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Om
Benets Fascier och Larbrácks- 

Regioncu.

I \ I e d  Fascia förstås en af seniga trådar bestående, glän- 
sande, hinna, som omgifver större eller mindre muskel
partier samt s tå r  i förening med de enskilda bindväfs 
skidor, som närmast omgifva hvarje muskel, för att der-  
efter öfvergå nti benhinnan.

Emedan benet är bestämdt att bära hela den öfriga 
kroppen, har det af naturen fått starka muskler och, på 
det att dessa mera säkert skulle verka, äfven starka fa
scier. För att komma till dessa måste man genomskära 
huden, då man påträffar den första fascian, Fascia super
ficialis, med det subcutana fettet och under detta benets 
egentliga fascia. Denna är i sjelfva verket sammanhän
gande ifrån bäckenet ända ned till tårna men har för 
bältre redighet skull blifvit delad enligt H y r t l * )  uti föl
jande partier efter de olika trakter den bekläder: neml. 
Fascia femoris, som bekläder yttre bäckenets och lårets, 
Fascia cruris, som betäcker underbenets och Fascia pe
dis, som betäcker fotens muskler.

Fascia Femoris,
kallas äfven Fascia lata för sin betydliga utsträckning och 
detta namn begagnas mera allmänt än det förra.

Denna fascia beklädes af huden, fascia superficialis och 
fett. På framsidan af låret är fascia superficialis enligt 
Thomson **) delad uti trenne blad, det första är gemen
samt både för buken och låret, det andra eller djupa bla

*) Lerbuch der Anatomie des M enschen, Prag 4846.
**) Efter Malgaigné's anförande uti Abhandluug der Chirurgi- 

schen Anatomio und experim entalen Chirurgie, Ubersetzst von 
Franz Iteiss und Joseph Liehmann.



det af fascia superficialis pä benet Hister sig utåt vid li
gamentum Poupartii, inåt uppstiger det sex till nio linier 
högre än detta ligamcnt och sammansmälter med det 
tredje eller djupa bladet af fascia superficialis abdominis, 
som egentligen tillhör buken men som nedstiger på låret 
i form af en trekant, hvars bas är vid Poupart’ska ban
det och hvars spets är vid öppningen för V en  a sa p h e n  a 
m a g n a ,  på hvars hinnor den trattformigt förlorar sig. 
Denna trekant är genom starka seniga trådar fästad vid 
den underliggande fascia lata och innesluter tillsammans 
med det andra bladet största delen af ljumskkörtlarne.

Fascia lata är sammansatt af longitudinella och trans- 
versella trådar, utaf hvilka de sednare ligga mera ytligt; 
tydligast framträder denna väfnad på yttre och bakre si
dorna af låret.

Nämnde fascia uppspringer från undre randen af Pou- 
part’ska bandet, crista pubis, der den sammanhänger med 
ligamentum pubis Coopeii, öfre kanten af ramus descen
dens ossis pubis, samma kant af ramus adscendens ossis 
ischii, tuber ischii, ligamentum tuberoso-sacrum samt la
bium externum cristæ ilii. Efter dessa fästen indelar 
H yrtl densamma uti tvenne portioner, portio ischio-pubica 
och portio ilio-sacralis. Då de vigtigaste delarne af fa- 
scian ligga på framsidan af låret, må de först beskrifvas.

Portio ilio-sacralis delar sig, efter att hafva bildat en 
skida för musculus sartorius, vid inre randen af densamma 
uti tvenne blad, utaf hvilka det djupa bladet öfvergår i 
f a s c i a  i l ia  ca (som här under Poupart’ska bandet kallas 
f a s c i a  i l i o - p e c t i n æ a  och betäcker nedre delarne af 
musculus psoas och iliacus internus) och i förening med 
denna går bakom kärlskidan för att förena sig med portio 
ischio-pubica, det ytliga är upptill fästadt vid randen af 
Poupartska bandet och utbreder sig inåt för att äfven 
förena sig med portio ischio-pubica. Denna sistnämnde 
portion uppspringer från ligamentum pubis Cooperi och 
består blott af ett blad, som sträcker sig öfver musculus 
pectinæus för att ingå den nämnda föreningen med de båda 
bladen af den andra portionen. Der denna förening sker, 
öfvergår ej det ytliga bladet af portio ilio-sacralis oafbru- 
tet uti portio ischio-pubica utan bildar en inåt concav 
rand, som af Allan B u m s  blef kallad Vlica falciformis och 
hvars öfre horn öfvergår uti Poupart’ska bandet, det un



dre uti portio ischio—pubica. Denna plica falciformis föi- 
nekar Malgaigne ocli påstår alt den blott bildas med knit- 
ven sam t att det ytliga bladet af portio ilio-sacralis oaf- 
brutet öfvergår uti portio iscbio-pubica. Häremot vill jag 
anföra hvad jag lunnit af egna dissektioner. Vid de sed- 
nare undersökningarne, då jag mera lärt känna dess bygg
nad och svårigheten att få et t  rigtigt begrepp om den
samma, har jag uppdissekerat det understa bladet af fa
scia superficialis frän alla fyra hållen och vid deras möte 
funnit plica falciformis på följande sätt beskaffad: nedtill, 
der den öfvergår uti portio ischio-pubica, är den skarpt 
begränsad och verkligen afbruten, vid yttre och öfre sidan 
öfvergår den deremot uti en membran, som framdeles skall 
omtalas, dock tyckes den något mera begränsad vid öfre 
hornet. Denna plica bestämmes af venæ saphenæ magnæ 
insänkning uti vena cruralis och kan således bildas högre 
eller lägre upp allt efter venens högre eller lägre insänk- 
nings ställe.

Det tomma rum eller fördjupning, som blifvcr emel
lan plica falciformis och portio ischio-pubica, har utaf 
Hesselbach blifvit kallad Lacuna rasorum externa  och af 
Scarpa Fossa ovalis, hvilket sednare namn är det van
ligaste och bäst betecknar dess form. Emedan denne 
fossa står i sammanhang med Canalis cruralis må den
samma nu särskildt afhandlasv

Canalis cruralis
ö m  man genomskär främre bukväggen ofvanför naf- 

veln med ett transverselt snidt och från ändarne af detta 
gör tvenne andra nästan perpendikulärt till bägge spinæ 
ilii anteriores superiores, så finner man vid betraktandet 
af peritonaeum pä den uppskurna delen trenne fållor, som 
gå från nafveln ned i bäckenet. Den mellersta utaf dessa 
framträder egentligen blott nära vid bäckenranden, är tem- 
ligen bred och bildas af urachus, hvarföre den har blifvit 
kallad Plica u r a c h i ;  genom dess upphöjning uppkomma 
på hvardera sidan om densamma en fördjupning, som 
kallas Fossa inguinalis interna, denna begränsas på yttre 
sidan åter af en fålla men hvilken är smal och starkt ut
märkt ända ifrån nafveln ned i bäckenet och som benäm
nes P l ic a  p u b o - u m b i l i c a l i s  samt innesluter ligamen-



f.

tum vesieæ laterale. Denna fälla föranleder naturligtvis 
vid sin yttre sida åter en fördjupning, Fossa inguinalis 
externa  och som Ur delad uti tvenne genom en snedt upp
stigande falla, P l i c a  e p i g a s t r i c a  hvilken hos de flesta 
menniskor äi föga utmärkt och bildas af vasa epigastrica. 
Den inre af dessa fördjupningar har fatt namn af Fovea 
interna [ fossœ inguinalis e x te rn œ j , den y ttre  af Fovea 
externa (  fussœ inguinalis ex lernœ j. Dessa tre fördjup
ningar äro efter Malgaigne dock icke alltid utmärkta, ofta 
finnas blott två och ofta synas knappt fållorna och för- 
djupuingarne äro föga tydliga.

Efter Bock ligger den yttre delen af fovea interna 
fossæ inguinalis externae något djupare, under det Pou- 
part’ska bandet, bakom det Gimbernat’ska och A n n u l u s  
c r u r a l i s ,  hvarföre den Ur den vigtigaste af dessa fördjup
ningar för denna afhandliug. Lålom oss nu förklara bild
ningen af nämnde Annulus cruralis.

Betraktar man ett med bibehållet ligamentum Pou- 
partii skeletteradt bäcken, så märker man en stor, tre
kantig, oregelmässig öppning, hvilken utåt begränsas af 
höftbenet, uppåt af Poupart’ska bandet och nedåt af 
blygdbenet. Bukens inelfvor skulle ofelbart framfalla ge
nom denna öppning, om ej naturen visligen tiilslutit den
samma genom följande, till största delen ganska fasta de
lar. Vid höftbenet fvlles den af musculus psoas och ili- 
acus internus samt fascia iliaca, som bekläder dessa 
muskler och skickar uppåt till randen af Poupart’ska bandet 
en portion, som inåt öfvergår på vasa cruralia. Genom 
dessa partier Ur den trekantiga öppningen åtminstone till 
yttre hälften tillsluten. Före 179.1 trodde man att den 
Öfriga delen var blott tillstängd af slapp cellväf, då Ant. 
de Gimbernat uti sitt arbete, N u e v o  M e t o d  o d e  o p e 
r a r  en la h e r n i a  c r u r a l ,  tryckt i Madrid, först visade 
i stället för denna cellväf en fast membran, som sedan 
fick hans namn, Lingamentum Gimbernali, hvarföre han 
med rUlta kan anses äfven för upptäckaren af Annulus 
cruralis. Detta ligament är ett fast, trekantigt,  band 
med spetsen vid Tuberculum pubis och den fria randen, 
som är något concav, rigtad mot kärlen —  utan att dock 
uppnå desamma. Det kommer från Poupart’ska bandet, 
hvars tredje inre arm det är och fäster sig vid L ig a 
m e n t u m  p u b i s  C o o p e r i ,  ett ligament, som sträcker



sig från Tuberculum pubis utefter crista pubis till tuber
culum iliopectinæum och kan anses tillhora fascia pelvis. 
Emellan yttre randen af Gimhernat’ska bandet och fascia 
iliaca blifver en på tvären något oval eller trekantig Öpp
ning och denna är Annulus cruralis , som ofvantill be
gränsas af Poupart’ska bandet och nedtill af ligamentum 
pubis Cooperi. Nämnde öppning lemnar genomgång för 
vasa cruralia, utaf hvilka arteren ligger utåt och framåt, 
venen bakåt och inåt och hvilkas kärlskida bildas vid 
yttre peripherien genom en fortsätttning af fascia iliaca, 
vid inre genom en fortsättning af fascia transversalis. 
Dessa kärl förminska således men ej på långt när tillsluta 
denna öppning, den öfriga delen betäckes af en hinna, ett 
slags Diaphragma, som upptäcktes af Astley Cooper och 
af honom kallades Fascia propria herniœ cruralis men 
sedermera af I. Cloquet fick namnet Septum crurale , som 
nu mest brakas. Denna hinna är genomborrad af flere 
genomgående lymphkärl och understundom af en förlängd 
lymphkörtel samt består af tvenne blad, som komma från 
f a s c i a  t r a s  v e r s a l i s .  Då denna fascia och detta septum 
vanligen antagas blott bestå af ett blad, så måste jag 
anföra huru jag funnit dessa. Velpeau beskrifver denna 
fascia bestå af tvenne blad, ett bakre, tunnare, som kan 
kallar f a s c i a  p r o p r i a  och ett främre, starkare, som han 
benämner f a c i a  t r a n s v e r s a l i s * ) .  Denna beskrifning 
fann jag bekräftad på lik. Sedan jag nemligen frånslitit 
bukhinnan, såg jag det bakre bladet eller Velpeau’s fascia 
propria utbreda sig öfver musculus transversus jemte 
dess aponeuros sam t rectus abdominis, stiga nedåt öfver 
annulus cruralis och öfvergå på kärlskidan; efter dettas 
aflossande påträffade jag det främre eller Velpeau’s fascia 
transversalis, som syntes utbreda sig från yttre randen 
af musculi recti nedre del utåt till spina ilii anterior su
perior, nedåt öfver annulus cruralis och, likasom det 
bakre bladet, öfvergå på kärlen samt upptill bilda en con- 
cav rand. Velpeau säger att trådarne af detta blad blott 
skenbart fästa sig vid yttre randen af rectus abdominis, 
och att, om man fullföljer dem noggrannare, man skall 
finna att de komma ifrån musculus obliquus internus och

*) A. Cooper indelar äfven denna fascia uti tveuno delar an 
yttre och en inre.
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transversus på den andra sidan men så långt kunde jag 
icke fullfölja dem. Detta främre bladet kan jemföras med 
aponeurosen af musculus biceps brachii och sannolikt in
verkar musculus rectus genom denna senutbredning på 
annulus cruralis och hela bråckregionen.

Sedan man afpreparerat fascia transversalis, kommer 
man genom annulus cruralis ned uti Canalis crura lis , 
som dock i sjelfva verket ej finnes hos en frisk m en- 
niska, emedan delarne ligga mycket tätt till hvarandra, 
utan först uppstår, då ett bråck nedstiger och utvidgar 
desamma. Denna kanals bakre vägg bildas inåt af portio 
ischio-pubica, utåt af kärlskidan; den främre väggen är 
så obetydlig att man nästan kunde säga a t t  den saknas 
och utgöres endast af öfre hornet uti f plica falciformis. 
Nedanföre detta horn skulle kanalen framtill vara alldeles 
öppen och bråck lätt nedstiga genom densamma under 
fascia superficialis och huden om ej naturen nästan helt 
och hållit tillstängt denna öppning, fossa ovalis, genom 
den förut omnämnda, af Hesselbach upptäckta, membra
nen, som af Thomson sedermera blifvit kallad Fascia el
ler Lamina crihrosa , till följe af de många hål på den
samma, som tjena till genomgång för lymphkärl och vena 
saphena magna. Öfver ursprunget för denna membran 
äro åsigterna mycket delade. Astley Cooper ansåg den 
såsom en del af kärlskidan. Efter hans åsigt blir denna 
skida, hvilken baktill bildas genom en förlängning af den 
med det djupa bladet af fascia lata förenade fascia iliaca, 
framtill fullständig medelst en Lamina cribri form is, som 
sammanhänger med plica falciformis; dess silformiga ut
seende härleder sig ifrån genomgången af många lymph
kärl. Den så bildade V a g i n a  c r u r a l i s  är bred uppåt 
och smal nedåt, hvarest den smyger sig närmare till 
kärlen och sålunda får formen af en tratt. I denna skida 
eller tratt träder lårbråcket ned och då skidan egentligen 
icke har någon undre öppning, så kan bråcksäcken blott 
utträda genom något af de hål, genom hvilka lymph- 
kärlen löpa.

I denna beskrifning tyckes A. Cooper hafva förgätit 
att lamina cribrosa är tydligen afbruten der, hvarest vena 
saphena träder igenom, hvilket icke kan öfverensstämma



med en kärlskida*). Bo c k  beskrifver den i sin lland- 
buch der Anatomie des Menschen såsom hörande till 
fascia superficialis.

H yrtl, Malgaine och I. Cloquet anse den deremot 
vara en fortsättning af det ytliga bladet af fascia lata 
och denna åsigt öfverensstämmer mest med författarens 
undersökningar. Den fortsätter sig nemligen från plica 
falciformis och smyger sig nedåt tätt till vena saphena; 
inåt slår den sig om och fäster sig vid den bakre väg
gen af canalis cruralis, som den till hälften bekläder och 
uppåt har den sitt fäste omkring annulus cruralis. D< n 
bes tå r  af aponeurotiska trådar, hvilka hafva cellväf emel
lan sig och låta lätt uttänja sig. Genom denna membran 
blir canalis cruralis fullständig samt får formen af en 
t r a t t , hvilkens spets är vid vena saphena och hvars bas 
är vid annulus cruralis. Kanalens längd bestämmes såle
des , likasom plica falciformis, af huru högt upp vena 
saphena insänker sig uti vena cruralis och håller vanligen 
6 till 15 linier.

Efter denna Anatomiska beskrifning vill jag undersöka 
dessa partiers förhållande till bråck.

Om B råck .
Då man besinnar dessa delars svaga byggnad och 

hvilket motstånd de skola göra mot bukens inelfvor, skall 
man snart inse huru lätt bråck här kunna uppkomma. De 
bråck, som här nedstiga, kallas L å r b r å c k .  Ehuru an
nulus cruralis är en större öppning än inguinal kanalens, 
så äro dock lårbråcken sällsyntare än ljumskbråck, eme
dan inelfvorna ej så direkte trycka mot detta ställe och 
annulus ej ursprungligen är öppen.

Man finner lårbråck oftare hos quinnor än karlar. 
Den egentliga orsaken härtill ligger deruti att hos man
nen inguinal kanalen är rymligare än hos quinnan, der 
den endast tjenar till genomgång för det runda moder
bandet. Ilos qvinnan deremot är annulus cruralis vida

*) Denna skida skickar dock en cellu lös förlängning på vena 
saphena, som sammansmälter med fascia superficialis, men som  
är lika så lite t fortsättningen af lamina cribrosa, som den ce l
lulosa förlängningen vid annulus abdom inalis kan kallas fortsätt
ning af m usculi obliqui externi aponeuros.



större Un hos mannen, hvilket beror på den starkare u t
vecklingen af bUckenet hos quinnan. Dessutom må föl
jande anföras: Monro påstår sig hafva observerat att det 
Gimbernat’ska bandet Ur mycket starkare hos mannen; 
dock är detta förhållande ej allment; Cloquet fann ofta 
motsatsen, det vill sUga, att det var starkare och bre
dare hos quinnor Un karlar, ofta fann han ingen skillnad, 
ilos många individuer var det sUrdeles s ta rk t ,  hos andra 
fullkomligt cellulöst, ja, denna utmärkta Anatom såg till 
och med subjekter, hos hvilka det helt och hållet sakna
des *). Enligt författarens åsigt Ur Girnbernat’ska bandet 
alltid bredare hos quinnan Un hos mannen och randen af 
detsamma synes framifrån på yttre sidan af musculus 
pectinæus, hvilket deremot sällan Ur händelsen hos man
nen, der man först upptäcker ligamentet sedan man bort
dissekerat fästet för nämnde muskel. — Vidare har man 
anmärkt att annulus cruralis är  hos qvinnan större på 
tvären och efter Hesselbach håller den en tum i denna 
riktning men hos mannen blott en half; deremot är den 
hos mannen mera utvidgad framifrån bakåt. —■ I afse- 
ende på canalis cruralis anförer Cloquet att den hos quin
nan är kortare men rymligare Un hos mannen. —  Hes
selbach har gjort den anmärkningen att lamina cribrosa 
hos quinnan är slappare, svagare och genomborrad af 
större hål, hos mannen starkare, mera resistent oeh ri
kare på inblandade senknippen och att derföre, om lår— 
bråck nedstiga på männer, dessa oftare tränga igenom 
två eller flera hål på nämnde hinna, då de fibrösa knip
pena icke så lätt gifva efter som hos qvinnan.

Lårbråeken kunna i anseende till sina betäckningar 
framställa fyra arter efter deras uppkomst och vidare förlopp.

1) Då ineifvorna intränga uti f o v e a  i n t e r n a  f o s s æ  
i n g u i n a l i s  e x t e r n a e  och skjuta framför sig bukhinnan, 
dess framförliggande cellväf, septum crurale, cellväfven 
och lymphkärlen, som ligga på inre sidan af benets blod
åder så uppkommer den första arten af de vanliga lår- 
bråcken eller Herniae crurales internæ. Denna arten fram
ställer tvenne momenter:

\ )  Ar det, då ineifvorna förblifva uti cannalis cru
ralis. Emedan bråcket då ligger uti en trattfor-

*) Detta är Malgaignes anförande.



formi", eftergifvande kanal, hvars öfre Öppning 
Ur större Un dess botten, så får det utseende af 
en djupt liggande svullst,  som Ur utbredd och 
icke begränsad samt lätt. att återföra och der fö re 
svårligen kan inklämmas. Dess betäckningar äro:

1) l luden.
*2) De tre bladen af fascia superficialis med de 

emellan dem liggande ljumskköitlarne.
3) Lamina cribrosa eller det ytliga bladet af 

fascia lata.
4) Septum crurale.
5) Bukhinnans framförliggande cellväf och
6) Bråcksäcken.

2) Då detta bråck vidare nedstiger och tränger ige
nom e t t  h å l  a f  l a m i n a  c r i b r o s a ,  vanligen 2 
eller 3 linier under den yttre randen af Gimber 
nat’ska bandet, ibland något djupare och omkring 
inidten af lamina cribrosa samt mången gång genom 
hålet för vena saphena, så utvidgar det sig fritt 
utåt och får formen af en flaska med kort hals 
eller af ett timglas, om bråcket liggat en längre 
tid uti canalis cruralis och först sednare framträ
der. Äfven omtalar Hesselbach ett bräck, som 
hade genombrutit iamina cribrosa på tlera ställen 
och hade formen af fem mindre, tätt vid hvar
andra liggande svulster. Taxis är här mycket 
svår,  till och med då bråcket icke är inklämdt, 
för de två ringcrne, genom hvilka det måste till— 
bakaföras. Det kan inklämmas på tvenne ställen, 
nemligen uti annulus cruralis och lamina cribrosa. 
Detta bråcks betäckningar äro de förut omnämda, 
lamina cribrosa likväl undantagen, hvilken blott 
omgifver bråcksäckshalsen.

2) Om något hål utaf S e p t u m  c r u r a l e  utvidgas 
betydligt, kan ett bråck härigenom nedstiga och saknar 
då betäckningen af nämnde septum, för öfrigt äro dess 
betäckningar de förstnämda. Dess form är då sannolikt 
en flaska med kort hals.

3) Kärlskidan bildar upptill under Poupart’ska bandet 
en slags t ra t t ,  de Fransyska författarnes e n t o n n o i r ,  och 
som i Wilsom  practical and surgieal Anatomi pag. 27 
Ur bcski ifven såsom f u n n e l - s h a p e d  c a v i t v. I denna



t ra t t  nedsänka sig inelfvoma icke sällan o«ch bilda bråck, 
afskilja småningom kärlskildan från kärlen och sålunda 
betäckas dessa bråck af kärlskidan i stället för af septum 
crurale. Vanligen är ingången till denna t rat t  uppfylld af 
cn lymphkörtel, som kan, såsom U yrtl tvenne gånger 
iakttagit, abnormt förstoras och nedtryckas, då den lätt 
kan tagas för en Hernia omenti.

i )  Utgör den af Hesselbach omtalade Hernia cruralis 
externa,  som ligger på yttre sidan om kärlen. (Beskrif- 
ningen öfver denna se Chelii Handbuch der Chirurgie, 
sechste vermehrte Autlage, Erster Band [>ag. 778). Man 
skulle kunna tro att detta slags bråck vore detsamma 
som tredje arten men då de Engelska Anatomerna nästan 
blott omtala den sistnämnda arten, så ä r  det sannolikt 
att det ej så förhåller sig, ty Hernia cruralis externa 
skall vara mycket sällsynt.

Alla de nämnda bråckbetäckningarne återfinnas dock 
icke alltid vid bråckoperationerna, ty de förtunnas och 
sammansmälta ofta till den grad, att de i canalis cruralis 
liggande inelfvorna synas blott vara betäckta af buden.

Då reposition och operation af dessa bråck tillhöra 
Chirurgien och således icke denna afhandling, så vill jag 
i afseende på dessa blott anföra det, som är innom Ana
tomiens och Physiologiens område. Om man bringar ett 
finger ifrån buken in uti annulus eruralis och förer benet 
utåt och bakåt, så neddrager den spända fascia lata, sär
deles dess ytliga blad, det Poupartska bandet så ,  att 
man känner en stark sammansnörning af fingret; tvärtom 
slappas ringen om man böjer benet och förer knäet inåt. 
Lamina cribrosa lider samma förändringar vid nämnde 
röre lser,  hvarföre återförandet af bråcken sker lättast vid 
böjdt och adduceradt ben. Denna iakttagelse tillhör egent
ligen Scarpa. —  Vid operationen af de vanliga lårbråc- 
ken har man att undvika A r t e r i a  e p i g a s t r i c a ,  som i 
normalt tillstånd uppstiger vid yttre sidan af bråcksäcks- 
öppningen och afgifvcr ofta en liten gren, arteria pubica, 
som med sin ramulus obturatorius vid inre omfånget af 
annulus eruralis nedstiger för att förena sig med en gren 
af arteria obturatoria, vidare hos mannen sädessträngen 
och hos quinnan det runda moderbandet, dock skall det 
ej vara så farligt om detta sednare något skadas. I ab
normt tillstånd uppspringer A r t e r i a  o b t u r a t o r i a  ui



arteria ciurahs under det Poupart’ska bandet och gár dá 
vanligen tillsammans med arteria epigastrica, så att de 
båda karlen bilda en kort Truncus communis. För att 
då återgå till bäckenet stiger arteria obturatona på främre 
sidan af vena cruralis upp till annulus cruralis och^böjer 
sig om den bakre, öfre, ytan af ramus horizontalis p u -  
bis tili canalis obturatorius. Om ett lårbråck då nedsti
g e r , så slår den sig om dess hals och kan skadas vid 
hvarje riktning af snidtet vid operation, blott vid inskär
ning nedåt kan den förplifva oskadad, hvilket sednaro 
operationssätt efter Verpillat skall vara det säkraste.

Efter denna framställning af bråcken vifl jag fortsätta 
beskrifningen af fascia lata

På bakre sidan uppstiger portio ilio-sacralis från la
bium externum cristae ilii med ett starkt blad, som be
kläder musculus glutæus medius, hvilken det tjenar till 
ursprung, men delar sig vid randen af glutæus maximus 
uti tvenne blad, af hvilka det ytliga är mycket tunnt och 
utbreder sig öfver sistnämnde muskel, emellan hvars 
knippen det skickar helt tunna portioner, så att det vid 
dissektion från muskeln synes försedt med starkt upp
höjda ränder. Det fäster sig baktill vid bakre randen 
af ligamentum tuberoso-sacrum och förenar sig nedåt 
med det djupa bladet. Detta sistnämnda blad, som går 
emellan glutæus maximus och medius, fortfar något nedåt 
med samma starka väfnad, som denna portion börjat, 
men afbrytes snart uti en halfcirkelformig båge, som bak- 
till har sitt fäste vid spina ilii posterior superior och 
framåt öfvergår uti fascians j t t r e  del; från denna båge 
blir samma blad tunnare än det jtl iga och fäster sig bak
till vid främre randen af ligamentum tuberoso-sacrum.

Fascia lata omsluter hela extremiteten med en ge
mensam In Isa, ifrån hvilken den, efter att hafva bildat 
skidor för de ytligt liggande musklerna såsom gracilis, 
sartorius, reetu.s femoris, tensor fasciæ latæ, glutæus 
maximus (deniki skida bildas af de tvenne nyssnämnda 
bladen pä bakre sidan) och för vasa cruralia, insänker 
sig emellan de större muskelgrupperna på låret och bil
dar sålunda skiljeväggar, utaf hvilka en, benämnd Liga
mentum intermusculare internum , går emellan extenso-



reina och adductorerna samt laster sig vid labium inter
num lineæ asperæ; den är sammanväxt med det aponeu- 
rotiska ursprunget af vastus internus och nedre delen af 
adductor magnus. En annan skiljevägg åtskiljer adducto- 
rerna och flexorerna, en tredje går emellan rec tus  och 
vastus internus på ena sidan och tensor fasciæ latæ och 
glutæus medius på den andra sidan sämt fäster sig ifrån 
spime ilii anterior superior utefter främre höftbensranden 
ned på öfre femtedelen af lårbenet. Den fjerde skiljeväg
gen, som kallas Ligamentum intermusculare externum , 
insänker sig emellan extensorerna och flexorerna samt 
fäster sig vid labium externum lineæ asperæ.

På yttre sidan är fascian starkast, något svagare på  
bakre och tunnast på inre sidan af låret, på den främre 
är den svagare än på den bakre men starkare än på 
inre sidan. Tvenne muskler spänna fascian, nemligen ten
sor fasciæ la tæ, som helt och hållet tillhör den, samt 
glutseus maximus, som med en del af sin aponeuros öf- 
vergår i densamma, och på den stora trochantern går 
fascian öfver en bursa mucosa.

fa sc ia  cruris .
Denna har äfven blifvit kallad Vagina cruris. Den 

är en fortsättning af fascia lata och börjar vid knäet, der 
den framtill utbreder sig öfver knäskålen samt har på 
densamma en bursa mucosa under sig, nedanföre knä
skålen och på sidorna fäster den sig vid ledkapseln. I 
knävecket är den delad uti trenne blad, af hvilka det yt
ligaste ligger spändt som en brygga öfver flexorerna och 
består hufvudsakligen af tvära trådar; under detta träffar 
man ett lager af fett och sedan det blifvit borttaget, 
ser man emellan flexorernas senor det mellersta bladet, 
som i midten är temligen starkt men åt sidorna nästan 
öfvergår i cellväf, genom hvilken det förenar sig med det 
ytligaste bladet; tätt vid ledkapseln ligger det understa 
bladet, som genom kärlskidan i midten sammanhänger 
med det mellersta och fortsätter sig nedåt emellan gas- 
trocnemius och soleus. Detta understa blad omtalas ej 
af författarne, troligtvis derföre att det nästan liknar cell
väf, dock får jag säga att många blad af ifrågavarande 
fascier äro lika tunna som detta. Straxt nedanföre knäet



får facian förstärkningar från ílexorernas senor, som till 
en del utbreda sig i densamma.

Da facian kommer ned på underbenet, bekläder den 
detsam m a icke helt och hållet utan lemnar inre ytan af 
skenbenet obetäckt. På framsidan är den ganska stark 
och består blott af ett blad, som fäster sig vid crista 
t ib iæ , och flbulæ, samt innesluter musculus tibialis an
ticus,  extensor hallucis digitorum communis longus samt 
peronaeus tertius. En tvädiand ofvanföre fotleden blir 
detta blad förstärkt af tvära trådar, som på inre sidan 
s träcka sig öfver skenbenet ända bort i bakre delen af 
facian och på yttre sidan fästa sig vid vadbenet, dessa 
trådar hafva fått namn af Ligamentum transversum. Straxt 
nedanom detta band ser man åter starka trådar, som 
korsa hvarandra och derföre blifvit kallade Ligamentum 
cruciatum  tarsi, hvilket således består utaf ett i n r e  och 
et t  y t t r e  lager; det inre uppspringer ofvanföre inre fot
knölen och fäster sig på yttre sidan af processus anterior 
calcanei,  det yttre börjar på yttre fotknölen och sträcker 
sig till facian på inre sidan af os naviculare och cunei- 
forme priinum. Detta band innesluter senorna af muscu
lus tibialis anticus och extensor hallucis longus i hvar sin 
skida, senorna af extensor hallucis digitorum communis 
longus och peronæus tertius äro tillsammans fästade uti 
ett slungformigt band , L i g a m e n t u m  f u n d i f o r m e  t a r s i  
CR etziu sJ , som fasthänger med sin smalare del vid sinus 
tarsi och med den bredare är sammanväxt med ligamen
tum cruciatum.

På bakre sidan består fascia cruris af tvenne blad, 
ett ytligt och ett djupt, det förra är en fortsättning af 
det ytligaste bladet i knävecket och omsluter musculus 
gastrocnemius, plantaris longus och soleus samt bildar 
en skida för peronæus longus och brevis, nedåt går det 
öfver Achillessenan för att fästa sig vid tuberositas cal
canei , det sednare ligger under vadmusklerna och betäc
ker flexor digitorum communis, tibialis posticus och fle
xor hallucis samt fäster sig uppåt vid musculi solei ur
sprung, inåt,  der det förenar sig med det ytliga bladet, 
vid den inre vinkeln af skenbenet, utåt vid bakre vinkeln 
af vadbenet och nedåt öfvergår det uti ledkapseln.

Vid fotleden fortsätter sig denna fascia ned på foten 
och såsom öfvergångar kunna Ligamenta laciniala tarsi



anses, ett internum , som från inre fotknölen utbreder sig 
divergerande på inre sidan af halbenet anda ned till fot
sålans fascia och som innesluter uti skidor senorna af 
tibialis posticus samt llexor digitorum communis longus, 
deremot ligger llexor hallucis djupare, under ligamentum 
astragalo calcaneum, som icke tillhör fascian —  ett ex ter
num  , som går från bakre randen af y ttre fotknölen till 
yttre sidan af halbenet och betacker senorna af peronaeus 
longus och brevis.

Fas c ia pedis.
Denna sönderfaller uti tvenne, en för fotryggen, fascia  

dorsalis pedis och en för fotsålan, fascia  eller aponeuro- 
sis plantaris.

Den förstnämnda är delad uti trenne blad, ett ytligt, 
som är fortsättningen af underbenets fascia och bekläder 
senorna af de långa sträckarne och tibialis, ett mellan
liggande, hvilket har samma ursprung som tårnas korta 
sträckare och betäcker dessa muskler, samt ett djupt, 
som uppspringer från samma ställe som det mellanliggande 
men utbreder sig emellan sistnämnde muskler och benen 
samt musculi interossiei. Alla dessa blad äro samman
växta emellan senorna och det sista är fustadt vid ossa 
metatarsi,  framåt sträcka de sig till tårnas första led och 
förlora sig der uti dessas senskidor, vid sidorna fästa de 
sig dels vid första och femte ossa metatarsi, dels öfvergA 
de uti fotsålans fascia.

Denna sistnämnda består blott af ett blad men tre 
portioner, neinligen en för stortåens och en för lilltåens 
muskler samt en för musklerna i midten af fotsålan. De 
två första portionerna äro ganska tunna men deremot är 
den mellersta mycket stark. Denna sednare uppspringer 
från undre ytan af tuberositas calcanei, skickar sneda 
trådar till sidoportionerna och delar sig framtill uti fem 
flikar (laciniæ), en för hvarje tå ,  hvilka äro förenade ge
nom sneda trådar och som åter dela sig hvar och en, uti 
trenne armar. Dessa armar öfvergå dels uti det undei -  
liggande fettlagret, dels uti tårnas senskidor och ligamenta 
capitulorum ossium metatarsi.


