hufvudfkålsbenen.

Fåra, (fulcus), år en lång, på en benyta mflråckt, *i
bottnen rundad hålighet.; f. e. på infe ytan af hjtfsbenen.

Halfkanal, (femicanalis) år en djup fåra, fom blott på
en fida år litet öppen; t. e. femicanalis tenforis tympani på tin¬
ningbenen.

Kanal, (canalis), ett hål, fom genomtränger ett bens fub-
flacis^ och bildar en gång af en vifs långd; i. c. Canalis Vidia-

C 3- HU&.;
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rnis; en fådan kan åfven vara fammanfatt af flere ben, fom t.
e. canalis vertebralis.

Häl
^ fforamen) ar en genom ett bens fubflans trängande

opning, hvars ingång och utgång ]igga nära hvarandra. Om
pa ett fä dan t hål ingen utgång fynes, kaJlas det blinde häl,
(foramen ccccum); t, e. på pannbenet.

Springa (fislura); ett afiängt, fmalt eller bredare mellan¬
rum antingen i ett bens fubflance, eller emellan flere.ben; t. e.
jfisfura Giaferi, fisfura Sphenomaxillaris.

Inskärning eller utfnärning (jncifura), år en ofrafl vid
randen af ett ben befindtelig, mot bottnen fpet lad fördjupning;
t. e. incitura Ifchiatica, mamilIuris.

Hala (finus) år en urholkning i ett ben, fom flr.åcker flgvidt in i defs fubflans, men har utåt en trång opning; t. e.linus maxillaris.
Gelinter, Rymmen, (celliilaj), åro fina vid hvarandra liggan¬de benhålor, fom flå i förening llnsemellan; t. e. cellulse ma-

millares på tinningbenen.
Hvad Benens flrudlur eller B e nf u bft a ftfe n beträffar, få

1 komma nåflan alla ben dåri öfverens, att de mot fin yttre yta åro
tåtafl, men däremot glefare innantill. Den glefare inre fub-
flanfen innehåller en mångd af florre och fmårre mellanrum ,

fom ej åro fyllde med benämne, och hvilkas olika fortn och
florlek gifva benet dels ett bladigt och nåtformigt, dels ett cei-hileufl och fvamplikt utfeende. Ehuru denna inre byggnad
noga betraktad for hvart och ett ben år egen, år defs olikhet
dock icke florre, ån att den i ailmenhet kan indelas i fårfkildta
elasfer, och man antager derfore vanligen tre flags benfubflans,
den täta , den fvamplika och den nätformiga.

i. Tät Benfubjlans (fubflantia compada) beflår af en jåmnoch fart benmasfa, fom ej har några rymmen inom fig, dehål och canaler likväl undantagna, fom hårröra af intrångandeblodkärl. Benens yttre ytor bildas af denna fubflans. Få osfa
plana och mixta år den nåflan af lika täthet, och tåtafl på

Cy-
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•Cy lindrid«» bens mellan flyeken ; på desfa fednare blir den mot
inre yt.n bladig. Hårdaft år den i tinningbenens pyramider
och i tår.derna.

2. Svampig Suffans, (fubflantia fpongiofa, diploe), befiår
till en del af fina taggar, men till flörfia delen af tunna 'beri-
fkifvor, tom låmna fmå rymmen emellan lig. Rörbenens an¬
dar, de iiåfia ben af en blandad form och alla flata ben , med
undantag af hålorne (finus), hafva till lin inre byggnad den¬
na ftfjflans

3. Nåtfarmig Subftans, ( fub (tan tia reticularis) fkiljer fig
från den foregående endafl dårigenom, att den har fiorfe tag¬
gar ocli fkifvor, och bildar foljakreligen åfven fiörre mellan¬
rum. Den tråffas meråndels mot andarna på rörbenen; i flere
ben af en blandad foim utgör den enfam deras byggnad, i an¬
dra år den blandad med fvampig fubflans.

Om Hufvudets be tu
Hufvudet förenas med ryggradens förfta halskofa i en in¬

fattning. Det år fammanfatt af 60 ben , fom alla, med undan¬
tag af nedre kåken och hörfelbenen , åro orörligt fammanfoga-
de. Åtta af dem bilda hulvudlkålen, på hvilken man flsiljer
emellan defs hvalf (calvaria), och botten (bafis cranii); af de
flåfla öfri ga bildas anfigtet. Detta, få val fom hufvudflkåls
hvalfvet, har för olika fiallen fårfkildta benämningar, efter
livilka åtfikiliiga ben erhållit fina namn. Hufvudfkålshvalfvets
fråmfla del år pannan;

Defs bakerfla del (occiput) flutar fig längre ned i nacken ;
Den ofre, medlerfia och högfla delen af hvalfvet kallas

hjesfa , (finciput);
De mot fidorna intryckte delar af den fanmia, tinningar,

(tempora);
De



) :l6 C
$5e på fidorna fnåfl; framftående delar af snfigtet, kinder;
Defs undre, .medier(la framftående del, hake, (mentum;;
Anfigtets öfriga delar, ögon, .nåfa., u. f. v. behdfva ej

fat (kild förklaring.

Hufv u d/kåls - Ben e n. ( Osfi Cran ii).
Pannben et (Os FrontisJ.

Läget: vid-främre delen af hufvudfkålens hvalf och botten.
Indelas uti panndelen , nåsdeien och bagge ögongropsde¬

la rne.
Panndelen, (pars frontalis), år den ofre och bredafte delen,

fbm förft ftiger rått upåt, men böjer fig fedan fmåningom upåt
och bakåt.

Ögongropsdelarne, {partes orbitales) ligga horizontalt inun¬
der och bakom panndelen 5 och (kiljas genom nåsdeien (pars
siafalis) ifrån hvarandra

Gränforna för desfa delar åro :
i, på panndelen:

a) den öfre och tandade randen, (margo .coronalis).
b; den undre båglikt urholkade randen, (margo orbita-

iis), fom innantill vid nås cleleo år trubbig, blir hvas»
fare utåt, och (lurar Hg i ett taggigt u fkott, kindut-
(kottet, fapophyfis malaris).

e) den undre, medlerfta, (karpa, ett omvåndt latinfkt V
liknande randen, med hvilken nåsdeien begynner.

3. Nåsdeien har på hvar ilda tvånne rånder, ibland k vilka
a) den yttre framtill år taggig och (karp, och föreflåller

bakåt en i åtfkilliga kiökningar fallande hvafs Unie;
den jflöter ihop framtill med den undre medlerfta,
(karpa randen af panndelen; vid fråmre delen af den-
,aa rand finnes oftaft ett litet hål, och mera bakåt en
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"infkärning, desfa bilda med Silbenet inre ögongrops-
hålen, (foramina orbitalia interna).

b) de inre ränderna årö hvasfa och (kiljas ifrån hvarati-
dra genom Silbensinfkårningen, (incifura Éthmoidalis).

Bvar ögongropsdel har
a) en främre bågformigt urholkad rand > fom tillika före'-

dåller den undre randen af panndelen;
b) en bakre taggig rand , fom år den kortade;
c) en yttre fkarp, fnedt inåt och bakåt gående, rand;
d) en inre gemenfain rand* fom tillika år nåsdelens yt¬

tre rand.

På yttre ytan af pannbenet anmerker ftian
vid panndelen:
a) en yttre iivalfri , merendels glatt yta
b) vid den andra bågformiga randen mera inåt en in¬

fkårning, feiler ett hål, (faramen lupraorbitale ),
hvarigenom nerver och blodkärl framtränga.

c) Ögonbrynbågarne, (arcüs fuperciliares); hvar och eri
af dem begynner nåra invid NåsdeJen* diger båglikt
upåt och utåt, och flutar dg vanligen öfver tnidten at
pandelens undre bågformiga rand ; bakom denna tip-
höjda båge ligga pannhåiorne, ( Sinus frontales);

d) Flinten (glabella), en emellan ögonbrynbågarne lig¬
gande och neråt nåfan fmalnande glatt yta, på hvii-
ken man ofta tråfFar fpår efter Pannfömmen;

ej Pannknölarne, (tubera frontalia), på hvardera ddan en>
liggande något ofvanom arcus iuperciliares;

f) på hvardera ddan nertill en litert ojåmn yta (planum
femicirculare), begrånfad af en bågformig linie (li-
nea femicircularis), lom framtill böjer dg neråt och
utåt, och föredåiler yttre randen af kindutfkottet (apa«'
phyIis malarfsv

) På hvar ögongropsdel
a) en undre urhålkad framtill bredare , baktill fmalare yta;

b)
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b) på inre frlan om kindytfkottet en urgröpning, (fosfa
giandulac lscrynialis) ;

c) innantill bakom den trubbiga delen af bag!ika randen
en mindre urgröpning, och ibland bredvid denna en

fpina trochlearis) ;
d) i midren af den inre gemenfamma randen ibland en

liten infkårning, ibland ert hål, (foramen Etiimoideum,
orbitale interius) fom h-der till en kanal i nås/lycket 9och hvarigenom en nerv framtränger.

e) Fåror efter blodkärl,
3) Få uåsdelen:

a) En fmal taggig yta, (incifura nafalis), fom ofvantiä
grånfar till panndelens medlcröa fkarpa rand, och
forlorar fig nedtill i en fkarp ojämn rand, frän mid-
ten af hvuken nästaggen, (fpina nafdis), framfkjuter }

b) på hvardera fidan af nästaggen en opnjng, fom leder
till prinnhålorne^

c) bakom denna öpning på hvar fida åtfkilliga imå gro?
p. r, fom ligga emellan näsdelens yttre och inre rän¬
der, och bland hvilka de främre äro flöfre och djupare.På den inre excaverade ytan af Pannbenet, h.var igenom det

far en vifs likhet med ett ftiäcklkal, fkilja fig defs delar icke
få tydligt ifrån hvarandra, fom på yttre ytan.

Man anmerker innantill,
j. På panndelen:

a) Pann kammen, (crifla frontalis), fom ofvantill delar
fig i två linier, emellan hvilka pannfåran, (fulcus
frontalis ligger; genom denna kämm och fåra delas
inre ytan i tvånne hälfter.

b) Fa bägge fidor om Pannfåran fmå gropar, (foshe glam
dulofas);

c) på hvardera fidan en florre fördjupning (fosfa fronta¬
lis), fom fvarar emot pannknolarne på yttre fldan;

d) åtfkilliga fmärre intryckningar (impresflones digital);
emel-
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emellan desfa fmå uphojhingar, C)uga cerebalia) hvar-
dera fvarande emot dem , {om varit på hj.ernan.

e) fåror efter Blodkärl,
- f) underom pannkammen det blinda hålet, { forameri

Coecum). ;
2» På Nåsdelen :

zC) bredvid' och bakom blinda bålet på livar fula. en
knölig adång inft yckning, lom neråt blir fmalåre och
forldrar lig i nåstaggeri.;

b, bredvid hvardera inre randen af Nasdelen utåt en aflånghva 1 fri uphojning, fom fnart ofvergår i den inre eller
ofre yt»n af ogongropsdelen under desla uphojpin-
g;.r, fom betacka ofre ytorna af filhenets fidodelar,-
åro de vid nåsdelens ytre yta anmerk,ta groparne.

3. På livar ogtingropsdel :
a) den inre eller ö*re hvålfda ytan, fom omerkligen of¬

vergår till den inre excaverade ytan af Panndelen;
på denna

b) de mera aflånga intryckningarne, (impresfiones digi*
ratas)-, och uphojniagarne, (juga cerebralia) , fom hårfinnas fftarpare uttryckta ån på panndelen.;

c) fina fåror for blodkärl..

Pannbenet forenos- med tålf Benr
3.-2. Med Hjefsbenen genom Panndelens ofre taggiga rand ;

denna-förening kallar man Krönfömmen, (fa tura Coro«
nalis )*

3, Med Kilbenet
a) på bagge fidor genom den underfia bredafie delen af

Panndelens ofre rand;
b) genom 'den yttre och "bakre randen af bagge ogon*gropsdelarne;

4, Med Silbenet
a) genom nåsdelens yttre och inre rånder; groparne mel-

D lan
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fan des fa rander åro i omedelbart fammanhang medfilbenets celluier;
b) genom Nästaggen.
c} genom dg aflånga knoliga intryckningarne på inre fi-dan af Nåsdeien.

5 6. Med Tårbenen genom den fråmfla delen af bagge o*
gongropsdelarnas inre gemenfamma rand ;

7. 8. Med ofre Kåkarne
a) genom undre delen af Nåsdelens fmala taggiga yta,

(incifura nafalis) , på bagge fidor; och åfvenfå
b) genom den undre medlerfta Ikarpa randen af pann«delen.

9. 10. Med Näsbenen,
a) genom den fmala taggiga ytan, och
b) genom panndelens undre medlerfla fkarpa rand.

ii, 12. Med Kindbenen genom kindutlkottet.

Subftcmfen. Pannbenet beflår af två fkifvor tat benfubflans
fom hafva en fvampig mas fa (diploé) emellan lig. Dennafaknas dock vid de flå fl., inf ryckningar, urgröpningar och få¬
ror; emot nåsdeien afiågfua Hg bagge fkifvorna mera ifrån hvar-
andra, och formera därigenom pannhålorna fflnus frontales) g).Tunnall åro ogongropsdelarne; tjockafl år pannbenet emot kindut-ikottet och vid pannkammen. Den inre fkifvan kallas, fom påalla flata hufvudlkålsben for lin Aörre glatthet, g'asfkifva, (la»mina vitrea). Nyt*

g) Desfa hålor variera oåndeligen både till form och florlek.
Ibland åro de fkiljda ifrån hvarandra genom en enkel fkiljovågg, en
annan gång tråffas denna dubbel; ån år den tät, ån genomborrad med
många hål. Ibland utgöra de en enda flor cavitet; ibland äro de af-
delta i flere fmårre. Omkring i2Ue året begynna de vidga fig, ©chutbildas fulkomligen férfl efter manbarhets åren. De flå i mångfal¬
dig förening med filbenens celluier, och öpna % vid fråmre delen af
medlerfla nisgången, —


