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THE SES.
I.

IS;}

,
quod morhofa fecretio vafururaj cmnrtn in¬
femper comitetar; unde

generalis tiatcr.se U-x

flammationen)

IF.
Si AiperFiei- m viseeiIs cujasdam attigesit inflammat'io, nafcuntur
vfeudomembrance; quärarn non nifi fpeeies prsebent polvpi., atigina
ftrajiguiatoria 'affeftis afperse arterise accrefcentes, et infarHus f. d.
Kampfici, quos repetiiis clysroatum ftimulis in interna™ refti vicinorumque inteftinorum fuperfickm provocatos fuisfe, infpeétiones anatoirsicse
fatis deinonftrarunt.

III
Si autem duas inflammatiö

vicinas fibique adjacentes occupst

fu-

perficies", oriuntor concrttiones pratematurales. -Harum exen>pb»-praebent adhaefiones vifceruurn morbofoe, et curatio völnerum per reunionerm
IV.
i

pröecedente

Materise, quam vocant recentiores puriformem, nulla
folutione continui Gecernendse, inflammationes adhsefivse pariter

anfatn

prsebent.
V.

iur

Quse Blennorrhagiis uretbrse et
materise, puriformes funt.

catarrhis violentioribus producuo-

)
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membran (dura mäter). Desfa vifa fig på ett flceletteradt hufvud,
mellan benens ränder i form af fmala hinaktiga flrimmor; vid
flata benens ännu outbildade vinklar, upfylla de desfas mellan¬
rum,

Ii vilka åro kända under namn

af Fontaneller.

Den främre flörre Fontanellen (fonticulus frontalis, major
qnadratus) ligger i midten mellan hiefsbenens och bägge hälf¬
terna af Pannbenets vinklar; den år fyrkantig; den fpitfigare vin¬
keln ligger framåt, den trubbiga bakåt.

1.

Den bakre mindre Fontanellen
fterior 1. triangularis) ligger emellan

(fonticulns occipitalis,

po-

de bakre öfre vinklarne af

hjefsbenen och nackbenet; den år trekantig,
Tvånne främre fidofontaneller

(fonticuli temporales); de
ligga, en på hvardera fidan, vid tinningen, mellan pannbenet,
tinningbenet, hjefsbenet och kilbenet.
Tvånne

bakre

net

och

fidofontaneller

(fonticuli maftoidei 1. Casfepå hvardera fidan emellan nackbenet, hjefsbe¬
tinningbenet.

rii); de trålfas

en

Den bakre

mindre och

de främre fidofontanellerne blifva

tidigafl förvandlade till ben; den främre flor re fontanellen for¬
benas däremot

fenaft; forfl

mot

flutet af andra året.
.

Om Stammens ben.
*•

tor

Ryggraden (columna vcrtebralisj.

Ryggraden beflår af en pelare, fom fammanfatt af 24 ko¬
hvilar på bäckenet, h£jer fig vid bakre och medierfla deO

icn

)
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len af Stammen, anda till
val for detta fom for Broflet

hufvudet, och tjenar till flod fa
(thorax). Kotorna råknas upifråu
nedåtj de 7 ofre ås o Halskotor (vertebsse colli), de 12 medlerfla, Ryggkotor (vertebras dorfl) och de 5 undre Ländkotor
(vertebrae lumborum) ; den underfla af desfa har bland alla flor¬
fla bredd och höjd; de ofriga biifva, ånda till andra halskotan,

fmåningom finalare och fagre,,
Ryggraden har framåt och bakat åtfkifliga kroknrngar, fom
tydligafl vifa fig, betraktade från en fida. Från underfla Landkotan, till 8tde ryggkotan bildar den framtill en fvag hvålf-

riing, hvars florfla liojd faller mot 3:dje eller mor 3:dje och
4:de låndkotan. Från y:de Ryggkotan till i:fla halskofan flår
den åter med en något flarkare
hvålfning framåt; dels florfla

höjd ligger vid 4:de haLkotan.
Hvardera

hvålfningen fammanfattes foljak tel igen af en kort
Jångre båge. De iångre bågarne åro mera grunda , flota
i'
hop vid ryggkotörne, och bilda framtill på ryggraden en ur¬
holkning. Den florfla djupleken af denna urholkning faller emot
yrde och 8:de ryggkotan, hvarigenom rummet inom brofleaviteten anfenligen forfloias.,
©ch

en

.

Oftafl förekommer ockfå en krokning på ryggraden åt hö¬
fidan, fom börjar med en urholkning på venfha fidan vid
3:dje eller 4*.de ryggkotan, och foriorar fig fmåningom iledåt.

gra

Kotornas allmänna
Alla

kotor, den forfta undantagen, fammanfåttas af:

a)
-

■

egenflzaper,.

en

kropp (corpus), och

en

båge (arcus), fom emellan fig bilda
O

)
c)
i.

hvilken

ett

9<

(

flört häl, mårghålét (for<.men medulläre).

ar den främre tjockafle dtlai af livar kota, pä
åtfkiljer 4 ytor och 2:ne ränder.

Kroppen
man

a}

en

främre, från den

eller

mindre

ena

hvälfd och

fidan till den andra mer
upifrån nedåt urhålkail

yta;

b)

en

bakre på tvären något urholkad yta.

c) 2!ne (en ofre och en undre), fvagt utfkurna, ojäm¬
na
iedytor; igenom desf.i. blifva kotornas kroppar
formedelfi mellanliggande
de finsemeHan;

d)

en

biåtkaktiga band förena¬

ofre och en undre rand; den förra omger ofre
den fednare den undre; denna år i omkrets

ytan;

ftörre och

mera

ut

flående ån éfre randen.

Bagen (areus) år af livar kota bakre delen, fom med
platta rotter, en på hvardera fidan", fkjuter ut ifrån kroFrån denna bakre del u'gå 7 utfkott;

2.
2:ne

pen.

a) Fyra Lcdutßloit (proccsfus articulares I. obliqui)
2:ne

ofre och

2:ne

undre.

De ofre åro

ning af bågens ofre rand, de undre

en

en

,

fortfått-

fortfåttning

■af defs undre rand.
De ofre åro kroppen nårmare
■ån de undre.
Hvart leclutfkott har en
ojämn yta
Och

rand.

en

platt ledyta fom flota ihop i

en

hvafs

b) Tvånne 1 vdrutßott Cprocesfus tranfverfl), ett på

Iwardera fidan.
De tip k omni a från bågens yttre
yta,
mellan ofre och undre ledutfkottet.
På hvardera
anm år k es
en
fpets, en främre och en bakre yta,
en ofre och en undre rand.

<0

)
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O idgguifkottet Cproccsfus fpmofus) upkommer från
bakre och medierfla delen af bågens yttre
yta;
nian
anmärker därpå fpetfen, 2iie ildoyfor,
en
ofre och

Bågens

en

undre rand.

hafva emellan kroppen och Iedatfkorten en
undre djupare utfkårning; vid Kotornas na¬
turliga läge öfver hvarandra pasfa desfa utskärningar ihop, och
bilda anfenliga bål (foramina
inter.vertebraiia) genom hvilka gå
blodkärl och ryggmärgens nerver.
lotter

ofre mindre och

en

Märghill c t fforaüifn medulläre) bildas af kroppens bak¬
bågens inre yta, Alla kotor utgöra genom detta hål en
la m m a nh ån ga n de kanal (canalis
verfebralis), fom nedtill fortfatter
lig i korsbenets kanal, och ofyanti.il, genom flora nackhå¬
let, flår i förening med hufvudfkåishålan; den tjenar till att in¬
rymma ryggmärgen.
3.

re

och

Särfkildta egenjkaper
Å.

pä ds fläfla kotor.

Kroppen
1,

2.

på de S under/la JiaUkotorne är
defs bakre yta platt; den främre

ganfkn låg och fmai,
blott litet hvälfd; ofre
ledyfan i nridfen platt, på bägge fidorne urholkad; un¬
dre ledytan framifrån bakåt något urholkad och vid fidorna hvälfd på tväreri.
På ryggkotorne blir kroppen
högre och bredare; den
främre ytan mera hvälfd den bakre urholkad
pä tvären;
ofre och undre ledytan näftan
platt, med undantag af
förfbi ryggkotan, hvars ofre yta har nåflan famma bild¬

ning, fum på

en

,halskota.

På hvardera fidan af kroppen
är

)
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Sr få val ofre fbm undre randen förfedd

med

en

half

ledyta; vid ryggkotornas naturliga läge öfver hvarandra,
pasfa desfa haifva ledytor af två och två ihop, och bil¬
da hela ledgångshålor, hvari refbenshufvuden (capitula
coflarum) uptagas. Förfia ryggkotan har på hvardera
fidan en ofre hel, Och en undre hall iedgångshåla; de
två underfla ryggkotorne. hafva hvardera en hel led¬
gångshåla.
g,

På Lär.dkotcrne åro kroppnrne de fiörfia bland alla; de¬
främre yta år iå val på fidorne fom framtill hvålfd;

ras

på fidfia låndkotan år kroppen framtill högre ån baktili >.
och mindre rundad på fidorne..
Utßiottcn
På de 5 undre

i.

halskotomev

Ledutßzotten på 3:dje 4:de och 5:te kotan ligga paralellt
hvarandra; på 6:te och 7:de fiå de undre iedutfkotten
mer bakåt; 1 edytörne åro på de ofre
rigtade fnedt bakåt och upåt, och på de undre Iedutfkotten fnedt framåt och nedåt.
©fver

Tvdrutßotten fiå framför Iedutfkotten; de upkomma med

främre rot ifrån kroppen och ifrån bågen med en bakre rot;
emellan desfa rötter och bågens rot bildas ett hål (Foramen veren

tebrale}; fom ibland faknas på den 7:de. De åro korta, bre¬
fårade på ofre ytan och emot åndan afdel-

da framifrån bakåt,
ta i tvånne trubbiga

tas

vet,

i

fpetfar,

Tagguifkotten åro klufna i 2:ne delar, fom hvardera flu»
en
trubbig fpets. 7:de Halskotans taggutfkott år icke klufmen år det långfia, och kallas vertebra prominens.

)
På

2.

(

ryggkotorne:

derrs
b.
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Ledutffictt flå lod ratt, med le dy forne på de 6 fre

kat, och på de undre framåt rigfaek ;

1'vt) uvjkoit å;'o med undantag af två de A d A:
de
och AarkaAe bland alla ; på livar och en af dem år
fiåaue och bakre ytan hvalfd; på den främre ojåmnare yhn
deras

,

fjockaAe

vi far Ag mot fp et fen en Iva g t
och undre randen år bred och

urholkad ledgångshåla

;

den ofre

ojåmn;

d-ens
■nå A au

TdggUifkott åro längre och Ar. il; a re; de 4 o fre Aå
vågrätt balvå*; den 51fe och de ofriga anda tiil den $:de

A i ga mera fnedt nedåt, och ligga
Aa åio kortare och hafva en mer
i en bred trubbig fpefs.
3.

2 undervågtåt rigtning; alla Aura Ag

På Ldndkotoi ne:
deras

vi 1 de

va

ofv-er h varandra; de

Ledutjkoti åro A orre och Aå lodrätt; ledytorne haf¬
en ined
rig ning ir.at oeh bakåt; vid de undre ut¬

o fre

åt och framåt;
deras

Tvdrutfcott, fom åro längre, platta och tunna, Aå

framfor led.u .fkottefi;
åt

,

deras 'Yaggutflot t åro upihån reaat breda, Aå vågrått bak¬
halva en 6 i re och en undre flurjp rand, och en bred tjock

fp ers.
ånnii
"

Emellan ledmfkotfen och tvåru ikotten ligger på livar Ada
en mindre tubarcAtet, fom
kallas procesius accesforius.

Wdrghalft
t

år, på de 6 undre halskotorne och på låndkotorne trekanigt; på de AaAa ryggkotor mera rund t.
Ii.

)
B.
i.

(
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Pä de tvä jorfta

Den forfla ha Isko tan ,

fynnerhet därigenom, att
någon kropp.
Den indelas i

2:ne

halskotorne.

Bårarn, (atlas),

utmärker fig i

den icke, fom de öfriga kotorne,
bågar och 2:ne

har

fldodelar.

Bägarne.
a) Den fråinre bågen (arcus anterior) ar den kortafle; defs fråinre hvåifda yta vilar i midten den
främre knölen (tuberculum
bakre mliolkade yta fes i

urgröpt ledyta ;
midten tjockaft.

anterius), och på defs

midten en rundad, fvagt

defs öfre och undre rand åro mot

och

b) Den bakre bågen (arcus poflerior) år längre
mera
hvålfd; defs bakre hvåifda yta år i midten
forfedd med en. bakre något aflång knöl (tubercu-

defs urlprung från hvar-

lum poflerius atlantis); vid
dera fidodelen har den öfre randen en bred,
undre en fm a la re utfkårning; desfa hjelpa
bilda foramina Intervertebralia för genomgående
ver och blodkärl.

den
till att

Sidodelarne
De

ner¬

("partes laterales).

ligga emellan {rågarne,

och komma framtill nårmare

aflång,
flår öf-

ihop. Hvardera af dem bildar en öfre, framifrån bakåt
något urholkad och inåt Huttande ledyta, fom baktill
ver bågens
öfre utfkårning; och en undre, likaledes något
holkad och af en hvafs rand omgifven ledyta.
På inre ytan af hvarandra
culum laterale atlantis).

ur¬

fidodelen tråffas en knöl (tuber¬
Tvår-

)
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Tvärutficotteri; Aå bland alla halskofornas långAut, och

blifva genom foramen vertebrale
bakre rot, hvilka
upkomma från
bred knölig fpets.

afdelta i

hågarne och fidodelarne omgifva

bland alla kotornas.
2.

Andra

cn

främre

och

fidodelarne, och flutas
ett

i

en

ea

Aort hål, det flöifU

halskotan, våndarn (epifiropheus).

Kroppen hö¬

gre ån på de andre halskotorne: dels främre yta år på bägge
fldor urholkad, i midten vifar fig enaflång
uphöjning, fom nedtill
år bredare.
Den undre ledytan har famma
bildning, fom de
andra halskotoruas.
I Aållet för en öfre ledyfa träffas här ett

ffarkt, uprätt flående, tandlikt utfkott Cprocesfus odontoideus),
på hvars främre och bakre fldor, ledytor förekomma. Defs fidoytor åro bredare och ojämnare, och ofvan t i 11 flutas det med
en

ojämn fpets,

UtJkotUn.

a) De öfre ledutfkottens breda,
fluttande

ledytor flå uprätt.

fvagt hväifda, utåt

b) De undre ledutfkotten ligga mera bakåt; rigrningen
af deras ledytor år fned bakåt och nedåt.
x) Tvårutfkotten flutas i en oklufven,
Hålet har en rigtning inifrån uppåt,

trubbig fpets;.

d) Taggutfkottet år det bredafte af alla på halfen;
har ofvantill en fmal rand, och år på undre fldan genom en bred ojåmn fara afdelad i 2:ne rän¬
der, fom bägge flutas i en knölig, trubbig fpets.
FogV

