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v E z É R S z ó.

A fordító már negyedik esztendeje, hogy mint rendes

Királyi Oktató az orvosi tudomány észképi (theoretica)

részének magyar és német nyelven való előadásával

foglalatoskodik; hívatalának kezdetekor meg lefolyása

alatt semmit sem érzett oly fájdalmasan, mint azon

híjánosságot, hogy mind a természeti tudományok, de

még inkább az orvosi tudomány honni nyelvünkön,

csaknem egészen parlagon fekszik; a minek ugyan

természetes következése az volt: hogy midőn az orvosi

tudománynak egyes részei, p. o. az Élettudomány,

a Kórtudomány előadatnának : azok mint minden ösz

vehangzás rendszabásai ellen illetlenűlöszveszerkéztetett

tarka barka ruhájú test, és mintegy fölzavart forrás

tűnnének elő. A hevenyebb évtizedek mindennemű

tudományok szerencsésebb szűleményei, az orvosi tudo

mány az újabb magyar munkákban szétszórt töredékei,

a természeti tudományokban nevezetesen Dioszegi meg

Fazekas és Földi Urak után való előlépések, némely

öregebb magyar orvosi könyvek, és még nehány jó és

értelmes barátokkal tartott tanácskodások voltak azon

kútfejek, melyekhöz a Fordító ön gondolkozásán és

ösméretein kivűl fölyamodván, az említett tudományok
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előadásában a dísztelen tarkaságot csinos egyszerűséggel,

a zavaros homályt derített tisztasággal iparkodott föl

cserélni. De mind ezen igyekezeteket nem tekintvén,”

a Fordító mégis gyakorta meghaladhatatlan akadályok

kal küzdött, olykor úgy tetszett neki, mintha későbbi

tettei az elöbbiekkel nem elégképp illenének öszve; a

minek ugyan okát nem is éppen nehez volt fölfedezni ;

mert ha fogatinkat egy részről egy fő elvből nem

következtethetjük, és más részről, ha amazok ennek

megállását nem bizonyítják, akor amazok közt az ösz

vehangzás bizonnyal hibázni fog. Igy vagyon a dolog

az orvosi tudómánnyal is; a ki tökélletes magyar orvos

akar lenni, annak mindenek elött az orvosi tudomány

alyazatját (Substratum) vagyis az embert magyarúl kell

ösmérni. A Fordítót ezen egyetlen egy ok indíthatta

arra, hogy a fölebbemlített munkát, mely a maga

nemében valóban egyetlen egy, magyarra fordítván,

és közre bocsátván a magyar Közönséget az emberrel

magyarúl ösmértesse meg. A Fordító ugyan nem a

Boncztudomány Oktatója, mert ha az volna, akor

bizonnyal eredeti munkát adna ki; azonban ő az Élet

tudományt meg más orvosi tudomány részeit is tanítván,

melyeknek a Boncztudományt szükségképp eleikbe kell

bocsátni, iparkodott mégis, hogy azon gúnyolókat, kik

a fordításokat a szönyegek fonák színeivel hasonlítják

öszve, megczáfolja, és még inkább törekedett, hogy a

munka főképp német szamatjától ne igen szagoskod

jon, vagyis ha a leány tökélletesen annya ábrázatját

hordozza is, legalább köntöse légyen külömböző és

eredeti. Mely igyekezetének czélját ha elérte a Fordítós
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» akor ugyan nem retteg, hogy a magyar Közönség hely

behagyását is meg ne érdemelje, mert akár Hempel Úr

eredeti munkájának megrostálásait tekintsük, melyek

valóban a legkedvezőbbek, akár azt nézzük, hogy az több

Europai tudományos Egyetemben oskolai könyv gyanánt

szolgál; akár azt végyük, hogy nehány esztendők alatt

ezen munka már ötödször jelent meg, akár végre azt

gondoljuk el, hogy alig vagyon egy ezen nemű munka |

is, mely a tanúlót mind az Élet- és a Seborvosi tudo

mányra, mind a gyakorló Boncztudományra, mind

végre a seborvosi munkatételekre szerencsésebb bgyará

nyúsággal jobban tudná előre készíteni: többé a munka

méltóságán nem kételkedhetünk. Ugyan ezen hatalmas

indító okok birhatták Nagyságos Lenhossék Mihály

Urat, a Nagy Méltóságú Királyi Helytartó Tanács Ta

nácsossát, Magyar Ország Fő Orvossát, és a Magyar

Királyi tudományos Egyetem Orvosi Karjának Igazga

tóját is, hogy ezen könyvet magyar és német nyelven

oskolai könyv gyanánt venné föl. -

A Fordítónak ezen könyv fordítása által fő czélja

ugyan az volt, hogy tanítványainak egy jó könyvet

nyújtana kezeikbe; de általa még más hasznokat is

vár kitöltetni, még más szükségeket is reményl kipó

toltatni, és más tudományoknak is ohajt segítségül

lenni. Szükségesnek véli t. i. a Fordító ezen könyvet

azoknak, kiknek hívataloknál fogva az orvosi tárgyak

ról magyarúl kell beszélni, írni, és értekezni, ilyenek

a Vármegyéknek és Városoknak rendes Orvossai és Seb

orvossai, kiknek p. o. az úgy nevezett látleleteket
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(Visum repertum) magyarúl szükség föltenni; hasznos

lehet azoknak, kik jövendoben akár orvosok, akár

seborvosok ohajtanak lenni, vagy kik talán természetes

vonszódásokból az orvosi tudományban némely elólé

péseket kívánnak tenni; érdekelheti még ezen munka

azokat is, kiket nyelvünk kifejlődése gyönyörködtet;

segítségül szolgál végre a természet- és lélekvizsgálónak,

(Physieus, et Psychologus) némüképp a polgári rend

szabónak, (Politicus) az orvosi törvényes kérdések el

látása végett a Bírónak, és Törvénytudónak, hogy ők

az emberi test az ő tudományaikban bevágó részeinek

életmívezettségét voltaképp ösmérhessék. Éppen ezek

voltak azon ébresztő szerek a fő czélon kivül, melyek

érmécz helyett szolgálván a Fordítót arra birták, hogy

fölebbemlített czímű munkáját közre bocsássa; mely ha

talán a magyar Közönség elött kedvet lelne: igéri a

most csak Fordító, hogy mennél elöbb mint eredeti

Szerző ön oktatásait is t. i. az Élet- és Kórtudományt,

az egésség megtartásának (Macrobiotica) és betegség

orvoslásának (Therapia) tudományait, meg a gyógy

szerekről szólló tanítást (Jamatologia) is, melyek már

nagyobb részt készen állnak, útnak eressze.

Közrebocsátatott Pesten Böjt elő havának 29kén

1828ban

Bugát Pál,

Orvos Doctor, és Rendes

Királyi Oktató.
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B E V E Z E T É S.

. 1. §. A B o n c z t u dom d ny á l ta lá nos a n.

/Eletmíves testeknek mondatnak azok , melyek részint

belső táplálódások által nyert idomjokat a külső, s

idegen befolyások ellen védik, és folytatják; részint

tulajdon nedveket készítnek; részint oly erőkülölése

ket mutatnak, melyeket mi az életmívtelen természet

ben nem tapasztalunk. Ezen testek három szempontbúl

tekintethetnek, munkamívi, vegyités – és erőbeli tu

lajdonságokra nézve. Vegyítésbeli oldalok az oszlató tu

domány tárgya, mely azoknak elveit, úgy az ezeknek

egymáshoz lévő arányait nyomozgatja. Az életmíves

testek erőbeli oldalaival az életmíviÉlettudomány fog

lalatoskodik, mely ezen testek életének közönséges tör

- vényeit, és különösen az életnek azon külömbféle ké

peit, melyek alatt az magát mutatja, avagy a külöm

böző munkálódásokat adja elő. A Boncztudomány

(Anatomia) alapját egyedül az életmíves testek munka

míves óldala tészi, mely az életmíves test külömbféle

készületének helyezetét, öszvefüggését, irányát, nagy

ságát, idomját, és alkotását magyarázza, a kivűl,

hogy az életben azon készületek arányaira, és munká

lódásaira, melyek által bizonyos czélt érnek, ügyelne.

A Boncztudomány tehát kiválólag, s egyedűl az élet

míves testek öszveszerkéztetéseivel foglalatoskodik.

A növények, az állatok, és az ember tészik az

életmíves világot. A növények föltaglása Növény

(Phytotomia), az állatoké Allatbonczolásnak (Zooto

mia) , vagy öszvehasonlitó Boncztudománynak, az

emberé pedig szorosabb értelemben vett Boncztudo

1



2 B e v ez e t é s.

mánynak, vagy Emberbonczoldsnak (Anthropotomia)

neveztetik. -

Ezen utolsó nevezetnek két értelme van. Alatta

már azon mesterség értetődik, mely szerint az emberi

holt test tagoltatik föl; már pedig a részek azon ös

mérete, melyet a föltaglás által szerzünk magunknak.

A Bonczmesterséget az orvosok közűl csak kevesen

gyakorolják, ellenben a Boncztudományt minden or

vosnak szükség tudni. Ezen tudomány nagy befolyását

tekíntvén, mely belőle az egésséges, és beteg ember

tüneményeinek megmagyarázására, a betegségek meg

itélésére, és orvoslására, úgy a törvényes kérdések

megfejtésére háramlik, többé nem lészen szükség an

nak széles hasznát fejtegetni.

Az emberi test részei magokat majd egésséges ál

lapotban mutatják, majd pedig ettől eltávozó tekinte

tet terjesztenek elő, úgy, hogy mi a hibákat a leg

kissebbektől kezdvén lépcsőnként egész a legnagyobb

elfajúlásokig nyomozhatjuk, honnan a Boncztudomány

két főosztályokra szakad, az első az egésséges ember

minden tekintetbeli alkotását tanítja, és általánosan

Boncztudománynak mondatik, a második az alkotás

hibás eltávozásait oktatja, és kórtudományos Bonczo

lásnak (Anatomia pathologica) neveztetik. Ez a Kór

tudománnyal mivoltosan szövetik öszve, melynek a be

tegség természetének és okainak kipuhatolására nagy

befolyása van: az oktatja az orvost a külömbféle al

kotásbeli hibás eltávozások megösmérésére, az adja

tudtára a beteges tünemények külömbségeinek okait »

végre a törvényes orvosi tudományra is szembetünő

befolyása van, mivel ő intézi az orvost, hogy a be

tegség, és erőszak által okozott változásokat egymástúl

megkülömböztethesse.

2. §. A B o n c z t u do m á n y fö l o s z t á s a.

Az egésséges emberi testet vizsgálván, abban kü

lömbféle részeket veszünk észre, melyek külső tekín
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tetök és alkotásokra nézve egymástól mivoltosan kü

lömböznek. Öket a tudósok következő seregekbe töre

kedtek szorítni: a sejtszövet, és hártya; a csont

(Csonttanítmány, Osteologia); a szálag (Szálagtanít

mány, Syndesmologia); az izom (Izomtanítmány, Myo

logia); az edény (Edénytanítmány, Angiologia); az ideg

(Idegtanítmány, Neurologia); a külömbféle életmí

vek, vagy az úgy nevezett belrészek (Belrésztanít

mány, Splanchnologia); és a mirígy rendszerébe (Mi

rágytanítmány , Adenologia). Ezen fölosztás azonban

nem egészen czélerányos, és az egésznek átlátását ne

hezíti, a helyett hogy könnyebbítené. Sok életművek

öszvefüggésökből erőszakosan kiszakasztatnak, eként

az élettudományos szempont elvész. Ellenben sokkal

czélerányosabb, az Élet –, és Kórtudományra sokkal

nagyobb befolyása lesz a fölosztásnak, ha először a

test külömböző egyszerű rendszerei magokban minden

öszveköttetés nélkül tekíntetnek, ha egymis alkotások,

és tulajdon minéműségök (az erőbelieket kivévén) ele

intén vizsgáltatnak meg, és erre a magános- életmívek,

és egész rendszerek leírásai következtetnek, egyszers

mind ha azon mód fejlődtetik ki, hogy miként szár

maznak ők a külömböző közönséges szövetekből.

3. §. Kö z ön s ég e s m ú n k á k.

Számos múnkák vannak, melyek a Boncztudo

mánynak részint magányos tárgyait, részint több czik

„kelyeit, sőt az egészet is adják elő. A ki a Boncztu

tudomány tudományába mélyebben óhajt hatni, annak

következő múnkák hasznosak:

HALLERI bibliotheca anatomica Vol. II. Tigur. 1774–

1777. 4. melyben az 1774ikig kijött múnkák csak

nem mind előadatnak rövideden foglalatjokkal

- együtt. : -

K. SPRENGEL's Versuch einer pragmatischen Geschich

te der Arzneikunde. Hall. 1800–1803. Vol. V. 8.

1 *



4 - B e v e z e t és.

BURDACH's Litteratur der Heilwissenschaft. Gotha 1810 -

1811. Vol. II. 8. -

J. D. REUss repertorium commentationum a societatibus

litterariis editarum. Tom. Xmus. Gott. 1813. 4.

T. H. LAUTH histoire de l'Anatomie. Tom. I. Strasb. 1815

4. Tom. II. 1816.

Itt a legnevezetesebb, és leghasználhatóbb múnkák,

hozatnak elő, melyek a Boncztudományt egészen, vagy

annak több részeit adják elő:

A. VESALII de corporis humani fabrica L. VII. edit 2.

Basil. 1555. fol. – Ejus opera ed. Boerhave et Al

bin. Lugd. Batav. 1725. Tom. II. Fol.

G. FALLoPII Observationes anatomicae. Venet. 1561. 8.

BARTH. EUSTACH. opuscula anatomica. Venet. 1564. 4.

EJUSDEM tabulae anatomicae, edit a Lancisio. Rom.

1714. fol. -

B. S. ALBINI explicatio tabularum anatomicarum Eu

stachii L. B. 1744. – 1761. fol.

G. CowPER the anatomy of human bodies. Oxon. 1697.

fol. L. B. 1737. fol. Ultraject. 1750. fol.

F. RUYsCH opera omnia. Tom. II. Amsterd. 1721. fol.

J. B. MoRGAGNI Adversaria anatomica. Patav. 1719.4.

EJUSDEM epistolae anatomicae, novas observationes, et

animadversiones complectens. L. B. 1728. 4. cu

rante Boerhavio. •

J. D. SANTORINI observationes anatomicae. Venet. 1724.

4. L. B. 1739. 4. Ejusdem XVII. tabulae edit, a

M. Girardi, Parm. 1775. fol. -

B. S. ALBINI annotationes academicae. L. I – VIII.

L. B. 1754–1768. 4.

A. DE HALLER primae lineae Physiologiae edit ab II.

A. Wrisberg. Goetting. 1780. 8. -

EJUSDEM Elementa Physiologiae corporis humani. Vol.

VIII. Lausan 1775–1766. 4.

EJUSDEM Iconum anatomicarum fasciculi VIII, Goett.

1443–1756. fol. edit nova 1780. fol,
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EJUSDEM opuscula anatomica Goetting. 1751. 8.

EJUSDEM opera minora Vol. III. Laus. 1762-1768. 4.

EJUsDEM collectio dissertationum anatomicarum. Vol.

VIII. Goetting. 1746. 4.

J. B. WINsLow exposition anatomique de la structure

du corps humain. Amsterd. 1752. Tom. IV. 8.

J. LIEUTAUD essais anatomiques. Par. 1742. 8. edit, a

Portal. Par. 1776. Tom. II. 8.

JJ. HUBER observationes anatomicae. Cassel. 1760. 4.

EJUSDEM animadversiones anatomicae. Cassel 1763. 4.

A MONRo works. Edimb. 1781. 4.

P. CAMPER Demonstrationum anat. pathalogicarum Lib.

I. Il. Amst. 1761-62. fol.

J. E. NEUBAUER opera anatomica. Líps. 1786. 4.

J. TH. WALTER observationes anatomicac. Berol 1775.

fol. -

SABATIER traité complet d'anatomie. Vol. II. Par. 1772.

8. 1781. Tom. lII. -

G. PROCHASCA adnotationum academicarum fasc. III.

Prag. 1780–84. 8.

J. C. A. MAYER Beschreibung des ganzen menschlichen

Kőrpers. Tom. I. VIII. Berlin. 1783–94. 8. ide

tartoznak : -

MEYER's anatomische Kupfertafeln, 6 Hefte. Berlin

1783–1794. 4.

G. F. HILDEBRANDT Lehrbuch der Anatomie des Men

schen. Tom. IV. Braunschw. 1789. 8. edit. 2. 1798.

edit. 3. 1803.

S. TH. SoEMMERING vom Bauc des menschlichen Kör

pers Tom. I. V. Frkf. 1791–96. 8. ez alatt a czím

alatt is: de corporis humani fabrica. Tom. VI.

J. BELL. the anatomy of the human body. Tom. V.

Edimb. 1797. 8. németűl ez alatt a czím alatt:

, Zergliederung des menschlichen Körpers von Hein

roth und Rosenmüller Leips, 1806. Tom. II. réz

metszetekkel. -
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A. BoYER traité complet d'Anatomie Tom. III. Par.

1797. 8.

C. H. BELL. a system of dissections esplaining the ana

tomy of the human body. Tom. III. Edimb. 1798–

1803. fol. németül. Zergliederung des menschli

chen Körpers. Leipz. 1800. 8. mit 12 Kupfern In

fol. -

X. BICHAT traité d'Anatomie descriptive Tom. I–V.

1801–1803. 8. -

J. CH. LoDER tabulae anatomicae, Vinar 1794-1803.

fol, német nyelven is: anatomische Tafeln.

H. A. WRISBERG commentationum medici etc. argu

menti. Vol. I. Goetting. 1800. 8.

G. SANDIFORT tabulae anatomicae fase. IV. L. B. 1801

fol.

CALDANI icones anatomicae Venet, 1801. fol.

J. CH. RosENMÜLLER chirurgisch anatomische Abbil

dungen Tom. III. Weimar 1805. fol.

A. MoNRo outlines of the Anatomy of the humanbody

in ist sound and diseased state. Lond. 1813. 8

Tom. III. - 8 -

J. CH. RosENMÜLLER Handbuch der Anatomie. Leipz.

1815. 8. 2dik kiadat.

J. F. MECKEL Handbuch der menschlichen Anatomie

Tom. I. Hall. 1815. 8. Tom. II. 1816. Tom. III.

1817. Tom. IV. 1820.

J. GORDON a system of human Anatomy Lond. 1815

Tom. I.

J. SCHERER tabulae anatomicae originales. Vien. 1818

fol. eddig 5 Kötet német nyelven is.

J. CLOQUET Anatomie de l'homme Par. 1821. foI. Mely

ből eddig 5 darab jelent meg.



ELSŐ OSZTÁLY.

Az EMBERI TEST EGYSZERŰ RENDSZEREIRŐL

* *

4. §. A r o s t á l ta lá nos a n.

A z emberi test merő részei rostokbúl állnak. Minde

nütt találni őket, még az agy, gerinczagy, és a jég

lencsében is. Ők tehát az életmívezettségnek közönsé

ges alapjai. A rostok öszveütődésébül a testben két sor

beli életmívek erednek. Az első sor az egyszerűket fog

lalja magában, a sejtszövetet, a hártyát, a csontot,

az izomrostot, az edényt, és az ideget. Ezen életmí

veknek mindenike alkotásában, és élőtehetségében min

denképp egyfajú, de a többitűl ezekre nézve még is

igen külömböző. A midőn ezen eredeti részek egye

sűlnek, a második sor áll elő, mely az öszvetett élet

míveket foglalja magában, melyek gyurmáját térim

bélnek (Parenchyma) nevezik.

5. §. A sej t sz ö v e t.

A sejtszövet fehér, lágy szálak, és levelcsék ösz

vetorlódásaibúl származik, melyek egymást külömböző

irányban vágják által, és magok közt hézagokat hagy

nak, melyek részint zsírt, részint savós nedveket fog

lalnak magokban.

A sejtszövet másképp takonyszövetnek is monda

tik; mely nevezet talán nem a legjobb, mivel kön

nyen azon csalfa gondolatra vezethet, hogy a sejtszö

vet takonybúl áll. Hiszen a takony némely hártyák

nak tulajdon terménye, tulajdon kivetendő anyag, a'

sejt – vagy nyirkSzövet pedig ellenben a vér hegedé
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keny nyirkjábúl ered, és életmívezett. A külömbséget

még azon környűlállás is mutatja, hogy olykor egé

szen új sejtszövet támad ott, hol az előtt soha se volt,

avagy hogy ha elveszett, ismét helyrepótolódik.

Az életmívekre nézve a sejtszövet kétféle ; vagy

csak magában álló, mely egyedül az életmíveket fe

dezi, s ezeknek szálagúl szolgál, hogy helyezetöket

bizonyossá tegye, némely helyen az életmívek tulaj

don idomját vészi magára, p. o. az ondóhólyagcsáknál,

a hurkabillentyűnél, s a t.; vagy pedig az életmív

belsejébe hat, s annak egy részét segíti készítni, ily

ként találjuk őt a belrészek térímbélében, a cson

tokban. -

A sejtszövet nem mindenütt egyfajú; némely he

lyeken a sejtek tágak, nagyok, és közönségesen sok

zsírt foglalnak magokban p. o. a vesék körűl, a hó

nalyban, a nagy izmok közt; más helyeken kissebbek,

főképp ott, hol a sejtszövet az életmívekbe hat, a

midőn savós nedvességeket tartanak magokban; végre

más helyeken egészen elenyésznek, és hártyaféle ré

szeket képelnek. A sejtek mindannyin öszvefüggésben

vannak egymás közt a fejtűl egész a talpig úgy, hogy

a lég, és más idegen testek egy részből a másikba kől

tözhetnek, a mit számtalan tapasztalások bizonyít

nak.

A sejtszövet alkotását tekintvén, a vékony fe

hér levelcsékbe finom szálakat veszűnk észre futni,

melyek hihetőleg kigőzölő, és beszívó edények. Az

elsők, melyek finom befecskendezések által tétethet

nek látszatókká, a hajszáledények seregéhöz tartoz

nak. Az utolsókat nem lehet előállítni, de több tüne

mények arra mutatnak, hogy a sejtszövetben szívó

edények vannak, úgy a természetes rendes főlszívás,

úgy a sejtekbe kiöntődött vérnek, genynek, víznek

gyors fölvétele, és elenyészése bizonyítják azt.
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6. §. A h á r t y á k.

A hártyák oly életmívek, melyeknek csekély vas

tagságok lévén, a testben többé, vagy kevésbé ter

jednek el, és részint más részek beborítására, és más

életmívekkel lévő öszveköttetésre szolgálnak; részint

több életmíveket segítnek öszveszerkéztetni. Mindannyit

három seregbe lehet szorítni. - -

I. A takonyhártyák föképp azon üregek belső falait

fedezik, melyek a test külső fölületén nyílnak, és

belső határt készítnek, valamint a külső bőr a külsőt

tészi. Kiterjedésökben két egymástúl megválasztott de

igen elterülő hártyákat mutatnak.

a) Az egyik a légvétel, és emésztés életmíveihöz

tartozik; ez először a száj e , és orrüreget, és az

ezekkel öszvefüggő üröket fedi be, a torokban két

folyamatokra szakad, az egyik a gőgön által, eztet

befedvén, lép a lehellés életmíveibe, a gőgsípot ki

bélli, és a légútakban terjeszkedik ki. A másik a ga

raton által men a gyomorba, az egész bélcsatornát be

fedvén, a seggnyílásnál végződik, útjában az epehólyag,

a máj, és hasnyálmirígy kiürítő csőjeinek belső fö

lületeit vonván be. - -

b) A másik a nemző részek, és életmívek számára

rendeltetett. A férjfi nemnél a hólyagtúl részint föl

felé a hudvezédekbe, és a vesemedenczébe; részint

az ondóvezérekbe, és az ondóhólyagcsákba folytató

dik, behúzza a hudcsővet, melynek nyilásánál a külső

bőrrel köttetik öszve. A szép nemnél a méhhüvelyt

fedezi, innét részint a méhbe, részint a Fallop kürtjei

be men, hol a kürtnek hasürbeli nyílásánál a has

hártyával koczódik öszve; részint a hudcsőn által foly

tatódik a hólyag, hudvezédek, és vesemedenczékbe.

A takonyhártya lágy, nyújtható, húsos, és vö

rös, sejtszövetből nem látszatik lenni, mert megsér

tetvén nem pótoltatik ismét helyre; ő nem bújálkodik,

és az alatta fekvő sejtszövet hibáibúl ncm részesűl.
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• Külső lapja sejtszövettel fedeztetik, mely által a szom

széd részekkel egyesül, avagy izomhártyával húzatik

be, melynek mozgásai által a belső fölületén történő

elválasztások mozdítatnak elő, ezen lapon ágadznak el

az igen fölületesen fekvő legfinomabb edények, és ide

gek; rajta sok helyen kissebb, vagy nagyobb redő

ket lehet észrevenni, melyek az alattfekvő sejtszövet

től, vagy izomrétegektől erednek, és részint állandók,

részint nem. A belső lap idegen testekkel jön szünte

len érintésbe, a kivűl, hogy ezek könnyen gyúlladást

okoznának benne, melyben még a szokottlan ösztönök

sem mindég gerjesztenek beteges tüneményeket. Ezen

lap azon okbúl, hogy a rajta lévő kigőzölő edények

vizes alakot választanak el, és hogy őt számos apró

életmívek takonnyal húzzák be, szüntelen nedves. Ezen

takonymirigyeknek (Folliculi mucosi, seu mucipari) ne

vezett apró életmívek gömbölyü tömlők, melyek a

bőrben már magányosan, már rakásban fekszenek, és a

melyeknek kiüritő csőjei a belső fölületen nyílnak.

II. A savós hártyák. Ezen szinte nem a sejtszö

vetből eredő fehér, kevéssé fényes, és külömbözö vas

tagságú hártyák, csak egy levelbűl állnak. Külső töb

bé, vagy kevésbé sejtszövettel fedett fölületök érdes,

belső fölületök sima, mely kevéssé ragaszos vízzel fe

deztetik; ezen nedv egésséges állapotban soha csepp

képben nem jelenik meg, hanem elválasztása után azon

nal ismét fölszivatik. Simaságokat minden általok be

húzott belrésszel közlik. A hozzájok járuló véredények

nem éppen számosak, de a hajszál –, és nyirkedények

nek száma annál nagyobb bennök. Hozzájok számítat

nak a has- és melhártya, a szívburoknak egy része »

a pókhállóhártya, a magzating, az izmok számára ren

delt takonyerszények, az íztotok belső részei, és a

köthártya. Ezek egymással nincsenek öszvekötve, sött

mindenik meg van választva a többitül. Innen ered a
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külömböző belrészek megválasztott állapotja. Nyílás

nélkűl lévő tömlőkként jelennek ők meg, honnan sem

edényeket, sem idegeket nem bocsájtnak magokon ál

tal, hanem ezeket környelik, és hüvelyeket készítnek.

III. A rostos hártyák tulajdon érméczes rostok

búl származnak; ide tartoznak a csont-, és tülkhártya,

a szivacsos testeknék külső, és a vesék tulajdon hár

tyáji, úgy az íztokok, a kemény agykér, meg azon

hüvelyek, melyek az inakat, és izmokat húzzák be,

végre az inak, és a bőnyék.

A rosthártyák lapjai fényesek, belső fölületök

gyakran a savós hártyával egyesűl p. o. a szívburok

ban, a kemény kérben, és az íztokokban; birnak ugyan

kissebb edényekkel, de idegekkel éppen nem.

A hirtelen reájok ható külső erőszakoknak ugyan

szembetünőleg, de a halkal múnkálódó belsőknek csak

kevésbé állnak ellent. Csak nem mindannyin tömlő

ket képelnek, melyekben más részek tartatnak; li

kakkal is birnak, melyeken által edények, és idegek

hatnak. - -

Onnét, hogy több hártyák külömböző helyeken

egymással öszvekoczódni tapasztaltatnak, a hártyák

folytatásairúl szólló tanítmányt állították föl, sött

annyira mentek, hogy minden egyébb hártyákat egyet

len egyből, t. i. a rostos agykérbűl véltek eredni. Az

ugyan igaz, hogy sok hártyák igen elterjednek, és

messzire folytatódnak, a mint a has- és melhártyá

nál lehet látni: de ezen tanítmány mégis kicsapongó ;

mert több hártyák egymással csak határosak, a kivűl,

hogy egymás folytatásai volnának, p. o. a bélcsator

nának belső takonyhártyája a külső bőrrel a seggnél

csak ütődik, nem pedig köttetik öszve, úgy a méhhü

velynél, az orrnál, és a szájnál is.

7. §. A c s o n t r en d s z e r d lt a l á n o s a n.

- A csontok a testnek legkeményebb, és legme

rőbb átláthatatlan, sárgás-fehér szinű részei, melyek
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az életmíves test alapját tészik, és az ízek öszvetételét

segítik elő, nem külömben a lágyrészek ápolgatására

szolgálnak.

A csontok idomja.

Idomjokra nézve három félék a csontok: a) lapos

csontok, melyek nem igen vastagok lévén, szélesre

terjednek, és két csontlemezekbül állnak, melyek közt

csontállománnyá változott, szivacsos, finom velővel

töltött szövet, az úgy nevezett csontbél (Diploë) fog

laltatik; ide tartoznak a koponyacsontok: b) a hosszú

csontok, vagy konczok, melyek hosszúk, hengeresek,

vastag fejekkel végződnek, és magokban velőürt fog

lalnak, ide számítatnak a czombkoncz, a fölkarkoncz

s a t. c) a gombölyü csontok, ezek már gombölyűk,

már sokszegűk, szivacsos szövetbül állnak, mely né- .

mely tömöttebb héj által húzatik be; ily alkotást ta

lálhatni a kéz-, és lábtő csontjainál.

Azon részek, melyek a csonthoz tartoznak.

. I. A csontállomány kemény, és merő, melynek

alapja villósavas mészaggal egyesűlt kocsonyábúl áll,

és csonttá vált likacsos szövetet tész. Mert magát a ke

ményebb csonthéjat is a korábbi életidőben, vagy ha

a csontokkal savak, vagy áztatás által mesterségesen

bánunk, úgy némely betegségek után is, likacsosnak len

ni tapasztaljuk. A rostok következendőképpen jönnek

elő a csontokban: a hosszú csontokban a rostok pár

húzomosan fekszenek egymás mellett, a lapos cson

tokban pedig súgár – és hállóként terjednek el a kö

zépponttúl a környék felé.

Maga az állomány többé, vagy kevésbé tömött,

mentűl közelebb van a külső fölülethöz, annál tömöt

tebb, merőbb, és fényesebb; és mentűl mélyebben

hclyeztetik, annál lazabb az. Leglazabb a velőűrben »

hol egészen hállóképű, a csontvégeknél pedig inkább
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taplós, Véredények a csont állományban annál kevo

sebb számmal jutnak, mentűl jobban ki van a csont

fejlődve, melyeken kivűl a velőürben még egy neve

zetes edény is hat, mely a velőhártyába számos ága

kat terjeszt ki.

II. A porcz (cartilago) tekíntetére, és alkotására |

nézve a csontoktúl messzire távozik, színe téjfehér,

félben átlátszó, sima, igen érméczes, és bizonyos vé

kony valamennyire rostos hártyával a porczhártyá

z'al (Perichondrium) fedcztetik, mely az ízek por

czainál ugyan nincsen meg, de ezek a helyett vélök

szorosan öszveforró íznedvhártyákkal borítatnak. A

porcz, midőn a csontok tökélletesen kifejlődtek, csak

ezeknek végein találtatik; de azon kívűl még több ré

szeket készít, a gőgöt, a külorrt, a külfült s a t.

Érméczes ereje által az ízek mozgásait segíti elő, és

simasága által azoknak minden horzsolásait akadályoz

za meg. A porcz természete oly kevéssé világos, mint

az izom-, és idegrostoké. Merő sejtszövetből látsza

tik lenni, mely húzódékony nyirkkal van kitöltve. Vére

dények csak csekély számmal hatnak belé, de annál

több hajszáledényekkel bir, melyek színetlen nedvet,

visznek, és a porcz táplálására szolgálnak. A porcz

a csonttól némely jelek által külömböztetik, velőjc

t. i. nincsen, megsértése nem kéreg, hanem sebhely

által gyógyúl öszve, pirosító buzér által nem változta

tik meg s a t. Fölosztatnak a porczok állandók, – és

csontosodókra. Az elsők az egész életben porczok

maradnak, noha olykor beteges állapotban megcsonto

sodnak, ezekhöz tartoznak a szemhéjjak , az orr,

fül , gőg, gőgsíp, borda , és csontvégeknek porczai.

Az utólsók az életmíves természet törvényei szerint a

test növésével válnak csonttá. - -

III. A csonthártya (Periosteum) erős tulajdon

rostos edényes hártya , mely a csontot kivűlről szo

rosan környeli, a magzatnál azonban azon lazabban

*
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fekszik, mellyel annál erőssebben nő öszve, mentűl

őregebb a test. Ezen szorosabb öszveköttetésnek oka

abban látszik lenni , hogy a villósavas mészag a

hártyába hat. Az íztok fölött az átellenben lévő csontra

úgy fut el, hogy mintegy öszvefüggő hártyát tész, mely

az egész csontvázt húzza be, számos véredényekkel bő

velkedik, melyek annál nagyobb számmal vannak je

len , mentűl fiatalabb az ember: élemedő idővel vesz

nek az edények s öszvenőnek. Az üterek a csonthár

tyábúl a csont állományába hatnak, a vérerek az üte

rek mellett folynak vissza ; szívó edények befecsken

dezés által eddig nem állítattak elő. Tett vizsgálasok

után ezen hártya csak csekély érzékenységgel látszik

birni, és a mesterséges fölbonczolás éppen semmi be

léje ható idegszálakot nem fedezhetett föl, de betegtü

nemények némely csekélyebb érzékenységre mutatnak.

A csonthártyát másképp külsö csonthártyának is ne

vezik, hogy attúl meg külömböztessen, mely a csont

üregben találtatik; melyen kivűl még külömböző he

lyeken más más nevet nyert, úgy porczhártyának mon

datik a midőn a porczokat fedi , koponyahártyának

a midőn a koponyát, szemgödörhártyának midőn

a szemgödröt borítja.

IV. A csontvelő (Medulla Ossium)zsiros olajos állo

mány, mely a konczoknak belsejébe, és a széles cson

tok csontbelébe tétetik le. A születés után az első évek

ben folyóbb, kevésbé olajos, és vöröses színű. Az őt

választó életmív, a belső csonthártya, (periosteum

internum) a csont belső fölületén találtatik, mely a

csont hállóképű szövetére mindenütt reátapad , tulaj

don hártyát tész, és a külső csonthártyával egyedűl

edények által van öszvekötve, érzékenysége csekély »

a mit a csontbetegségek bizonyítnak, és nagy számú

edényekkel , leginkább üterekkel bir. A vérerek

ugyan azon nyílások által mennek vissza. Vallyon ezek

szíják e föl a velőt, vagy arra tulajdon nyirkedények
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rendeltettek, eddig még nincs ellátva. Maga a velő a

hosszú csontokban mint sűrűbb világos sárga gyurma

tün elő, de a szivacsos szövetben, és a csontbélben

vékonyabb, és vöröses színű. *

A csontok állapotja az élet külömbözö sza

kaszaiban.

A természet nyomdokait a csont kifejlődésében,

és készítésében kifürkészni a természetvizsgálók szer

fölött törekedtek. A tapasztalások következendőket

tanítnak. A magzatban eleinte minden csont csak porcz;

a későbben fölvevendő idomjok közönségesen már meg

van, és porczhártyával fedetnek, melyből edények

hatnak a porczba. Csak valamivel később lehet né

mely homályos átláthatatlan helyet a porczban észre

venni, mely a leendő csontot jelenti előre. Ezen ösz

vegyűlő csontgyurmát csontpontnak nevezik ; ebbűl

ered a csontosodás, a mennyiben ő a porcz körűlete

felé terjed, és a porcz állományát kevesíti. Mind a

lapos csontoknak, (a falcsontot kivévén) mind a hos–

szúknak több csontpontjai vannak, úgy hogy a kö

zepen egy, a végeken pedig gyakorta több csontpon

tok tapasztaltatnak, melyek egymás felé nőnek mind

addig, míg öszve nem folynak, és a csontot tökélle

tesen elő nem állítják. Az edények, melyek a porcz

gyurmájába hatnak, viszik ezen vastagabb alakot ma

gokkal, a porczba leteszik, és a csontpontot szűlik.

Hanem az a kérdés, hová lessz a porcz? némelyek

azt állítják, hogy fölszívódik, mások hogy a csont a

lakjával köttetik együvé, s eként vele forr öszve.

De e felől semmi bizonyost nem mondhatni. Annyit

tanít a tapasztalás, hogy a lapos csontokban a porcz

egészen elenyészik, de a konczok végein megmarad.

– Szűletéskor a gyermek csontjai nincsenek mind

annyin tökélletesen kifejlődve, legtökélletesebbek a

bordák, a vállpereezek és a sziklacsont, legtökéllet

lenebbek a térdkalács, a farcsik, a kéz- és lábtő.

*



16 A z em be ri test

A többiek kifejlődésökben többé, vagy kevessebbé

haladtak előre. A csontok nyújtványai mind merő

forrományok, *) némely nyújtványok nincsenek meg

p. o. a csecs- és karcznyújtvány. A lapos csontok simák,

és rónák, a konczok egyenesek. A koponya a többi

csontokhoz vetve igen nagy, csontjainak varrányai hi

báznak. A medencze, és lábak csekélyek, a ge

rinczoszlop nincs meghajolva, és a szegycsont cse

kélyebb mértékben merő, növekedő esztendőkkel a cson

tok tökélletesednek, és a meglett korban tökélletesen

ki vannak fejlődve, minden csontpontok öszve vannak

forrva, és minden forrományok nyújtványokká váltak.

A porczok csak a szükséges helyeken vannak még meg.

A fejen a varrányok ki vannak fejlődve, az ábrázat

csontjai illendő nagyságokat elérték, a gerinczoszlop

meg van hajolva, a medencze elrendeltetéséhöz képest

tág, a kéz – és lábtő tökélletesen kifejlődve mutatják

magokát, a szegycsont merő. A csontokon az izmok

munkálódásaitúl, úgy a véredényektűl is mély be

nyomatok vétetnek észre, és görbűlésök az izmok ere

je által kormányoztatik. Az élemedő idővel a cson

tok töredékenyek és vékonyak lesznek, a táplálás in

kább fölakad, és a velő kevesbedik. A csontbél enyé

szik, a táplálo likak kissebbednek, lenni egészen meg

szűnnek, a varrányok összenőnek. Az állak magossá

.gok, és körletjökből vesztenek, a gerinczoszlop jobban

meggörbed, még oly részek is, melyeknek porczne

műknek kellene maradni, csontokká válnak. §

- 8. N.

*) Ny új t v á n y n a k (Apophysis) neveztetik a csontokon

azon kíállás, mely a fődarabbal közbevetetlenűl minden

közbefekvő porcz nélkűl függ öszve. F o r r o m á n y n a k

(Epiphysis) pedig azon kiállás mondatik, mely a csont

tal porczkorong közbenjárása által egyesűl. Az ilyen for

rományban tulajdon csontpont van, mely, jobban kiter

jedvén, a közben fekvő porczot nyomja el, és így végre

a főcsonttal egyesűl, innen a forrományt nyújtvánnyá

mondjuk válni.
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8. §. Az íz n e d v ren d s z e r d lt a l á n o s a n.

Izülésnek v.foglalványnak (Articulatio, Junctura)

mondatik két csontvégeknek szálagok által együvefog

lalt öszveköttetése, mely által azon csontvégeknek szo

rossabb, vagy tágabb mozgás engedtetik. Az ízülések

nél oly részek találtatnak, melyek vagy minden ízü

lésekhöz tartoznak, vagy csak némelyeknek sajátjai.

1) Közönséges részek:

a) A tokszálag (Ligamentum capsulare) két ré

szekből áll, az egyik, mely kivül fekszik, tömött ka

nafos rostokbúl tétetik öszve, ezek pedig majd egye

dűl a tokszálaghoz tartoznak, majd a szomszéd iz

mok más rostjainak folytatásai. Azonban ezek nem

minden tokszálagokban, csak leginkább ott, hol a

mozgás erős, találtatnak. Ezen rész alatt belül egy má

sik, maga az íznedvhártya , tünik elő, mely sokkal

vékonyabb, és a rostos kanafokkal szorosan össze van

forrva, melyet minden ízülésekben tapasztalhatni. Le

folyásokra nézve mind a két részek eként vannak: a

rostos, hártya nem men az ízülés ürébe, hanem a csont

hártyában vész el, az íznedvhártya ellenben az ürbe

hat, a csont ízvégeit fedi be, úgy a belső ízszálago

*kat is, ha megvannak, és zárt tömlőt tész; belső lapja

sima, nedves , és csakugyan egyedül az íznedv vá

lasztó életmíve.

b) Az íznedv (Synovia) a mint a tok fölnyitta

tik azonnal kiárad. Egésséges állapotban középszerű,

a tágas tokokban nagyobb, a szűkebbekben pedig kis

sebb. mennyisegben van jelen. Mint világos átlátszó va

lamiként húzódékony, és szálakba húzódó nedv jelenik

meg, és petefehérnemű természettel látszatik birni.

c) A csontok porczfedett ízvégei, melyek a tok

szálagban tartatnak. A csontvég t. i. porczgyurmával

borítatik, mely a csonttal szorosan forr öszve, és igen

sima. Ezen simaság az íznedvhártya által okoztatik,

mivel e fedi a porczot. Tapasztalhatni közönségesen »

2
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ha a csont vég magos, és domború, hogy akor a má

siknak átellenes vége lapos, vagy kivájott, a mi arra

való, hogy a mozgás ne hátráltasson, és a horzsolás

elmellőztessen.

2) Különös részek:

a)Izközporcz, v. hódporcz (Cartilago interarticularis,

s. meniscus). Ez alatt peteképű, vagy gömbölyű porczok

értetődnek, melyek magokban megálló lények, és a

csontok porczaival nem függnek öszve. Nekik két sima

valamire kívájott fölületeik vannak, melyek a porcz

fedett csontvégek felé néznek , hasonlóképp íznedvhár

tyával fedetnek, és a tokszálaggal egyedül külső kö

rületöknél fogva egyesülnek. Arra szolgálnak, hogy

a két szomszéd csontok nyomását kissebbítsék, p. o.

az állkapocsnál, a térdízülésnél. s a t. -

b) A belső csontszálagok, melyek a csontokat

erősebben kötik öszve.

c) Bizonyos zsíros állomány. Külömböző ízü

regekben kissebb, vagy nagyobb rögecsek találtatnak,

melyek ízmirigyeinek, vagy is Havers mirigyei

nek (Glandulae synoviales, seu Haversianae) mondat

nak. Azt állítják ezek felől, hogy ők lennének az íz

nedvnek kútfejei. De ezen rögecsek csak zsírbül áll

nak, mely egyedül azért tétetett le, hogy a nyomás

kissebbítessen. Nagyobb részrűl vörös színűek, mely

szín az igen edényes íznedvhártyátúl ered.

9. §. A z i z o m r e n d s z e r á l t a lá nos a n.

Izom név alatt a test azon része értetődik , mely

tulajdon lágy, vöröses, vagy halovány édenyekkel és

idegekkel átszőtt rostokbúl tétetik öszve, és az életben

öszvehúzó tehetséggel nagyobb mennyiségben bir.

Az egész izomrendszer két főseregekre oszlik, ezek

alkotásokra, és ösztönfogékonyságokra nézve, mely által

ők külömböző ösztönöket vesznek föl, egymástól igen

külömböznek. - - -
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El s ö s er eg.

E mind azon izmokat foglalja magában, melyek

az úgy nevezett szabadakaratos mozgásokat viszik vég

be, vagy is melyek az akarat befolyásatúl függnek, és

az agy tehetségével legbelsőbb öszveköttetésben vannak,

Egy ily izom közönségesen izomhúsból, és inbűl áll.

Az izomhús finom, vöröses, lágy, többnyire pár

húzomosan folyó rostok öszvetorlódásaibúl áll, melyek

sejtszövet által nagyobb nyalábokba egyesűlnek. A

sejtszövet a finomabb nyalábokon gyengéd; de mentűl

vastagabbak lesznek a nyalábok ; annál durvább, és

likacsosabb az. Végre egy egész izom bizonyos erős,

zsírt tartó sejtszövet által környeltetik, mely zsírkön

tösnek (tunica adiposa) neveztetik, és az izom mozgá

sát segíti elő; mert ha ő geny által elromlik, és az izom :

a szomszéd résszel öszvenő p. o. a bőrrel, akor a moz

gás nehezebbé tétetik. Ezen seregbeli izmok mindannyin

majd többé majd kevésbé eleven –vörös szinűk, a mi

az egyminek mindenkori állapotjátul függ. A magzat

nál az első hódnapokban sárgák, vörösségök az eszten

dők számával növekedik, de a későbbi korban ismét

csügged. A beteges egymiknél az izmok sokkal halo

ványabbak, azoknál ellenben, kik nehéz testi munkák

kal foglalatoskodtak, színök sötétvörös Vörösségöket

a vér okozza, mely az izomállománnyal vóltaképp

egyesűl, és az életben hosszú ideig tartó beteges álla

pot által, mely alatt a vér egésséges voltát elveszti,

vagy a halál után áztatás által veszhet el; innét oly

emberek izmai, kik egyébként egésségesek, de vér

vesztés által sebesen ölettek meg, vörösek maradnak. Az

edények száma, és nagysága az izom nagyságával jár. Üt

és vérerek a sejtszövetbe csúsznak, és a mint az izom

rostok kifinomodnak, aként ágadznak azok el, végre

szemeink elől elvesznek. Az idegek nem kevésbé szá

mosak, ezen seregbeli izmok többeket, és nagyobba

2 *
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kot nyernek, mint a más seregbeliek, az edényekkel

hasonlóként járnak, úgy ágadznak, és úgy tűnnek el.

In, vagy bönye ezen seregbeli izmok közepén

csak ritkán, többnyire pedig a végökön van. Az innak

fényes fehér színe van, még pedig belsejében is, az

izomrostnál keményebb, merőbb, húzódékonyabb, és nem

oly hajlékony. Rostokbúl tétetik öszve, melyek nem oly

párhúzomosan futnak. Az in, szövetjére nézve az izom

hústól egészen külömbözik, hol kezdődik, vagy végző

dik egyik vagy másik, és miként men egyik a másik

ba által, meg mutatni nem lehet. A véredények nem

oly mélyen hatnak, melyek inkább fölületes finom hál

lókat képelnek. Az in idegekkel nem látszik birni, me

kik külömbféle idomjaik vannak: ha hosszúk, és gör

getegek inaknak (Tendines), ha szélesek bónyéknek

(Aponeuroses), neveztetnek. Némely helyen az in nem

az izom végénél kezdődik, sött az izomállomány köze

pèn egyenes hosszban foly alá, úgy, hogy az izom

rostok két oldalrúl ferde szegletet képelvén, koczód

nak az inhoz, ily izom tollas izomnak (pennatus)

mondatik. Midőn az in csak egy oldalrúl men alá, és

az izomrostok is csak egy oldalrúl ferdén jutnak az

inhoz, más oldalrúl pedig nincsenek, akor az izmot

féltollas izomnak (semipennatus) nevezik.

Hogy az inak mozgékonysága könnyítessen, és hogy

simán tartassanak, a takonyerszények (Bursae muco

sae) rendeltettek: ezek már lágyabb , már merőbb íz

nedvhártyákbúl állnak, melyek üregeket képelnek, és

vagy inakat környelnek, vagy azokhoz függnek, de

magokban húzódékony, sárgás, vagy vöröses nedvct tarta

nak. Ha az inakat hüvelyként veszik körűl hüvelyes ta

konyerszényeknek (bursae mucosae vaginales); ha pe

dig azokhoz csak tapadva vannak, hólyagos takony

erszényeknek (bursae mucosae vesiculares) mondatnak.

Hártyájok vékony, átlátszó, melynek kűlső lapja az
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odafekvő sejtszövettől érdes, a belső sima, és választott

medvel fedezett. A hüvelyes takonyerszények tulajdon

képp az inat nem az üregjökön bocsájtják által, -

hanem zárva környelik azt. Találhatni ilyet leginkább

azon hosszú inakon, melyek csontokon folynak. A hol

több inak egy más mellett fekszenek, a takonyerszé

nyek egymással kötődnek öszve, még pedig úgy, hogy

majd szabad menet van egyikbűl a másikba, majd

mindenik magában megálló. Némelyekben erős ér

méczes szálak, és apró zsírrögecsek tapasztaltatnak.

Ugy látszik, hogy az elsők az inakbúl erednek, és a

tömlő belső oldalához forrnak.

Ezen seregbeli izmok többnyire végeikkel csonthoz

tapadnak, közepső részök pedig szabad, csak nehányan

vesznek el a bőrbe, vagy forrnak porczokhoz. Azon

hely, hová az izom forr, de a mely nem mozdúl, ha

nem mely felé a mozdúlás történik, merö vagy fesz

pontnak, vagy izom kezdetének mondatik; azon hely

pedig, hová az izom feszűl, és melynek mozdítatni

szükség, mozgó, vagy gyakpontnak neveztetik. Sok

izmoknak egyedűl egy mozdúlatlan, és egy mozdúló

pontja van, másoknál ellenben mind a két pontok vagy

mozdúlatlanok, vagy mozgók, a mint az akarat ki

vánja. Ezen odafeszűlés szerint minden izom úgy osz

tatik föl, hogy ott, hol a feszpont van az izomfej,

a gyakpontnál pedig az izomfark légyen, melyek közt

az izomhas foglaltatik.

Más o d i k s e reg.

Ide tartoznak mind azon izmok, melyek az agy

tehetségétől inkább függetlenek, melyek munkálódá

sai más ösztönök által hozatnak elő. Ezek segítik a

belrészek egy részét tenni, honnan csak a mel– és has

üregben találtatnak. Az első sereg izmaitül sokféleként

külömböznek; külömböző képű tömlőket készítnek,

|
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csontokhoz sehol sincsenek nőve, inas részekkel sem

birnak. Rostjaik vékonyak gyengédek, oly erős nya

lábokat sohasem képelnek, melyek közé sejtszövet,

vagy zsír jutna, és sejtszövet által sehol sem tartat

nak öszve, hanem egymás mellé vannak helyeztetve,

és széles hártyanemű , izomlapokat hoznak elő. A

rostok iránya külömböző, nem párhúzomosan folynak

le, hanem sokszorosan keresztűl vágnak egymáson,

és egymás közt eltűnnek; innét tetsze*;s hosszú le

folyások van, P. o. a bárzsingban. Kevesebb véredénye

ket nyernek , innét haloványabb szinük általjában.

Azon idegek, melyek hozzájok jönnek, csak csekélyebb

számmal erednek az agy -, és gerinczagyidegekből;

többnyire tehát a dúczrendszerből, mely főképp a

mel –, és has belrészeinek számára rendeltetett, veszik

eredetöket. -

10. §. Az üteres edényrendszer általánosan.

A vérkerengésre két egyik a másiknak ellenébe tett

sorbeli edények rendeltettek. Az egyik sor az üterek

(Arteriae) neve alatt világos – vörös vért visz a szívtűl

a test körletéhöz; a másik vérerek (Venae) neve alatt

mind azon vért szedi öszve, mely az előjárt elválasz

tások, és táplálás után a testben mint sötét-vörös szí

nű vér marad hátra, melyet a szívhöz vezet vissza.

Az üterek oly csövekből állnak, melyek átvágások

után körös nyílást mutatnak. Színök fehér, - mivel a

hártyák szembetünő vastagsága végett a vér át nem tet

szik. Fekszenek, a mi főképp a nagyobb törzsököket

illeti, az ízek hajlásában; nem hogy az által jobban

védessenek, hanem hogy a mozgások alatt a nyomás

elmellőztessen; mert az ütér a tag kifeszítése alatt csak

az egyenes hosszig nyújtathatik ki, s így az annál in

kább kihúzódik, a hajtás közben pedig annál inkább

rövidűl. De ha az ellenkező oldalon feküdne, úgy a

tag hajtása alatt egészen öszvenyomatnék.
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Az üterek alkotása következő : fölül minden ütér

sejtszövet által környeltetik, csak némelyeknél vétetik

abbúl kevesebb észre; úgy a köldökzsinór, az agy, és

gerinczagy ütereinél csekély mennyiségben találtatik

az. A sejtszövet az ütereket a szomszéd részekhöz füg

geszti, helyezetöket, és hajlásokat kormányozza, belül

tömöttebb, kivül lazabb, az ütérnek hüvelyűl szolgál,

a nagyobb ütereken a hajszálrendszerhöz tartozó amazo

kat tápláló más kis edényeket nyer, az üterek tőle

veszik erősségöket. A sejtszövetet lefejtvén, alatta egy

tulajdon merő hártya vétetik észre, melynek színe

sárgásfehér, és észrevehető rostokbúl áll, melyek ré

tegekként egymás fölött fekszenek, és csaknem körké

pűek, hosszú irány szerint soha sem folynak. Alko

tások nem sejtes, sött inkább némely belrészek izom

rostjaihoz hasonlít, innét az ütérben zsírt sehol se le

het tapasztalni, vízkórságos állapotban víz által lazzá

soha se tétetik, és sebek után az edény öszveforr, a

nélkűl, hogy a kisarjadzó sejtszövetnek nyomait látni

lehetne. Ezen boríték alatt a belső hártya fekszik,

mely vékony, fehér, és simának tetszik, a szív belső

hártyájával függ öszve, és nagy számú hajszáledény

ekkel bir, melyek hihetőleg valamit választanak, hogy

az által a belső lap simán tartasson. Azokat főképp az

iiterek közönséges gyúlladásánál lehet tapasztalni »

midőn is ezen hártya vörös, és számos edényeket mu

tat. A tapaztalás tanítja, hogy midőn az ütér hosszú

irány szerint nyújtatik, a kinyújtásnak igen ellensze

gezi magát, de a széles irányban tett erőszakra könnyen

elszakad. Az idegek, melyek az üterek állományába

hatnak nagyobb, vagy kissebb számmal vannak. A nagy

véredényekben csak kevesebb számú idegbonyolodások

tapasztaltatnak, de mentűl inkább elágadznak és kis

sebbednek azok, annál nagyobb számmal találtatnak
idegfonatok bennök, v
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Az uterek sokféleként egyesülnek egymás közt,

mely egyesülésnek neme öszvenyílásnak (Anastomosis)

mondatik. Ezeket a test minden helyein találhatni.

Majd a nagy törzsökök nyílnak öszve, mint a gerincz

üterek : majd a közepszerük p. o. a bélcsatornán az

öszvenyíló ágak: majd a legkissebb ágacsok, melyek

szinte számlálhatatlanok. Ezen öszvenyílások által a

vérkerengés mozdítatik elő, és ha egy törzsök szenved,

akor más törzsök vagy ág vállalja annak múnkálódását

magara

A törzsökbül az ágak külömbféle hegyes, tompa,

egyenes szegleteknél válnak el. Kivül a válás helyénél

az ütér valamire földagad, belöl ellenben az edény

üregében ugyan azon helyen a belső hártya által egy

redő készitetik, mely annál inkább kiáll, mentűl

hegyesebb a szeglet, mi által a véroszlop töretik meg,

és a vérfolyásnak iránya mozdítatik elő. Ezen kivül

az üterek sok helyeken görbüléseket tesznek, p. o. az

ajkakon, a méhen, nyelven. s. a. t. hogy aként a ré

szek mozgása, és kitágúlása alatt kiegyenesedvén

engedhessenek.

Mentül tovább távoznak az üterek a szívtül, annál

nagyobb a számok, de annál kissebb az átmérüjök, ez

annyira kissebbedik, hogy végre az ütér hajszáledénnyé

lészen, mely a vérerekkel, és választó edényekkel függ

öszve. Egyedül a szivacsos testekben mennek az üterek

a hajszáledények közbevetése nélkül a vérértömlők

ben által.

11. §. A véreres edényrendszer általánosan.

A vérerek mint az üterek, görgeteg csővekbül áll

nak, de az átvágás után öszverogynak. Szinök kékes »

mivel a vékonyabb hártyák a vért áttetszeni engedik

Számok mind a törzsökökben, mind az ágakban sok

kal nevezetesebb mint sem az ütereké, foghatóságok

pedig szembetűnőbb, összenyílás nagyobb mennyiségben
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történik köztök, és a fölületesen folyó vérerek a mé
lyen fekvőkkel egyesűlnek. - •

A vérerek legfölsőbb hártyája sejtszövetbűl áll,

mely a vérér fölületén laz, és ezeket a szomszéd ré

szekkel köti öszve, dc még sem készit oly szembetünő

erős hüvelyt, mint sem az ütereknél. Erre egy tö

mött hártya, a vérerek saját hártyája, következik, mely

kevésbé merő és érméczes, mintsem az ütereknél; kör

rostokat sem lehet benne észrevenni, sött a rostok in

kább hosszú irány szerint folynak, melyeknek izmos

alkotásokrúl semmi bizonyost nem mondhatni. Ez alatt

végre a belső hártya fekszik, mely a szív belső hár

tyájával köttetik öszve, és mint sima vékony hártya

tünik elő. Ezen hártya által a vérerek nagyobb részé

ben billentyük (Valvulae) hozatnak elő, melyek ezen

hártyának megkettőztetéséből erednek; a belső hártya

t. i. a fölötte fekvő feszűlt hártyánál tágabb lévén, ösz

vetűrődik, a honnan félhódképü redő támad, melynek

lapjai sejtszövet által egyesűlnek; ezen folytatványok

vékonyak de merők, és az erőnek ellenszegezik ma

gokat. Szabad szélök a szívhöz közelébb fekszik, a

vérérrel öszvekötött domború szélök pedig valamire

távúlabb esik attúl. A kis vérerekben a billentyűk egy

szerűk, a nagyobbakban kettősek, vagy négyesek.

Azonban őket nem minden helyeken tapasztalhatni p, o.

a méh-,az ondó-, a tüdővérerekben, a verőczérben; ellen

ben a végtagok, és a külfej vérereiben számosabbak.

A vérerek a hajszáledények, rendszeréből erednek.

Csak a szivacsos, testekben nyílnak közbevetetlenűl az

üterekkel öszve.

A véredény – rendszer állapotja az élet külön

bözö szakaszaiban.

A magzatban nem minden üt – és vérerek vannak

egyenlően kifejlődve, csak azok előkelők, melyektűl

a vér szaporodása, és némely életmívekben lévő meg
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változása függ. Az agyedények szembetünőbbek mintsem

az ábrázat edényei. A paizsmirígy, a kedeszmirígy, a

vesetok edényei tágabbak meg szembetűnőbbek, és a

verőczér bal ága nagyobb; kissebbek ellenben a fölső,

és alsó végtagoké, és a medenczéjé, a köldökütereket

kivévén. A születés után növekedés közben az üterek

a vérereket fölülhaladják. Az előbbeniek nagyobbak,

és őket mélyen a hajszáledényekbe bé csak kön

nyen lehet nyomozni, a mit a befecskendezések mutat

nak. Ők oly vért foglalnak magokban, mely sok táp

láló alakkal bir, mely mind letétetik, és haszonra for

dítatik, a honnan a visszafolyó vér mennyisége lát

szatosan kevesedik, azért is a vérerek kitágúlásai ke

vésbé tűnnek szembe. Midőn a test kifejlődése bevég

ződött, akor mind a két rendszerek az élet közep sza

kaszában arányképp megegyeznek: az élemedett kor

ban a két rendszerek között az arány megfordúl; a

vérerek az ütereket meghaladják. Az üterek száma a

táplálás csüggedésével nevezetesen fogy, a mi befecs

kendezésekből kitetszik, melyek az öregeknél soha oly

jól nem esnek ki, szűkebbek is lesznek, és kevésbé

érméczesek. A vérerek ellenben mindenütt jobban ki

tűnnek, és tágabbak, főképp a végtagokon. Ezen ki

tágúlásnak oka leginkább az üterek életerejének csüg

gedésében áll, mely által a vér vissza folyása nehe

zebbé tétetik.

12. §. A haj s z á l edény r e n d szere.

A hajszáledények, vagy a savós, a legkissebb, a

kissebb nemü edények (Vasa serosa, minima 3 mino

rum generum) tulajdon igen elterjedt rendszert tész

nek, mely minden életmívben, még a csontokban is

jelen van. Ezen rendszert mint egy mindenütt elter

jedt hállót lehet képzelni, melyben a legfinomabb e

dények egymást vágják által, egymástól külömféle

kéPP válnak meg, és ismét egy csülnek. Száma ezen
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edényeknek mérhetetlen, és könnyen azon gondolatra

ragad, hogy minden ilyen edényekből áll; és valóban

mentűl finomabb a befecskendezés , annál nagyobb

számmal látszatnak azok. Ezen rendszer két sorbeli

edényeket foglal magában.

1. A tápláló edények (Vasa nutrientia) a legfino

mabb részekkel állnak öszvefüggésben, és az életmíves

térimbélben észrevehetetlenűl vesznek el. Ezekben tör

ténik az élet által a vérnek megváltozása, a mennyiben

részint a tápláló s még folyó alakok merő képet vesznek

magokra; részint a merő de már elhasznált részek is

mét folyókká lésznek. Ezen okbúl ezen edényeket,

mint csak az üt-és vérerek közé helyeztetett kötő cső

veket nem lehet tekinteni. Nekik fölebb elrendelteté

sök van. Az üterek, melyek csak mint a beléjök öm

lődő vér vezetői tekíntethetnek , a hajszáledényekbe

végződnek, és ismét a vérerek, mint vissza vezető

csővek ezekből erednek.

2. A választó edények (Vasa secernentia.) Ezek

a vérnek egy részét veszik föl, és saját élettehetségök

szerint annak vegyitését megváltoztajván, abbúl tulaj

don nedveket készítnek. Ezek vagy a kivivő menetek

be végződnek (p. o. a májban, a nyálmenetben) vagy a

szabad fölületeken enyésznek el.

13. §. A b e s z í v ó edény r e n d s z e r á l t a lá

72 O 8 (l 72,

Ezen rendszernek, melynek edényei savós, nyir

kos, vagy szívó edényeknek (Vasa serosa, lymphati

ca, absorbentia) mondatnak, a vérkerengéssel semmi

köze nincsen, csak némely világos nedvet , nyirkot

(lympha) visz, melyet a test minden részeiből fölvé

vén, a vér gyurmájába teszi le. A nyirk részint vá

lasztott, de ismét a vérnek visszadott nedvekbűl; ré

szint a tüdők, külbőr, és bélcső által fölvett idegen alak

búl áll.
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A nyirkcdények oly finom hártyás csővekből áll

nak, melyek a nem figyelmező szem áltál észre nem

vétetnek. A test csaknem minden részében találtattak,

és befecskendezések által állítattak elő. Minden rész

ből erednek mind a mélységből, mind a fölületről.

Hanem tnlajdon kezdeteik észrevehetőleg nem állítat

hatnak elő, mivel azok igen finomak, sőt maga a

fegyveres szem sem képes őket fölkeresni. Nyílásaikat

csak a bélcsőben, és a külbőrön látszattak némelyek

észrevenni; azért is kezdetöket egyedűl ott vélhetjük

lenni, hol fölszívás tapasztaltatik.

A nyírkedények eleintén igen finom hállókat ké

szítnek, és a legkissebb ágak csak halkal mcnnek na

gyobbakba altal. De ezek nem mindenütt egyesenjön

nek elő, sött újonnan meghasadnak, ismét össze jön

nek, és ily módon folytatódnak mind addig, míg a

nekik saját nyirkmirígyeken által nem mennek, de

itt nem maradnak, hanem a mirígy más oldalából is

mét kilépnek, új mirígyeken hatnak által, és egymás

közt egyesűlnek. Eként az ágak száma fogy, vastagsá

ga pedig növekedik mind addig, míg egy közönséges

csőben a melvezetékben vagy tápcsöben (Ductus tho

racicus) öszve nem jönnek, a hol egyszersmind vég

ződnek. Vallyon minden szívó edények átmennek-é a

főcsőbe, vagy a kivűl hogy a melvezetéket érintsék a

vérerekbe is végződnek, még eddig nem látatott el.

Azonban ezen utolsó vélemény helyesebbnek tetszik

lenni.

A szívó edények két hártyákbúl állnak egy külső,

és egy belsőbűl. A belső belölrül ránczokat vetvén va

lódi billentyűket készít, melyek nagyobb részt kettő

sek, és a fölszívott nedvnek visszacsését gátolják,

A szívó edényeknek színe, ha csak nyirkot visznek,

fehéres, s ilykor egyszersmind átlátszók, mely tulaj

donságokat elvesztik, mikor más alakot vesznek föl
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A bélcsatornában, ha tápot tartanak magokban, egészen

fehérek, innét a nyirk – és tápedények közt mivoltos

külömbséget nem tapasztalhatni; vörösnek tetszenek,

ha kiöntődött vért vettek föl, sárgának, ha epét.

Azon mirígyek, melyeken keresztűl nyirkedények

futnak, fölgombolyított mirigyeknek, (glandulae con

globatae) neveztetnek, ezek gömbölyűk vagy peteké

pűk, fölületöken simák. Színök a test külömböző ré

szein külömbözik: közönségesen mégis világos-vöröse

sek. Közűlök sokan magányosan fekszenek, többnyire

még is rakásban vannak egymás mellett. Lefejtett kül

ső sejtszövetjök alatt egy merőbb hártya látszatik, mely

inkább rostos, és az egész mirígyet fedi be. A mirígy

térímbélje nyirkedényes szövetbűl látszatik állani,

melyek finom sejtszövet által tartatnak együvé. A hi

gannyal tett befecskendezés után t. i. észre lehet venni,

hogy egy ily mirígy majdnem egészen nyirkedények

ből áll, a mennyiben közűlök többen belé hatnak,

benne elágadznak, szapora görbűléseket tésznek, ismét

egyesűlnek; s végre a mirígy ellenkező oldalából ki

lépnek. Némelyhelyt annyi edények lépnek ki, mint

a mennyin behatottak, de közönségesen a kilépőknek

száma csekélyebb a behatókénál. A mirigyek számos

véredényeket nyernek, mind üt – mind vérereket, in

nét vörös színűk; idegeket is látszatnak nyerni, ám

bátor azokat nekik sokan megtagadják.

14. §. Az ideg ren d s z e r á l t a l á n o s a n.

Az idegek zömök, lágy, fehér kötelek, és szálak,

melyek részint az agy, és gerinczaggyal vannak szoros

öszveköttetésben; részint mint tulajdonok, magokban

állók jelennek meg, és az előbbeni életmívekkel csak

kevéssé függnek öszve. Innét az idegek két főrend

szerre szakadnak, melyek mind alkotások, mind az

agytúl nagyobb, vagy kissebb függésök által egymás

túl mivoltosan külömböznek.
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I. Az agyi, és gerinczagyi idegrendszer.

Minden ezen seregbeli ideg a legszorosabb öszve

köttetésben áll az aggyal, és gerinczaggyal. Ezek ha

sonmértékesen (symetrice) vannak elrendelve, és két

rendekbe állítathatnak, melyek közös egyesülő pont

jokat az előbbeni életmívekben találják; de körületö

kön nagyobb részt, némely helyeket kivévén, egymás

tól megválasztva vannak. E szerint minden idegnek egy

középponti, és egy környéki része van. Az első véko

nyabb, és az agy, meg gerinczagy állományával függ

öszve: az utolsó az életmívekben külömbféle módon

terjed el. Mivel a környéki vég a körületen mindég

több állományt nyer, mint a középponti vég: innét

vélni lehet, hogy az idegszálak a részekbül tulajdon

módon mennek fölfelé. öszvetömődnek, vékonyabb

törzsököket készítnek, és az agy – vagy gerinczagyban

végződnek. A honnan minden tökélletes ideg kúpképű,

a környéki vég a kúp alapját tészi , . a középponti pe

dig annak hegyét. Az utolsót kivülrül tekintvén, min

denkor az agy és gerinczagy bizonyos helyében ta

pasztaljuk végződni, és az egésséges állapotban a kez

det helye soha sem változik, csak azt a különösséget

lehet észrevenni, hogy ezen vég egyik embernél vasta

gabb meg erősebb, mintsem a másiknál.

Minden ideg vékony hengerképű szálcsákból áll,

melyek egymás mellett fekszenek, és a mi egyedűl az

idegek tulajdona, lefolyásokban ránczoltaknak és csip

kézeteseknek tetszenek. Az ideg szálak sejtszövet által

foglaltatnak öszve, és ez által nyer az ideg merősé

get. Mennél nagyobb az ideg, annál inkább kitetsző

ezen tulajdonság. Bennők oly hézagok találtatnak, me

lyek sejtszövet által sött zsírral vannak kitöltve. A

szálak vagy nyalábok elrendeltetése, és öszveállása min

den idegben változik; majd lazan egyesűlnek, mint az

úlidegnél; majd merőn, mint a karfonatban; majd

vékony és vastag nyalábok vegyűlnek egymással, majd
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nehezen lehet a szálakat egymástól megkülömböztetni,

mint a szaglás, és hallás idegeinél. Aképpen, a mint

lefoly az ideg, válik meg egyik idegszál a másiktúl,

a kivűl, hogy úgy ágadzna el, mint a vérér.

• Minden idegrost fehér állományból, vagyis velő

bűl, és egy ezt körűlvevő borítékbúl áll. Ezen borí

ték, vagyis ideghüvely, (Neurilema) sima, merő, és

érméczes hártya, mely belöl üres lévén, a velőt tart

ja magában. O egy magában megálló hártya, a kemény

agykérnek nem folytatása, és hihetőleg a velőnek vá

lasztó életmíve. Az átvágott ideg érmèczereje által ösz

vehúzódik, egyszersmind a velő valamennyire kitolatik.

Külső fölületén tekervényes hosszak látszatnak folyni,

melyek a hüvely redőitűl erednek, az ideg ezek által

hosszúdhat, vagy rövidülhet. Az ideghüvelybe nem

csekély számú véredények hatnak, melyek abban el

ágadzván a nyalábok közt hosszába folynak, és az ideg

szálaknak legfinomabb ágakat nyújtnak. Szorosabb

vizsgálások alatt úgy tetszik, mintha az idegek kör

nyéki végeinél az edények legnagyobb számmal volná

nak jelen. A véredények a hüvelyben bizonyos ned

vet választanak el, melyet az idegnedvtűl jól meg kell

• külömböztetni; az, az ideg foglalatosságára szükséges,

mert amaz kiszáradván, ez azonnal megszűnik. Val

lyon, mivel a tapasztalás tanítja, hogy a vér mennyi

sége a gyermekeknél itt is nagyobb, mintsem a meglett,

és öreg embernél, nem-e természetes oka lehet ez annak,

hogy a gyermekeknél az érzékenység nagyobb? Az

idegek vastagsága nyilvánságosan amattúl függ, azért is

ők a fiatalabb egymiknél vastagabbak, lágyabbak, és

fehérebbek; az öregeknél pedig vékonyabbak, merőb

bek, és szürkébbek.

Az idegeknek az agy meghatározott helyéből lett

eredetét nem minden idegeknél lehet érzékesen meg

mutatni, innét nem lehet őket mindannyikat a nyúlt

agybúl eredtetni. A vizsgálás annyit tanít mégis, hogy



32 A z e rh b er i t e s t

crcdetőknél mingyárt a velőállományhoz mindég töb

bé vagy kevésbé szürkeállomány is járúl. - - - -

Az idegek elterjedése külömbözőképp történik:

Majd mint magányos szálak futnak bizonyos részekbe;

majd a véredényeket, és kivezető csőveket környelik,

és hurkokat (ansae) szűlnek: majd elágadzván, és ismét

egymással összejövén fonatokat (plexus) készítnek :

majd pedig lefolytokban földagadnak, és dúczokká

(ganglia) lesznek, melyek ezen rendszernél kissebb, a

következőnél nagyobb számmal vannak. A dúczoknak

szűrke vöröses színök van, és keményebbek: idomjok

külömböző, hosszús, vagy gömbölyű. A gerinczagy

dúczai a kemény, és lágy agykértől borítékot nyernek:

a többieknek pedig merő sejtszövetbűl álló hártyájok

van. A dúczok belsejében kettős gyurmát tapasztalunk,

részint szürke, valamiként kocsonyás állományt: ré

szint idegszálakat. Az első, mely ott, hol idegszálak kez

dődnek, mindenütt találtatik, arra látszik rendeltetve

lenni, hogy az idegek közönségesen belőle eredjenek.

A dúcz tehát arra tetszik szolgálni, hogy az által az

idegszálak gyurmája öregbedjen. Innét tapasztalhatni a

dúczokban, azokat áztatván, hogy bennök az idegszá

lak egymástúl eltávoznak, ismét egyesűlnek, megsoka

sodnak, és oly fonattá válnak, mely csak szürke állo

mánytól, és sejtszövettűl vétetik körűl.

De a dúczok szorosabb vizsgálás alatt mégis né

mely külömbséget mutatnak, melynek a dúczok mun

kálódásaira talán némely befolyása van. A dúczok

egyik sora, p. o. a tápláló rendszer idegdúczai, tökélle

tesebbek, keményebbek, az idegek több oldalról hat

nak beléjök, a szálak sokszorosabban vágnak által egy

máson, és a szürke allománnyal szorosabb öszvefüg

gésben vannak, borítékjok tulajdon, és magában álló.

A másik sor kevésbé tökélletes, p. o. a gerinczagyi

idegeknél; az idegszálak meghatározottabban hatnak ki

és be az ellenkező oldalon, a dúczban egyenesebben foly

nak,



egyszerű rendszereiről. 33

*-

nak, nem oly szembetűnőleg fonódnak öszve, és borí

tékjok a kemény, és lágy agykértől ered.

Az idegek végét nem lehet mindenütt kinyomozni.

Némely érzékidegeknél azt nyílván lehet látni, még pedig

a munkálódás külömbsége szerint külömbféleképpen.

De legtöbb idegek az életmívekben észrevehetetlenűl

vesznek el, sött maga a fegyveres szem sem képes azok

végét fölfedezni. 2 - -

A dúczrendszer (Systema gangliorum) részint az

itt számosabb és nevezetesebb nagyságú fonatokbúl,

és dúczokbúl; részint az agy és gerinczagy öszveköte

tését eszközlő vezetőkbűl áll. Ezen rendszer magában

álló, és hasonlóképp kettős ; de a hasonmérték köz

tök hibázik, innen van a nagy külömbféleségnek szá

ma. A két rendszer egymással sokszorosan függ öszve;

de a gerinczaggyal lévő öszvekötetés csekély, az aggyal,

pedig még csekélyebb; a mi által ezen rendszerek egy

mástól mintegy megválva állnak elő, magoknak élnek,

a kivűl, hogy az agynak befolyását nevezetesen érez

nék. Mind a két rendszernek idegei igen lágyak, ko

csonyafélék, sárgás-vörösek, és se szembetűnő nyaláb

képök, sem észrevehető ideghüvelyök nincsen. Őket

főként a mel –és hasüreg élettmíveibe tapasztaljuk hat

ni, melyekben észrevehetetlenűl enyésznek el.

15. §. A m i r így re n d s z e r á l t a l á n o s a n.

Mirigy (Glandula) név alatt számos életmíveket.

értünk, melyek részint alkotásokra, részint munkáló

„dásokra nézve egymástól mivoltosan külömböznek. A

mirígy név alatt igen külömböző természetű részek ér

tetődnek, melyeket következendő seregekbe lehet szo
rítni: - - -

a. A mirígy nevét valóságosan megérdemlik azon

életmívek, melyek valódi nyálat választanak el, ezek,

mivel számos karélyokbúl állnak nyálmirigyeknek,

vagy öszvetorlott mirigyeknek (Glandulae conglomera

3
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tae) mondatnak; ide számítatnak minden a szájür körül

fekvő nyálmirigyek, a könnymirígy, és a hasnyál

mirígy.

b. A Csecsek; ezen életmívek szinte magányos ré

szekből vannak öszveszerkéztetve, és tejet választa

nak el.

c. Mirígyeknek mondatnak még azon testek is,

melyek egészen a szívó rendszerhöz tartoznak, észre

vehetőleg semmit se választanak el, és semmi kivezető

csőjeik nincsenek. Hogy az előbbeniektől megkülöm

böztessenek fölgombolyított mirigyeknek (Glandulae

conglobatae) neveztetnek, melyek simák, tömöttek, és

semmi karélycsákat nem mutatnak.

d. Valóságos belrészek, és ezeknek részei: mint a

paizsmirígy, a kedesz, a vesefölötti tokok, a tobozmirigy,

a turhamirígy, a düllmirígy; sött némelyek még a máj,

lép, vese s. a. t. alkotását is mirigyesnek mondják.

e. Azon életmívek, melyek taknyot, és faggyút

választanak el: tehát a takony – és faggyúmirigyek.

Ezen külömbféle életmívek alkotása illendő helyen

fog előadatni.



MÁSODIK OSZTÁLY.

A CSONTOKRÚL, ÉS A HOZZÁJOK TARTOZÓ

SZÁLAGOKRÚL.

ELSŐ SZAKASZ.

A CS ON TOK RÚ L Á LTALÁ N O S A N.

16. §. A c s o n t –, és s z á lag t a n í t m ány

Jfog a tj a.

Csonttanítmány (Osteologia) neve alatt értetődik a

Boncztudománynak azon része, mely a csontok vizs

gálásával foglalatoskodik, légyenek azok nyers, vagy

száraz állapotban. A Szálagtanítmány (Syndesmolo

gia) pedig a külömbféle szálagokat rajzolja le. A szá

lag neve alatt tág értelemben mind azon részeket ért

jük, melyek külömbféle életmívek öszvekötetésére, és

öszvetartására rendeltettek. A Csonttanítmányban csak

azon kötő részek hozatnak föl, melyek a csontokat

egyesítik; a többi lágy részek, az izmok, és a belrészek

szálagairól más helyeken lészen szó.

17. §. A leg ne ve ze teseb b m u n k á k. -

B. S. ALBINI de ossibus c. h. L. B. 1726. 8. Vindob.

1756. 8.

Ugyan annak munkája: desceleto humano. L. B. 1762. 4.

dto – icones ossium foetus h. L. B. 1737. 4.

dto – tabula sceleti musculorum c. h. L. B. 1747. fol.

dto – tabulae ossium. L. B. 1753. fol.

I. WEITBRECHT syndesmologia. Petrop. 1742. 4.

I. E. BERTIN traité d' osteologie Par. 1754. Tom. IV.

12. németül: Kopenhágában 1777. Tom. IV.

- - 3 *
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I. G. WALTER Abhandlung von den trockenen Kno

chen des menschlichen Körpers, Berlin 1763. 8. –

1778. 8. - 1798. 8•

E. SANDIFORT descriptio ossium hominis. L. B. 1785. 4.

I. F. BLUMENBACH Geschichte, und Beschreibung der

Knochen des menschlichen Körpers, Göttingen 1786.

8. – második kiadat 1807. 8.

I. H. LosCHGE die Knochen des menschlichen Körpers

und ihre vorzüglichsten Bänder. Erlang. 1789–

1792. – második kiadat 1804. – harmadik kiadat

1813.

I. BELL the anatomy of the bones muscles, and joints.

Edinb. 1793. 4. -

18. §. A cs o n t v á z á l ta lá nos a n. -

Valamennyi csont illendő öszvefüggése csontváznak

(Sceleton) mondatik. Ezen öszvekötetés két féleként

men végbe: vagy úgy készítetnek el a csontok, hogy az

öszvekötést egyedűl a szálagok teszik, természetes csont

váz (Sceleton naturale); vagy pedig a csontok érczfona

lakkal tartatnak együvé, mesterséges csontváz (Sceleton

artificiale). Egy meglett embernél az egész csontváz

mintegy 242 csontokbúl áll, melyek három részre osz

lanak: a) a fej, b) a törzsök, c) és a fölső meg alsó

végtagok csontjaira,

19. §. A c s o n t o k ö sz v e k ö t e t é se i n e k

n e m e i.

A mozgékonyság fokaira tekíntvén, a csontok ösz

vekötetéseinek nemei két főseregekre osztatnak: 1) moz

gás nélkűl, 2) mozgással lévő öszvekötetésre.

I. Mozdúlhatatlan egyesülés (Synarthrosis). A

csontok részint közbenvetetlenűl koczódnak egymás

hoz; részint mémely közöttök fekvő test segedelme által

szerkéztetnek öszve; de minden esetre egymással úgy

egyesűlnek, hogy a mozgásnak semmi nyomát nem

mutatják. Ezen sereg három alosztályokra feslik:



ál ta lá nos a n. 37

1.) Varrányok (Suturae). Ezek csak a fejcsontoknál

jelennek meg, és kétfélék: a) két öszvekoczódó cson

tok szélei mélyen ki vannak csipkedve, és csipkézeteik

élesek, ki állók, úgy, hogy az egyik csontszélének

csipkézetei az átellenben lévő csont szélének kivöl

gyeletei közé vétetnek, és viszont; az egyesűlésnek ezen

faja valódi varránynak (Sutura vera) mondatik. Három

vagy négy ily varrányok találtatnak a fejcsontokon,

melyeknek tulajdon nevek adattak. Koszorú-varrány

nak (Sutura coronalis) mondatik a homlok, és falcson

tok közt lévő öszvekötés; nyilvarránynak (Sutura sa

gittalis) neveztetik az, mely a két falcsontokat köti

öszve; lambdaképü varrány (Sutura lambdoidea) pedig

az, mely a falcsontok, és nyakszirtcsont közt helyez

tetik; végre homlok-varránynak (Sutura frontalis) ne

vét kapja az, mely, ha jelen van, a koszorú-varránytúl

a homlok csont közepén men az orrig alá. b) A cson

tok nem csipkézetes, hanem csak érdes széleikkel ütőd--

nek öszve, mely öszvekötetés öszveillésnek, v. ál

varránynak (Harmonia, sutura spuria) mondatik.

2.) Ík-ízülés (Gomphosis) az, midőn egy csont a

másikba úgy ütetik, mint a szög a fába. Ezen egye

sűlésnek csak a fogaknál van példája.

3.) Porczízülés (Symphisis) által két csontok egy

harmadik rész által mozdúlatlanúl egyesítetnek, a mi

porczok, és erős inas szálagok által történik. A szála

gok fehér rostos nyalábokbúl állnak, melyek némely

kor egymás fölött több rétegekben fekszenek, és csíkolt

tekintetet mutatnak. Érméczességök a rostok vastag

sága, és erőssége szerint külömböző. Ilyként vannak

öszvekötve a fancsontok magok magokkal, a csípcson

tok a keresztcsonttal.

II. A mozdúlható egyesülésnél (Diarthrosis) való

ságos ízülésnek van helye (8. §) melynél a mozgékony

ságnak foka külömbözik, és amely négyféleképp mu

tatja magát. - *

-
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1.) A feszes izülésnél (Amphiarthrosis) a mozgás

csekély, és csak alig észrevehető, melynél a tokszála

gok a csontokon feszesebben fekszenek, ily ízülést lát

hatni a láb – és kéztő csontjai közt, a bokák és szök

csont közt, a bordák és gerinczek közt. -

2.) A csukló ízülésnél (Gynglymus) két csont úgy

egyesűl, hogy a mozgás csak egy egyenes irányban le

hetséges. Ez által csak hajtás és feszítés engedtetik meg,

p. o. a czomb- és sípcsont közt, az ujak perczei közt,s. a. t.

3.) A forgó ízülésnél (Rotatio, Trochoides) egy

csont a más körűl fél körben mozog. Ilyen a fejgyám,

a tengely, az orsó és sing között lévő mozgás. "

4.) Szabad ízülés (Arthrodia). Ez a legszabadabb

mozgás. Az egyik csonton fej látszatik, mely egy má

sik csont völgyeletébe vétetik, úgy hogy közönségesen

a fejes csont a másikban egy egész kört irhat le p. o.

az egész kar mozgása a lapcsont és a fölkarcsont közt;

a közepkéz csontjai, és az ujak első perczei közt. s. a. t.

MÁSODIK SZA KASZ..

A FEJ C S O N T JA I,

^

20. §. Ez e k r ö l á l ta lá nos a n.

Az egész csontfej, mely közönségesen peteképű, a

törzsökön fekszik szabadon, s egyedűl az első nyakge

rincz által kötetik az utolsóval öszve. Több csontokbúl

áll, melyek két osztályra szakadnak.

1.) Azokra, melyek a koponyát (Ossa cranii) készitik,

2.) melyek az ábrázat (Ossa faciei) alapját tészik.

E L S Ő F Ö R É S Z.

« A K O P ON Y Á N A K C so N T J A 1.

21. §. A k op o n y a.

A koponya (Cranium, s. calvaria) azon csontház,

mely az ábrázat csontjain fölül helyeztetik, s üreget,
képel, melyben az agy foglaltatik. • "
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A csontok, melyekbűl ezen csontbolt tétetik öszve,

két lemezbűl állnak, melyeket csontbél (Diploë) for

raszt öszve. A belső csontlap merőbb, töredékenyebb,

és sértések által könnyebben meg hasad, azért is üveg

lapnak mondatik. A koponya következő nyolcz csont

búl áll: 1) a homlokcsont (Os frontis). 2) 3) a két fal

csont(Ossa bregmatis). 4) a nyakszirtcsont (Osoccipitis).

5) 6) a két halántékcsont (Ossa temporum). 7) az ík

csont (Os sphenoideum). 8) a rostacsontbúl (Os ethmo

ideum). -

32. §. A hom l o k cs o n t (Os frontis, s. coronale).

A koponyának melső részén fekszik, és fölfelé egész

a fejtetőig, lefelé a koponya alapjáig terjeszkedik.

Két részre osztatik: a homlokrészre, és a szem

gödörrészekre. A kettő között a határt azon ívképü

szél tészi, melynél a szemgödör ered; a homlokrész

ezen széltől lép fölfelé, a szemgödörrészek pedig ettül

mennek vizerányosan hát felé. -

I. A homlokrész (Pars frontalis) a homlokot ké

peli. Fölfelé egész a fejtetőig, toldalt a halántékokig

terjed. Két lapja van, melyek közűl a külső domború,

a belső homorú.

1.) A külső lap domború, sima. Rajta szinte a kö

zepen két gömbölyűs egyik a másik ellenében fekvő

emelkedések a homlokdombok (Tubera frontalia) látat

nak, melyek a néhai csontpontoknak helyei. A hom

lokdombok alatt két ívképű ferdén kifelé futó emel

kedéseket a szemöldíveket (Arcus superciliares) lehet ész

re venni, melyeken a szemöldök nyugszonak; ezek csak

a születés után fejlődnek ki. Belöl mindketten egy szin

te három szegletű róna hely által választatnak meg,

melyet tarhelynek (Glabella) mondanak. Kivűl ellenben

az ívekhöz afélkörös síklapnak (Planum semicirculare)

kezdete ütődik, hová a halantékizom mclső része fe

szűl.
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2.) A homorú belsö lap a kemény kértűl fedezte

tik, közepén egy hosszú keskeny emelkedés, a belsö

homloktövis (Spina frontalis interna) fekszik, mely las

sanként fölfelé lépvén, egy válúban végződik, és a fal

csontokon találtató valúval függ öszve. Mindkettőhöz a

sarlónyújtvány tapad. A hol ezen tövis alol a rostacsont

kakastaréjához ütődik, ott a vaklik (Foramen coecum)

látatik, mely olykor egyedűl a homlokcsont által ké

szűl, némelykor közös segedelemmel általa, és a rosta

csont által képeltetik. Itten végződik a sarlónyújtvány.

Gyakorta ezen lik alol nincs bézárva, hanem a hom

loköblökbe nyílik, és a homloköblök hártyáinak edényei

a hosszú öböllel közösűlnek. Az egyébb lapon ujnyo

matok (Impressiones digitatae) és agybérczek (Juga cere

bralia) tapásztaltatnak , melyek növés közben származ

nak, midőn a csontállomány magát az agy emelkedései,

és völgyeletei szerint alkalmaztatja. A hol tehát az utól

són emelkedések találtatnak, az elsőn ott völgyele

tek látatnak, és viszont. Ezeken kivűl még a kemény

agykér ütereitűl több borozdák vétetnek észre rajta.

Az egész homlokrész a koszorúszéltöl (Margo coronalis)

vétetik körűl, mely által a homlokcsont az alább előa

dandó csontokkal egyesűl.

II. A szemgödörrészek (Partes orbitales). A két ré

szek egyik a másikátúl egy hosszús kivágány a rosta

bevágány által (Incisura ethmoidalis) választatnak el,

melyben a rostacsont rostalemezze (Lamina cribrosa)

kakastaréjával együtt nyugszik. A bevágány sejtes szélek

által határoztatik, melyek meltűl hátfelé futnak, és a ros

tacsontsejtjeivel függnek öszve.Mindenik szélen két,vagy

három likak, rosta-, vagy belső szemgödörlikak (Fora

mina ethmoidalia s. orbitalia interna) találtatnak, me

lyek majd csak egyedűl a homlokcsonttúl, majd ettől, és

a rostacsonttúl készítetnek; ezek az orrideget, és a ros

taüteret bocsájtják áltál. A bevágány melső széle csip

kézetes, melytűl az orrtövis (Spina nasalis) mint egy vé
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kony érdes nyújtvány kezdődik, mely görbedve hág

föl, és melöl hegyesen végződik; ezen feküsznek az orr

csontok, és alol az orrközfal egy része ütődik hozzá

ja. Az orrtövis fölött az orrcsontok elfogadására némely

érdes bevágány az orrbevágány (Incisura nasalis) látatik.

A szemgödörrészek továbbad a homlok résztűl a

szemgödriszél által (Margo orbitalis) választatnak el;

e sima, és rajta egy likat, a szemgödörfölötti likat

(Foramen supraorbitale), vagy bevágányt lehet látni,

melyen által a homlokideg, és a szemgödörfölötti ütér

hat. Az orr felé belöl ezen szél az orr-, vagy belső,

szemgödörnyújtványba (Processus nasalis , s. orbita

lis internus) men által. Ennél egy kis árkot, gyakran

pedig tövist a sodortövist (Spina trochlearis) láthatni,

mely a fölső ferde szemizom számára rendelt porczos

sodornak odaforrására szolgál. Kivül ezen szél a járom

nyújtványba men által, mely a járomcsónttal egyesűl;

ezen túl a halánték-ároknak kezdete fekszik, és bélöl

bizonyos érdes völgyelet, a könnyárok (Fossa lacryma

lis) tapasztaltatik, melyben a könnymirígy nyugszik.

A szemgödörrészeken két lap vétetik észre.

1.) A szemgödörhártyával fedett alsó lap kivájott,

mely melöl szélesebb, hátul keskenyebb, sima ; és a

szemgödör menyezetjét tészi.

2.) Az agyüreg felé fordúlt fölső lap a kemény

kértől fedetik, és rajta az agy behatásátúl mély ujnyoma

tok, és agybérczek látatnak, ezen lapon az agy melső

karélya fekszik. - - -

Ott, hol a tarhely, és szemöldívek fekszenek, a

homlokcsont lemezzei egymástúl távoznak, és egy köz

fal által egymástúl megvált kettős üreget a homloköb

löt (Sinus frontalis) készítik. Azonban ezen üregek nem

egyedűl az egymástúl távozó csontlapoktúl készítetnek,

hanem saját csontfalaik is vannak. A csontközfal, mely

a két üreget nem egyenlő két felekre választja min

denkor, szinte két lapokbúl áll. A két üregnek egymás
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sal csak ritkán van egy lik által közösülése. Körülctők

külömböző, olykor egyik, vagy a másik nincsen meg.

Belöl gyakorta több egymással öszvefüggő sejtekbűl

állnak. Mindenik üregnek a nyilása a homlokcsont

orrbevágányán túl fekszik; tőle egy lefelé ereszkedő cső

ered, mely a rostacsont tömkelegének melső részén men

által ; kivül a könnycsont, és fölső állcsont homlok

nyújtványábúl, belöl azon lapbúl, mely a rostacsont

fölső, és közepső csigáját képeli , készül; és végre a
közepső orrjáratlan egy nyílással végződik. • *

Midőn ezen csont a magzatnál kifejlődik, azt tapasz

taljuk, hogy ott, hol későbben a homlokdombok talál

tatnak, támadnak az első csontpontok, melyekből a

csontgyurma a környék felé terjed. A csont közepén még

némely porczos állomány marad, úgy, hogy a csont két

felekből áll, de a porczgyurma is öszvenő lassanként, és

végre mind a két darab egy csonttá lessz. Ha pedig ezen

váladék megmarad, akor ezen csíkolat a homlokvar

ránnyá (Sutura frontalis) változik.

A homlokcsont öszvekötetése: 1.) a két falcsont

tal, mely által a koszorú-varrány készíl. 2.) két oldalt az

ikcsont nagy szárnyáváI, és hátul annak kardnyújtványá

val. 3.) Sejtes szélei, s az orrtövis által a rostacsonttal.

4.) a könnycsontokkal. 5.) az orrcsontokkal. 6.) a fölső

állcsont homloknyújtványával. 7.) a járomcsonttal,

23. §. A fal es o n t o k (Ossa bregmatis, verticis,

parietalia).

Ezek a koponya közepső részén fekszenek; hát

felé a nyakszirthöz, és két oldalt a halántékokhoz nyúl

nak. A csontok laposak, négyszegletük, és két lapokat »

négy széleket, meg négy szegleteket mutatnak.

A szélek következendők: 1) a fölső nyilszél (Mar

8°*"gittalis) leg hosszúbb, csipkézetes, a társcsonttal

lelt öszvekötetése által készíti a ayilvarrányt. 2.) a mel

sö-, vagy koszorúszél (Margo coronalis) a homlok csont
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tal egyesűl, és a koszorúvarrányt nemzi. 3.) a hátsó ,

vagy lambdaszél (Margo Lambdoideus) a nyakszirt

csonthoz, és a halantékcsont csecsnyújtványához ütő

dik, és a lambdavarrányt hozza elő. 4.) az alsó, vagy

halántékszél (Margo temporalis), mely mélyen ki van

vágva, éles, csipkézetlen, és a halántékcsont pikkelyes

részével álvarrány által, mely pikkelyes varránynak

(sutura squammosa) mondatik, egyesűl. -

A szegletek a szélek által készítetnek: 1) a homlokszeg

let (Angulus frontalis) a koszorú-, és nyilvarrányok által

készűl 32) a tompa nyakszirtszegletet (Angulus occipita

lis) a nyil- és lambdaszél öszvekoczódása okozza ; 3)

a csecsszeglet (Angulus mastoideus) a lambda, és halán

ték szélek által hozatik elő; 4) a legjobban kiálló

ikszeglet (angulus sphenoidalis), melyet a koszorú- és

halántékszél szülnek. .

A két lapok ezek: 1.) A külsö domború és sima,

rajta a halántékszél felé egy érdes valamenyire emelke

dett csíkolat men meltűl hátfelé; ez már a homlokcsont

járomnyújtványánál eredett, és a csecsszegletnél végző

dik. Ezen csíkolat, mely félkörös hossznak, vagy sík

lapnak (Linea, s. planum semicirculare) neveztetik, a

halántékizom odafeszülésére szolgál.

2. A belsö homorú, rajta több emelkedések és

völgyeletek látatnak, melyek az agy, és a Pacchion mi

rígyeinek nyomásátul származnak. A nyilvarrány alatt

egy borozda foly, mely már a homlokcsont belső szi

nén véve eredetét; ebben a kemény kér sarlója fekszik,

a fölső hosszúd öböllel egyetemben. A csecsszegletnél

hasonló mély borozda látatik, melyben a haránt öböl

nek egy része helyeztetik. Végre az ikszegletnél egy

mély válú találtatik, mely olykor csővet készít; ez az

egész belső lapon ágadzik el, és a közepső agykérüteret

vészi fől. -

A nyilszélhöz közel a fallik (Foramen parietale)

vétetik észre; ez csekély véredényeket, melyek a ke

-

*
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mény kér edényeit a fej kűlső bőrének edényeivel kötik

öszve, bocsájt magán által. Némelykor ezen lik nincsen-is !

meg, és az élemedő idővel közönségesen eltűnik.

A magzatnál mindenik falcsontnak egyetlen egy

csontpontja van, melyből a csontalak súgárokként ter

jed el. A szegletek hibáznak, melyek helyett az alább

leirandó kutacsok látatnak. -

Az öszvekötetés következendő : 1.) a homlokcsonttal;

2.) az íkcsont fölhágó nagy szárnyával; 3.) a halánték

csont pikkelyes, és csecsrészével; 4.) a nyakszirtcsont

tal; 5.) a társcsonttal. -

24. §. A ny a k s z i r t es o n t (Os occipitis).

Ezen lapos meggörbűlt csont a nyakszirt közepső,

és alsó táján helyeztetik úgy, hogy a nyakszirtnak

a nyakszirtcsont teszi legnagyobb részét, valamint

a koponya alapjának hátsó darabját is. Az ért magzatban

ezen csont négy megválasztott darabbúl áll (mert koráb

ban nyolcz különös csontpontok találtatnak benne) me

lyek a megletteknél egy egészbe forrnak öszve. Ennél

fogva a csont könnyebb fölfogás végett 4. darabra osz

tatik : t. i. egy nyakszirtrészre, két bütyökrészre, és egy

alaprészre.

I. A nyakszirtrészt (Pars occipitalis) azon hátsó

lapos rész tészi, mely a lambdavarránytúl egész az öreg

likig terjed: e tészi a csontnak legnagyobb részét, mely

görbűlt, és két lapú. -

1.) A külső egyszersmind hátsó lap domború, köze

pén egy domborodás, a külső nyakszirtgumó (Pro

tuberantia occipitalis externa) látatik, melynek nagysága

külömbféle. Ettől egy kiálló hossz, a külső nyakszirt

tövis (Spina occipitalis externa) ereszkedik egész az üreg

likig alá, melyhőz a tarkó-szálag (Ligamentum nuchae)

nő. A gumótúl két oldalt egy félkörképű hossz, a föl

sö félkörös hossz (Linea semicircularis superior) men

egész a csecsnyújtványig, mely alatt a csont legvéko
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nyabb. A fölsővel hasonló irányban két oldalra egy más

ív az alsó félkörös hossz (Linea semicircularis inferior)

foly. Mind ezen domborodások azon izmok odafeszű

lésére szolgálnak, melyek a fejet hátfelé húzzák, és

csakugyan ezek által hozatnak is elő.

2.) A belső egyszersmind melső kivájott lap a ke

mény kérrel vonatik be, ennek közepén egy domboro

dás a belső nyakszirtgumó (Protuberantia occipitalis

interna) fekszik, melyből mint egy közeppontbúl négy

emelkedett hosszak, a kitünö kereszthosszak (Lineae

cruciatae eminentes) erednek, melyeknek egyike föl, má

sika lehág; a harmadik, és negyedik pedig óldalfelé foly.

A fölső hosszhoz a kemény kérsarlónyújtványa, az öreg

lik felé szaladó alsóhoz pedig az agyacs sátora ragad.

Ezen hosszak mellet pedig borozdák folynak, melyek

ben az öblök nyugodnak: és pedig a fölsőben a fölső

hosszús öböl; az oldalválúkban a haránt öblök; az al

sóban, ha jelen van, a hátsó nyakszirtöböl (Sinus oc

cipitalis posterior) helyeztetik. Ezen négy hosszak a

csont belső lapját négy árokra (Fossae) osztják, ezek

közűl a két fölső az agy hátsó, karélyait, a két alsó pe

dig az agyacsot vészi föl. A hol a nyakszirtrész a kö

vetkező csontdarabokkal egyesűl, egészen alol a majd

peteképü, majd rendetlen öreglik (Foramen magnum)

Játatik. Ezen által a gerinczüterek, és a Willis járulékos

idegei hatnak a koponyaüregbe; ellenben pedig a gerincz

agy, a gerinczvérerek, és a gerinczürbeli üterek lépnek

ki abbúl. -

II. A bütyökrészek (Partes condyloideae): ezen két

darab az öreglik mellet fekszik. A hol a nyakszirtrész

ezekkel öszvekoczódik, ott oldalt két nyújtványok a tor

kolatnyújtványok (Processus jugulares) állnak ki, melyek

idomja szegletes, és részint be-, reszint mel felé félhód

képre vannak kikanyarítva: a belső fölső kivágány a ha

ránt öböl végét veszi föl; a melső pedig a halántékcsont

sziklás részén lévő hasonlóhoz koczódik, mi által egy

•
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közös lik, a torkolat- vagy rongyos lik (Foramen jugu

lare s. lacerum) támad, mely egyenetlen, és majd csont,

majd hártyás közfal által két részre osztatik: a hátsó

nagyobb hézakban a belső torkolatvérérnek hagymája

nyugszik,mely itt a haránt öböllel egyesűl;a melső kissebb

hézag pedig a bolygideget, a nyelvgaratideget, és a Wil

lis járulékos idegét bocsájtja által. Az öreglik mellett

alol a bütyök nyújtványok (Processus condyloide)fek

szenek, melyek hosszúsak, aláfelé domborúk, és vékony

porczkorongokkal fedve vannak. Belöl a bütyöknyújtvá

nyoknak általellenben a névtelen nyújtványok, vagy a

nyúltagynak szánt nyújtványai (Processus anonymi, s.

pro medulla oblongata) állnak ki, melyek a nyúltagy

helyezetét tészik bizonyossá. A két nyújtványok között

a melső bütyöklik (Foramen condyloideum anterius) ta

láltatik, mely majd egyes, majd kettős, és a nyelva

latti idegnek a koponya üregből lévő átbocsájtására szol

gál. A bütyöknyújtványon túl a bütyökárok (Fossa

condyloidea) találtatik, egy nem állandó likkal, a hátsó

bütyöklikkal (Foramen condyloideum posterius) egye

temben; ez egy oly edényt bocsájt által, mely a fej

külső vérereit a belsőkkel köti öszve.

III. Az alaprész (Pars basilaris) az öreglik elött

fekszik: alsó lapja érdes, a garat és nehány izmok

odanövésére szolgál: fölső lapja sima, kevéssé kivájott,

s ezen a nyúltagy fut alá.

A nyakszirt öszvekötetése következendő: 1.) a fal

csontokkal; 2.) a halántékcsontokkal ezeknek mind csecs

mind sziklás részeivel ; 3.) az alaprészen az íkcsonttal;

ezen öszvekötetés a magzatban porczos, de aztán a

csontok úgy öszveforrnak, hogy a kifejlődött állapot

ban mind a két csont csak egy darabot tészen: 4.) az el

ső nyakgerincczel a fejgyámmal, hol a bütyöknyújtvá

nyok a fejgyám fölső ferde nyújtványába fogódznak, és

avval egy tokszálag által egyesűlnek.

+
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25. §. A h. a l á n t é k c s o n t o k (Ossa temporum).

- Ezek a fej oldalrészein fekszenek, és egész a ko

ponya alapjáig terjeszkednek. Mindenik csont három

részre a pikkelyes, a csecs-, és a sziklás részre osztatik.

l. A pikkelyes rész (Pars sqvammosa) azért mon

datik pikkelyesnek, mivel a halpikkelyéhöz hasonló.

Ez lapos, függélyes, a belső lemez nem hág oly magos

ra föl, mintsem a külsö. azért is széle éles, mely a fal

csonthoz ütődvén, a pikkelyes varrányt (Sutura squam

mosa) készíti. - -

A pikkelyes résznek külső lapja sima, csak kevessé

domború , és a halántékizom odaforrására szolgál.

Rajta olykor az üterek nyomásátúl lapos borozdák

látatnak. Belső lapja valamenyire homorú, mely a ke

mény kértűl béfedve lévén, a koponya oldalfalának egy

részét képeli, és az agy, meg az üterek behatásátúl rajta

völgyeletek, és domborúságok látatnak. A pikkelyes

rész alaphosszán egy erős kiállás a járomnyújtvány

(Processus zygomaticus) fekszik, mely mel felé men

vén, a járomcsonttal egyesűl. és a járomívet (Arcus

zygomaticus) készíti. Ezen nyújtvány úgy látszik, mint

ha két tőbűl eredne: a fölső a pikkelyes, és csecs

rész közt lévö határt tészi: az alsó harántam men ki

vülről befelé, domború, és izgumónak (Tuberculum

articulare) neveztetik, melyen túl egy mélység a szikály

źzárok (Fossa glenoidalis) találtatik. Mind a két részek (a

gumó, és a gödör) az állkapocs öszvekötetésére szol

gálnak. Ezen gödrön túl ez, és a sziklás rész között

bizonyos keskeny hasadék, a Glaser résse (Fissura Glase

ri) tapasztaltatik, melyen által a dobhúr, a külső pö

rölyizom , a dobütér, és a dobvérér hatnak.

II. A csecsrész (Pars mastoidea, s. mammillaris).

Ennek külső lapján a csecsnyújtvány (Processus mastoi

deus, s. mammillaris) vétetik észre, mely csak az első

életév után a fejbiczentő, és kéthasú izom hátsó hasá
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nak közös munkálódása által támad. Külső lapja ér

des, a külső csontlap rajta vékony, és belöl a dobür

ben végződő számos sejteket tart. A nyújtvány belső

oldalánál bizonyos bevágány a csecsbevágány (Incisu

ra mastoidea) van, hová a kéthasú izom hátsó része

ragad. A csecsnyújtványon túl a csecslik (Foramen

mastoideum) vétetik észre, mely apró edényeket bo

csájt által. -

A belső lap sima. igen kivájott, és egy válút ké

szít, mely S-képű ároknak (Fossa sigmoidea) monda

tik; ez a nyakszirtcsont belső lapján harántan folyó

válúval függ öszve, és hasonlóképp a haránt öblöt vé

szi föl. - -

III. A sziklás rész (Pars petrosa). Ezen igen kemény

alkotású résznek fekvő kúposzlop képe van, és főképp

a koponyának alapján úgy áll ki, hogy hegye mel és

befelé van fordítva. Ez, meg a csecs- és járomnyújtvány

közt a külső halljárat (Meatus auditorius externus),

vagyis azon cső látszik, mely a dobüregbe vezet. (Leirá

sát a hallás életmív leirásánál a 139. §ban fogjuk adni.)

A sziklarészen háromlapot lehet látni: az alsót, hát

sót, és melsőt; az első alol, és kivül, a két utolsó pe

dig a koponya üregében fekszik.

1.) Az alsó lap igen egyenetlen. Mingyárt a csecs

nyújtvány elött a karcznyújtvány (Processus stylifor

mis) dülled ki, mely be- és mel felé hág alá; lassan

ként vékonyodván, hegyesen végződik; külömböző, né

melyeknél több hüvelyknyi hosszúságú. A magzatnál

nincs meg, és egyedül a tőle kezdődő karczszak-, karcz

nyelv-, és karczgaratizmoknak munkálódásai által szárma

zik. Ez, és a csecsnyújtvány közt egy gömbölyű nyílás, a

karczcsecslik (Foramen stylomastoideum) találtatik ,

mely egy ideg számára rendeltetett csőbe, vagyis a Fallop

csöjébe vezet (152 §.). A karcznyújtvány elött melöl

némely mély kivágány látatik, mely egy a nyakszirt

csont bütyökrészén lévő hasonlóval öszveütődvén, a tor
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kolat likat (Foramen jugulare) készíti: (24. §.)ezen ki

vágány szélén egy kis lik, és egy boltozott bémenet

tapasztaltatik, mely a kagyló zsilibjébe lévő bemene

telt tészi. A rongyos lik elött egy kerek lik, a fejér

csatornának (Canalis caroticus) nyílása látatik. Ezen

rövid cső, a sziklacsonton által lépvén föl, mel felé

görbűl, és két nyílása van, az egyik mint külső nyí

lás ezen lapon, a másik mint belső a koponyában a szik

larész tompa hegyénél látatik. - Ezen cső által az agyi

jejér (Arteria carotis cerebralis) men föl az agyhoz,

és a nagy együttérzideg a koponyábúl ez által lép ki. A

hol a sziklarész hegyé a nyakszirt –, és íkcsont felé

néz, ezen csontok között bizonyos hézag marad, mely

heveny állapotban porczgyurmával töltetik ki. -

2.) A hátsó, úgy a melső lap is a kemény kértül

húzatik be, és az üregnek egy részét tészi, melyben az

agyacs nyugszik. Ezen lapon egy nevezetes lik, a belsö

halljárat (Meatus auditorius internus) vagy lik (Foramen

acusticum internum) látszik, mely csővé hosszúbbodván a

hall- és ábrázatidegeket vészi föl. (Ezen csőrűl a hallás

életmívénél a 150 §ban). Valamire ezen járaton túl nem

messzire egy rés, a tornácz zsilíbének külső nyílása,

és e fölött egy domborodás, melyet a hátsó félkörös

csatorna készít, látatnak. Maga a hátsó lap a melsővel

hegyes szegletnél koczódik öszve, melyen a fölső szik

lás öbölnek (Sinus petrosus superior) elfogadására lé

vő borozda látszik,

3.) A melső lap a pikkelyes rész belső lapjával jön ,

öszve, melyen fölül az alatta fekvő fölső félkörös

csatornátúl okozott hoporj vétetik észre. Ettűl mel fe

lé egy nyílás tűn elő, mely a Fallop csőjébe vezet, és

a mely közönségesen a Fallop csője belső nyílásának

mondatik. Ezen név azonban csalárd , mert ezen csőnek

belső nyílása a belső halljáratban találkozik, ez által

pedig a Vidian idegének egy az ábrázati ideghöz menő

idegszála hat. Végre a sziklarész hegye, és a pikkelyes

4
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rész melső széle közt egy egyenletlen nyílás vétetik

észre, mely egy a dobürből eredő csőbe, az Eustach

kürtjébe vezet. (144. §) | -

Az ért magzatnál a halánték csontnak sok sajátsá

gai vannak, és három darabbúl áll: a sziklarészből, a

pikkelyes részből, és egy gyürőből, mely a meglettek

nél nincsen meg. A sziklarész korán kifejlődik, a föl

ső félkörös csatorna előtt némely vőlgyelet van, mely

kitöltetvén lassanként enyészik el. A csecs–és karcznyújt

ványok még nincsenek meg, úgy a csecsrész sem, e he

lyett a Casser kutaccsa találtatik. A külső halljárat

csontos része hibázik, melyet a gyürő pótol ki, és amaz

halk lépésekkel ebből fejlődik ki. -

A halántékcsont öszvekötetése ez: 1.) a falcsont

tal; 2.) a nyakszirtcsonttal, ennek csecs-és sziklarészei

által; 3.) az ikcsont nagy szárnyával, 4.) a járomcsont

tal; 5.) az állkapoccsal.

26. §. Az í k- vagy darázs cs o n t (Os spheno

ideum, cuneiforme, vespiforme).

Az íkcsont a koponya fenekének közepén fekszik,

és két óldalrúl a halánték felé hág föl. Hátánál a nyak

szirtcsont, és a halántékcsontok, elötte a homlok- és

rostacsontok vannak. Osztatik három részre: a.) a kö

zepső részre, vagy testre, b.) és a két szárnyféle nyújt

ványokra.

I.) A k ö zep s ö r é sz , a te s t.

Ez csaknem köbképű, melyen következendő lapokat

lehet megkülömböztetni.

1.) A fölső lapot. Ez a koponya fenekén nyug

szik, sima, lapos, valamire vájott, mely vájottság tö

röknyeregnek (Sella turcica, seu equina, ephippium) ne

veztetik, benne a turhamirígy (Glandula pituitaria),

és a körös öböl találtatnak. Maga a lap oldalt a nagy

szárny lapjaiba folytatódik, és ezen utólsónak segedel

mével hátul az agyi fejér (Carotis cerebralis) elfoga
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dására szolgáló fejérdrkot (Fossa carotica) képeli, mely

nem ritkán némely csontlemez által a nyelvecs (Lin

gula) által nagyobbítatik. Ezen lap körül több nyújt

ványok jelennek meg; melöl t. i. két görbített nyújt

ványok, a kardnyújtványok, vagy kis szárnyak (Pro

cessus ensiformes, s. alae minores) lépnek ki, melyek

eredetöktől kifelé futnak, melső a homlokcsont szem

gödri részével egyesűlő szélök csipkézett. Hátul, és be

löl mindenik nyújtvány egy kis hegyes nyújtványba,

a melső lejtőmelletti nyújtványba (Processus clinoi

deus anterior) végződik; maga pedig a kardnyújtvány

két gyökérrel kezdődik, melyek magok közé egy likat

vésznek t. i. a látlikat, (Foramen opticum) mely a szem

gödörbe belölrűl kifelé ferdén men, és a látideg, meg

szemütér átbocsájtására szolgál. A melső lejtőmelletti

nyújtványtúl nem messzére, egy kevessé befelé a fölső

lapon más két kis nyújtványok a közepsö lejtőmellet

ti nyújtványok (Processus clinoidei medii) lépnek ki,

ezek és a melsők közt mind a két oldalon egy kivá

gány marad, melyen az agyi fejér fut keresztűl. Ha

pedig mind a két nyújtványok öszvekoczódnak, való

di likat készítnek. Ezen fölső lapnak hátsó szélén ha

sonlóképp két lapos nyújtványok a hátsó lejtömelletti

nyújtványok (Processus clinoidei posteriores) hágnak

föl, melyek csontdarab által egyesűlnek, és mintegy

nyújtványt készítnek. Ezen csontlemez ferdén fut a

nyakszirtcsonthoz lefelé, mely a majd rövidebb, majd

hosszúbb leereszkedő lapos lejtőt (Clivus) mutatja.

2.) A hátsó lap érdes, majd négyszegletű, mely

a nyakszirtcsont alaprészével foglalódik öszve. Iffiú

korban ezen két részek közt porczkorong helyeztetik,

mely a későbbi időben a két csontok öszveforrása után

egészen eltűnik. -

3.) A melső lapon egy nagy csont lemezből álló ki

állás, az ikorrmány (Rostrum sphenoidale) látszik,

melynek fölső széle a rostacsont rostalemezével (La

4 *
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mina cribrosa) egyesűl, alsó széléhöz pedig a közfal

csont (vomer) ütődik.

Maga az íkcsont teste két üregeket, az íköblöket

(Sinus sphenoidales) foglalja magában, melyek már

nagyok, és tágak, már kicsinyek, majd egyik egyik

egy hézagból áll, majd sejtekre osztatik. Az öblök

egymástúl csontközfal által tökélletesen választatnak

el, mely közfal az orrmányon túl helyeztetik, és ezen

utolsó nem más, mint amannak kiálló vége. Az orrmány

nak két oldalán alol két kis csontok, az ikszarvak

(Cornua sphenoidalia) látatnak, melyek az öblöket melöl

és alol úgy rekesztik be, hogy az ürökön csak egy kis

kerek nyílás marad hátra, mely a fölsö orrjárat fe

lé (Meatus narium superior) tekínt. Ezen szarvak ki

vül domborúk, belöl homorúk, és az íkcsonthoz tar

toznak, ambátor a rostacsont hátsó sejtjeivel, is össze

vannak nőve.

II. A szárny-nyújtványok (Processus alaeformes)

Ezek négyen vannak, melyeknek ketteje oldalt hágföl,

(a nagy szárnyak) ketteje pedig a csonttestől lép egye

nesen alá (a röpnyújtványok).

A) Az íkcsont nagy szárnyai (Alae magnae ossis

sphenoidei) a testtől két oldalon mennek kifelé, és a

szemgödrökön túl görbűlnek a halánték melső tájához.

Hát felé pedig kihegyesedvén végre egy nyújtványba,

az Ingrassia kis szárnyába (Ala parva Ingrassiae) vég

ződnek. Külömböztetnek azokon :

1.) A belsö vájott lap, vagy az agyi fölület, (Su

perficies cerebralis) melyen az agy behatásátúl dom

borúságok, és völgyeletek látatnak, de egyébbként

sima, és a kemény kérrel borítatik be. -

2.) A külső lap, vagy halántékfölület (Superficies

temporalis) domború inkább, és a halántéknak egy

részét tészi. Fölül, és kivül a szárny hegyénél a két

lapok úgy esnek öszve, hogy a csont ott igen vékony

nak lenni tapasztaltatik.
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3.) A melső lap, vagy szemgödri fölület (Super

ficies orbitalis) a legkissebb, szinte négyszegletű , és a

szemgödör külső falának hátsó részét képeli. Ezen lap

mind fölül, mind alol sima szélet mutat, mely közbe

vetetlenűl egy csonttal sem áll öszvekötetésben. A föl

ső szél a kardnyújtvány felé néz, úgy, hogy a kettő

közt egy hosszús hézag marad, mely ikrésnek, vagy

fölsö szemgödörrésnek (Fissura sphenoidalis, vel or

bitalis superior) mondatik; mivel ha a szemgödörbe te

kíntünk, ezen rés fölül látszik, és következő részeket

bocsájt által: a szemmozgató ideget, a kacs- vagy sodor

ideget, a távoztató ideget, az osztott ideg első ágát, és

az agyi szemvéreret. Az alsó sima szél a fölső állcsont

felé néz, hasonlóképp mind a kettő közt egy hosszús

hasadék, az íkállrés, vagy az alsó szemgödörrés (Fis

sura sphenomaxillaris, vel orbitalis inferior) marad;

alsónak mondatik, mert az előbbeni alatt találtatik, és

az arcz bőralatti idegét, a szemgödöralatti ideget, és az

ábrázati szemvéreret bocsájtja által. -

Azon, helyen, hol ezen szárny a közeprésszel forr

öszve, több nyílások tapasztaltatnak: először az íkrés

alatt mingyárt a kerek likat (Foramen rotundum) lehet

észre venni, melyen által az osztott idegnek második

ága men. Ezen túl egy keveset kifelé a petelik (Fora

men ovale) találtatik, melyen ugyan azon ideg harma

dik ága hat keresztűl. Még tovább kifelé az Ingrassia

szárnyainál egy kis lik a tövislik (Foramen spinosum)

tűnik elő, mely a közepső agykérüt-, és vérereket bo

csájtja által. • " /

B.) A röpnyújtványok (Processus pterygoidei) az

inycsontokon túl az íkcsont testétől hágnak alá egyene

sen. Melöl egy osztatlan darabbúl állnak, de hátul min

denik két vékony levelekre hasad, melyek alol egymás

túl tökélletesen megválva vannak. A belső level belső

röpnek, a külső külsőnek neveztetik. A külső röp

rövidebb, szélesebb, és külső lapja a nagy szárnynak
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halántéki fölületével függ öszve. A belső röp keskenyebb,

az orrnak hátsó nyílását segíti készítni, és egy görbűlt

nyújtvánnyal, a röphorgaccsal (Hamulus pterygoi

deus) végződik. A két röp egy völgyeletet készít, mely

röpároknak (Fossa pterygoidea) mondatik, és a belső

röpizom(M. pterygoideus internus) által töltetik ki. Ezen

egyesűlés fölött fut egy válú kivülről be a belső röp felé,

melyben az Eustach kürtjének porczos része nyugszik.

Alol a két megvált röpök az ínycsont kúposzlopú

nyújtványa által kötetnek öszve, s igy lész a röpárok

tökélletesé. Midőn egyik egyik röpnyújtványnak külső

és belső röpje melöl öszvekoczódik, bizonyos válú

készűl, mely röpinyrésnek (Fissura pterygopalatina)

neveztetik, és mely az íny –, és fölső állcsont felé

tekínt. Ezen részek öszvekoczódása által egy cső ké

szül, mely röpínycsönek (Canalis pterygopalatinus) ne

veztetik; (31. §.) végre ott, hol a röpnyújtványok a

testtel függnek öszve, egy cső a Vidian csöje, vagy

a röpcsö (Canalis Vidianus seu pterygoideus) nyug

szik, melynek két nyílása van, egyik vagy is a melső

nagyobb, melyet a még összefüggő koponyában látni

nem lehet, mivel az még az ikínyárokban (Fossa sphe

nopalatina) találkozik. A hátul fekvő másik kissebb, és

szabadon látatik. A cső által a Vidian idege, és ütere

II1611.

Az íkcsont az ért magzatban, több darabbúl áll,

melyek lassanként nőnek öszve. A test közönségesen

a nyújtványoktúl meg van választva.

Ezen csont összekötetése következendő: 1.) a ros

tacsonttal részint a test érdes széle által; részint az

orrmány által; részint a hátsó sejtekkel a szarvak

által; 2.) a homlokcsonttal részint a kardnyújtványok,

részint a nagy szárnyak által; 3.) a falcsontokkal a

nagy szárny segedelmével; 14.) a halánték csontokkal

a nagy szárnyak altal, részint amazoknak pikkelyes

részint sziklás részeiknél; 5.) a nyakszirtcsonttal a test
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hátsó lapja által ; 6.) a közfalcsonttal az orrmány se

gitségével; 7.) az ínycsonttal a röpnyújtványok által;

8.) a jaromcsonttal a nagy szárny közbenjárása által.

27. §. A r o s t a c s o n t (Os ethmoideum, cribrifor

me, cribrosum).

Ezen csontot öszvefüggésében fölülről tekíntvén,

a homlokcsont közé íkelve lenni látjuk, most is csak

legkissebb részét vehetjük észre; nagyobb része ellen

ben az orrüregben rejtetik. Ezen csont két részre, 1.)

a rostalemezre, és 2.) a tömkelegre szakad,

I.) A rost a lemez (Lamina cribrosa, seu cribrum).

A csont legfölsőbb részéttészi, hosszú inkább mintsem

széles, és a homlokcsont rosta bevágányában vízerányo

san nyugszik; hátsó vége az íkcsonttal, alsó lapja a

tömkeleggel, melső vége és oldalszélei pedig a homlok

csonttal egyesűlnek. A koponyaüreg felé fordúlt fölső

lap likakkal, a rostalikakkal (Foramina cribrosa) tel

lyes, melyek apró csővekbe mennek által, és a melye

ken keresztűl a szagideg ágai futnak. Ezen lemeznek

fölső lapjábúl egy vastag nyújtvány a kakastaréj (Cri

sta galli) hág fölfelé. Ezen rész össze van nyomva

úgy, hogy fölső széle görbűlve fut hát és lefelé, bel

sejében bizonyos kis üreg van, mely a homloköböl

ben végződik. Elötte a már a homlokcsontnál említett

vaklik látszik. Alol a tövénél két kis nyújtványok,

vagy is a homlokhorgacsok (Hamuli frontales) talál

tatnak, melyek a homlokcsont apró gödröcseiben fek

szenek. A rostalemez alsó lapjátúl a tömeleg közt egy

csontlemez a függélyes lemez (Lamina perpendicularis)

hág függélyesen alá, mely az orrközfalnak egy részét

tészi, és fölül vastagabb, alol vékonyabb; ugyan az

csaknem : mindenkor kevessé egy óldalra hajol, azért

is az orrüreget két külömböző nagyságú felekre osztja.

Ezen lemez hátul az íkorrmányhoz, és a közfalcsont

hoz, melöl a közfalcsont porczos részéhöz ütődik.
- / 4 -
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II. A t ö m k e l eg (Labyrinthus).

Ehöz a függélyes lemez mellett lévő össve-bonyo

lodott oldalrészek tartoznak. Észre vehetni rajta:

1.) Oldalt kifelé a papírlemezeket (Laminae pa

pyraceae) avagy a róna csontocsokat (Ossicula plana)

melyek simák, vékonyak, a szemgödör belső falát képe

lik, és melöl a könnycsontokkal, fölül a homlokcsont

tal, alol a fölső állcsonttal, alol s hátul az íkcsont

testével határosak. Ezek és a homlokcsont közt mind

két oldalon a rostalikak (Foramina ethmoidalia) fek

szenek. (22. §.)

2.) A rostasejteket. (Celulae ethmoidales) Ha a

homlokcsont fölülről és a papírlemez oldalrúl elvéte

tik, akor számos vékony egymás után fekvő csont

lemezcsék látatnak, melyek hézagokat, az úgy neve

zett rostasejteket, hagyják magok közt. Ezen apró

üregek fölül a homlokcsont sejtes széle által, oldalt

kifelé a papírlemez, könnycsont és a fölső állcsont hom

loknyújtványa által, oldalt befelé a csigacsontok által.

és hátol az ínycsont egy része által záratnak be. A sej

tek kétfélék. A melsők kissebbek, és részint a homlok

öbölben, részint a homloköböl kivivő csőjébe nyílnak,

mely utolsó éppen a sejtek közepén fut keresztűl. A

hátsók nagyobbak, és egy közös nyílással a fölső orr

járatban végződnek. A melső sejtek alatt valamely kes

keny görbűlt csontlemez, a kajmacsnyújtvány Pro

cessus uncinnatus) nyugszik, mely hát felé szabadon áll

ki, és az állöbölnél az alsó csigával egyesűl.

3.), Az orrcsigák (Ossa turbinata). A rostasejtek

belöl a függélyes lemez felé mind a két oldalon egy

aláereszkedő csontlemezzel záratnak be. Ezen lemez

lehágtában a közeptájon hátul bevágatik, honnan két

pödrött csontlemezcsék származnak, melyek csigáknak

(Conchae) mondatnak. -

a) A fölsö csiga, vagy Morgagni csigája (Concha

superior, seu Morgagniana) vékony, és olyként tekere
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dik, hogy boltozatja a függélyes lemez felé, kivájott

lapja pedig kifelé van fordúlva. Az alsó domború sza

bad szélével az említett béváganyt fedezi s igy készül

a fölső orrjárat. Olykor ezen csiga fölött még egy

negyedik kissebb csiga, a Santorin csígája (Concha

Santoriniana) is találtatik. 4

b.) A közepső csiga (Concha media) a fölső alatt

fekszik, és az orrürben szabadon függ alá, domború

lapja érdes, és a közfalcsont felé tekínt; alsó széle vas

tag s érdes, és a közepső orrjáratot fedezi.

Az ért magzatnál ezen csont még nincs kifejlődve,

kicsiny, idomtalan, és porcznémű.

Öszvekötetése következendő : 1.) a homlokcsont

tal a rosta- és papírlemezek által; 2.) az orrcsontokkal

a függélyes lemez által; 3.) a könnycsontokkal a ros

tasejtek által; 4.) a fölső állakkal a melső sejtek, és a

papírlemez által; 5.) az ínycsontokkal a hátsó sejtek

által; 6.) az ikcsonttal a rosta, és függélyes lemezek

által; 7.) a közfalcsonttal a függélyes lemez által.

28 §. A k o p o n y a t e k í n t e t e á l t a l á n o s a n,

s á l l a p o t j a k ü l ö m b ö z ö é l e t i d ö b e n.

Az eddig leírt nyolcz csontok tészik tehát a ko

ponyát öszve, melynek idomja az agy körűletje, és

képe szerint alkalmaztatik. Fölül hosszús és boltozott,

oldalt lapítottabb, melöl és hátul gömbölyű. A cson

tok vastagsága külömböző. Legvastagabbnak tetszik a

boltozott rész, vékonyabb a halántéki táj, legvéko

nyabb pedig a rostacsont, és a szemgödör menyezete.

A koponya boltozott részének nagyobb megerő

sítése végett adattak a varrányok, melyek itt legerő

sebbek, honnan a magányos csontok megválasztott szé

lei nagy csipkézeteket készítnek; a nevezetesebb var

rányok következendők:

a.) A koszorúvarrány (Sutura coronalis) a hom

lokcsontot a falcsontokkal köti öszve, és az egyik ha

lántéktúl harántan men a másikhoz által.
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h.) A lambdavarrány (Sutura lambdoidea) a fal

csontok hátsó széleit egyesíti a nyakszirtcsont fölső szé

leivel. Ez oldalt terjeszkedik a csecsnyújtványokhoz ki

és lefelé, és a csecsvarrányt (Sutura mastoidea) nemzi.

c.) A nyilvarrány (Sutura sagittalis) a falcsonto

kat köti össze egymással, kezdődik a koszorúvarrány

túl, a fejtetőn hatván keresztűl, hátul a lambdavarrány

ban vész el.

d.) A homlokvarrány (Sutura frontalis) csak né

mely esetekben van jelen, mely az orrtőtűl egész a koszo

rúvarrányig terjed.

Ezen varrányok közt nagyobb, vagy kissebb szám

mal a pálhacsontocsok, v. a Worm csontoccsai jelen

nek meg, (Ossicula triquetra seu Wormiana) melyek

a lambdavarrányban leggyakrabban, a pikkelyesben

pedig legritkábban jönnek elő. Némely esetekben bi

zonyos renddel fekszenek ugyan, de mégis inkább ren

detlenül helyeztetnek egymás mellett. Nagyságok kü

lömböző, valamint képök is, majd kerekdedek, majd

sokszegletük. Erednek az által, ha a varrányokban új

csontpontok támadnak, melyek azon csorbákat töltik

ki, melyek a főcsontok által valamely okbúl ki nem

töltethettek. - *

A koponya boltozatja domború, és a szemgödrök

tűl egész az öreglikig terjed el. Külső lapja simább

mint a belső, melyen több egyenetlenségek, és boroz

dák látatnak. -

A koponya feneke (Basis Cranii) igen egyenetlen.

melöl legmagosabb, hátul legmélyebb. Rajta szinte

három hajladékok vannak. Az első a homlokcsonttúl

a rostacsonttúl, és az íkcsont egy kis részétűl készíte

tik, a második hajladék majd nem a közepen fekszik

az ík- és halántékcsontok öszvekoczódásából származik

Erre a sziklás részen túl a harmadik leg-tágabb haj

ladék következik, mely a halánték- és nyakszirtcsont

egyesüléséből támad. Ezen alaplapon nyugszik az agy
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alapja, úgy hogy az első hajladékban annak melső ka

rélyai, a közepsőben a hátsó karélynak melső része, a

hátsóban ugyan ennek hátsó része, és az agyacs nyug

szonak.

Az ért magzatnak koponyája a meg-lett embe

rétől sok részekben külömbözik. Az ábrázatcsontokhoz,

és az egész csontvázhoz-képest a koponya igen nagy.

A csontok kezdetkor porczlemezekből állnak, me

lyekben a csontgyurma súgárokként terjed el, szüle

téskor a csontok már meglehetősen kifejlődtek, de

ezen kifejlődés még nem ment végbe. Sok helyen hé

zagok vannak még jelen, melyekben a csontállomány

nincsen meg, azért is még varrányok nem készűltek,

helyöket csak hártya, és porcz tölti ki. Azon hézagok,

melyek a széles csontok szegleteinél találtatnak, kúta

csoknak (Fonticuli) mondatnak; melyek következendők:

1.) A melső, vagy nagy, v. négyszegletű kútacs

(Fonticulus anterior seu maior, s. quadrangulus) a fej

tető közepén fekszik, azon tért foglalja el, mely a

még ki nem fejlődött falcsontok, és homlokcsont közt

marad, éppen azon helyen, hol a nyilvarrány a koszo

rúvarrányhoz ütődik.

2.) A hátsó , vagy háromszegletü kútacs (Fon

ticulus posterior, seu triangularis) a nyakszirtcsont és

falcsontok közt helyeztetik ott, hol a nyilvarrány a

lambdavarrányba botlik.

5.) Az oldalkútacsok, vagy a Casser kútaccsai

(Font. laterales, seu Casserii) mind a két oldalon ket

tősek ; az egyik a falcsont, az ík- és halántékcsont közt;

a másik pedig a nyakszirtcsont, a halánték- és falcson

tok közt találtatik.

Ezen hézagok részint arra szolgálnak, hogy a fej

csontok szülés alatt egy más fölibe tolódhassanak, és

hogy a fej körülete az által kisebbűlhessen; részint

hogy az agy , mely az első életévekben sebesen nő,

kiterjedhessen, a kivűl hogy erős ellennyomást szen
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vedne. A varrányok csak a növekedő esztendőkkel

fejlődnek ki. A hátsó kútacs tűnik el legelőször, ké

sőbben az oldaliak, legkésőbben a melső, mely egész

a második életévig tart. Az élemedett korban a var

rányok lassanként öszvenőnek úgy, hogy minden cson

tok végre csaknem egy gyurmábúl látszanak állani,

mely öszvenövés a koponyának belső falán korábban

történik. A nyilvarrány leggyakrabban enyészik el,

e mellett még a tápláló edények is bezáródnak, és a

csontbél kevesbedik.

M Á S O D I K F Ö R É S Z.

AZ ÁBRÁZAT CSONTJAI.

29. §. A z á b r á z a t á l ta lá nos a n.

Az ábrázatcsontok, az állkapcsot kivévén, részint

a koponyacsontokkal, részint mozdúlatlan ízűlés által

magok közt vannak öszvekötve. Ambár némelykoponya

csontok egyszersmind az ábrázatképelésére is szolgálnak,

még is főképpen következő csontok tészik azt öszve; 1.)

a két fölső állcsontok; 2.) a két ínycsontok: 3.) a két

könnycsontok; 4.) a két orrcsontok; 5.) a két alsó orr

csigacsontok; 6.) a két járomcsontok; 7.) a közfalcsont;

8.) az állkapocs,

30. §. A föl s ö d l l c s o n t o k (Ossa maxillaria

superiora.)

Ezek az ábrázat legnagyobb csontjai: és lapok

ra, meg nyújtványokra osztatnak.

I. A lapok, vagy fö l ü l e t e k.

1.) A szemgödörfölület, vagy a szemgödri sík

lap (Superficies orbitalis, vel planum orbitale) a föl

ső lap. Ez teszi a szemgödör fenekének legnagyobb ré

szét, ezen fölület síma, és háttúl melfelé ferdén fut.

Melső sima széle a szemgödör szélének alsó részét tészi,

a belső a könnycsonttal, és papírlemezzel egyesül: a
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hátsó pedig szabad, sima, és az íkcsonttal egyetemben

az alsó szemgödörrést, vagy is az ákállrést (Fissura

orbitalis inferior, s. sphenomaxillaris) képeli (26. §.).

Ezen hátsó széltől egy cső, a szemgödralatti csö

(Canalis infraorbitalis) kezdödik, mely mel felé men,

hátul félig nyílt, de melöl csontlevel által fedetik, és

a szemgödralatti liknál (Foramen infraorbitale) vég

ződik, melyben a szemgödralatti ideg, üt– és vérér fek

szenek. Ezen liknak fenekén egy, vagy több nyílá

sok találtatnak, melyek a fölső állcsont csontgyurmá

jában találtató apró menetekbe vezetnek, a vágfog, és

szemfoghoz ereszkednek, és ezekhöz a szemgödralatti

ütértül és idegtűl eredö apró edényeket, és idegeket

vezetnek. -

2. Az ábrázatfölület (Superficies facialis), vagy

is a külső lap az ábrázaton fekszik, a homlokhoz hág

föl; hátul a halánték felé, alol egész a fogak fölső so

ráig terjed. Azon helyen hol a szemgödörfőlülethöz

koczódni akar, a szemgödralatti lik (Foramen infra

orbitale) fekszik, melyből a szemgödralatti csőben ta

lálkozó részek lépnek ki. Ezen lik alatt némely völgye

let az állgödör (Fovea maxillaris) tűn elő, melyből

a fölső ajk emelintője származik. Az egész lap a me

der pártdzatja szerínt (Limbus alveolaris) hát felé ka

nyarodik, és egy kiállást, az állgumót (Tuberositas

maxillaris) készíti, melyen a zápfogakhoz edényeket

és idegeket vivő, kis csővekbe vezető apró likak ta

láltatnak.

3. Az orrfölület (Superficies nasalis) vagy a belső

lap sima, és az orrüreg felé van fordúlva. Rajta egy

nagy egyenletlen nyílás vétetik észre, mely az állöböl

be vezet. A nyílás háta mellett egy válú látatik, mely

egy az ínycsonton lévő hasonlóval összeütődvén, a

röpínycsövet (Canalis pterygoideus) készíti.

. A csontnak egész teste üres, és állöbölnek, vagy

Highmor barlangjának (Sinus maxillaris seu antrum
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Highmorii) neveztetik, ennek feneke vékony, és a záp

fogak fölött helyeztetik, ezeknek gyökerei aval össze

függnek. Az üreg tág nyílása, mely a magányos föl

ső állcsonton szemléltetik, más csontok oda járása ál

tal oly keskennyé lészen, hogy csak egyetlen egy, oly

kor kettős lik marad hátra, mely által az öböl a kö

zepső-orrjáratba nyílik, a mit még hátul az ínycsont

orrrésze, fölül a rostacsont, alol az alsó csiga is segítnek

készíteni. -

II. A nyúj t v á n y o k.

1.) Az orr- vagy homloknyújtvány (Processus ma

salis seu frontalis) a testtűl egyenesen foly a homlok

csonthoz, és az orr-meg kőmnycsont közé vészi magát.

Két lappal bir; a kivül és melül lévő lap, egy kiálló

szél által, mely a szemgödörtűl ezen nyújtvány hegyéig

hág föl, két egyenletlen felekre osztatik; ezeknek

nagyobbika az ábrázathoz tartozik, mely érdes, és iz

mok által fedeztetik; a kissebbik egy válút készít, mely

a könnycsonttal egyetemben a könnyárkot (Fossa la

crymalis) tészi össze. A belül fekvő másik lap két

emelkedett haránt hosszakot mutat, melyhöz a közep

, ső, és alsó csigák forrnak. Ezen kivűl még a rosta

csont melső sejtjeit, és a homloköbol kivezető csőjét

is fedezi. -

2.) A járomnyújtvány (Processus zygomaticus) ki

felé dülled, érdes, csipkézetes és hátsó lapja a halán

tékároknak egy részét tészi.

3.) A meder-vagy fognyújtvány (Processus al

veolaris seu dentalis) alol fekszik, melöl domború, és

az ábrázat melső részétől hát felé az állgumóhoz görbed.

"Rajta éppen annyi domborúságok szemléltetnek, a men

nyi fogsejtek vannak. Hátsó lapja homorú, és az íny

nyújtványhoz fut. Alsólapján nyolcz fogsejtek (Alveo

li) látatnak, melyek tágsága, és melysége a foggyöke

rek idomjához és hosszúságához van szabvá; a két mel
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sők a vágfogak, az erre következők a szemfogak, és

az öt hátsók a zápfogak számára rendeltettek.

4.) Az ínynyújtvány (Processus palatinus) vízerá

nyosan fekszik, a kemény ínynek melső részét képeli,

és az orrüreget a szájüregtől választja. Az orr felé fordult

fölső lapja sima, kanyarított, és az alsó orrjáratnak

egy részét teszi. Belső széle meltől hátfelé fut, érdes, és

az átellenes társcsont hasonló szélével valódi varrány, az

žny-varrány által (Sutura palatina) egyesűl. Fölül

ezen szél az orrüregbe áll ki, és a mint a két fölső áll

csontok összekoczódnak, kettős dúdorodást az orrta

réjt (Crista nasalis) hozzák elő, melyben az orrközfal

porczos része, és a közfalcsont fekszenek. A taréj ma

ga mel felé egy kis nyújtványban, a melső orrtövisben

(Spina nasalis anterior) végződik. Az ínynyújtványnak

alsó lapja, mely a kemény ínynek egy részét tészi,

érdes, és likakkal tellyes, melyekben takonymirígyek,

és bőrbeli apró edények találtatnak. Hátul ezen nyújt

vány egy szél, és egy varrrány által egyesűl az íny

csonttal. Hol a két fölső állcsontok melöl egymáshoz

koczódnak, alol a vágfogakon túl egy lik, a melsö ány

lik, vagy váglak (Foramen palatinum anterius, seu

incisivum) látatik, mely ha fölfelé nyomoztatik, az

orrüregben két nyílással végződő kettős kis csöbe ve

zet, tehát mindenik fölső állcsont az orrtaréj mellett

egy likat mutat. Ezen cső a melső orrínyűteret és az

orrínyideget (N. naso-palatinus) bocsájtja által. Az

dl/közötti csontnak (Os intermaxillare) az emberben

nincsen világosan nyoma.

A fölső állcsont az ért magzatban már elegendő

képp ki van fejlődve, csak hogy nincsenek minden

nyújtványok illendőűl elkészűlve. Főképp a medernyújt

vány, mivel a fogak nincsenek meg, úgy az állöböl-is,

kicsiny. Azon életkorban, midőn a fogak húllnak, a

medernyújtvánnyal ismét változás történik, a fog

sejtek kissebbednek, szélök rövidűl, és tompúl, és csak

-
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nem azon állapotba térnek viszsza, a mint a gyermek

nél voltak.

Öszvekötetése következendő: 1.) a homlokcsonttal

az orrnyújtvány által : 2.) a rostacsonttal a szemgödri

síklap, és az orrnyújtvány által; 3.) a könnycsonttal

a síklap, és orrnyújtvány által; 4.) az orrcsontokkal

éppen azon nyújtvány által: 5.) az alsó orrcsigával az

orrfölület által; 6.) a közfalcsonttal az orrtaréj által;

7.) az ínycsonttal részint az ínynyújtvány, részint az

orrfölület által; 8.) a járomcsonttal a járomnyújtvány

által; 9.) a társcsonttal a mennyiben egymással hatá

rosak.

31. §. Az í n y c s o n t o k (Ossa palatina).

Az ínycsontok a fölső állcsontok, és a rőpnyújt

ványok közt fekszenek, és fölül az orrüreg hátsó

részében egész a szemgödrig terjednek el.

Mindenik csont két részre a vízerányos, és függé

lyes részre szakad.

I. A vízerányos, vagy ínyrész (Pars horisonta

lis, vel palatina).

- Ezen rész a kemény ínynek hátsó darabját tészi,

belső széle a társcsont hasonló széléhöz ütődik, mellyel

az ínyvarrány által (Sutura palatina) egyesűl. Fölül

belőle az orrtaréj jön ki, és hátul egy kis nyújtvány

ban a hátsó orrtövisben (Spina nasalis posterior) vég

ződik. Hátsó széle sima, és valamennyire kanyarított,

melytől az ínyvitorla (Velum palatinum) függ alá. Mel

ső széle érdes, és a fölső állcsonthoz koczódik. Fölső

lapja sima kanyarított, és az orrüreg fenekét segíti ké

szítni, alsó lapja ellenben egyenetlen, és a kemény

íny készítését segíti.

Azon helyen, hol a vizerányos darab a függélyessel

forr öszve, egy vastag csap a kúposzlopú nyújtvány

(Processus pyramidalis) áll ki, mely ki- és hát felé fut,

és azon nyilásba ereszkedik, mely a külső, és belső

rop
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röpnyújtványok közt marad, s eként a röpárok (Fossa

pterygoidea) tökélletesen bezáratik. Ezen nyújtványon

közönségesen három likak egy nagyobb, és két kis

sebbek a hátsó inylikak (Foramina palatina posteriora)

látatnak, melyekkel a röpínycsatorna (Canalis ptery-,

gopalatinus) végződik.

II. A függélyes, vagy fölhágó rész (Pars perpen

dicularis s. adscendens). Ezen vékony csontlemezekből

álló rész az orr hátsó oldalán egész a szemgödrig lép

föl. Rajta alol mindenek előtt egy harántúl eredő emel

kedés látatik, melyhöz az alsó orrcsiga foglaltatik; e

fölött egy más vétetik észre, melyhöz a rostacsont kö

zepső csigája feszűl. Ezen egész lemez melül a fölső

állcsonthoz ütődik, és az állöblöt segíti bezárni, hátul

a röpnyújtványhoz koczódik, és a mint a két részek

egymáshoz lépnek, általok egy közös cső a röpínycsa

torna (Canalis pterygopalatinus. 26. §.) készítetik, mely

alol három likakkal, t. i. az említett hátsó ínylikakkal

végződik. Fölül kitágúl, a honnan egy hézag támad,

mely az íkcsont teste által, a fölső állcsont, az íny

csont, és a röpnyújtvány által környeltetik, és a Vidian |

csőjével, a kerek likkal, és az alsó szemgödör réssel ha

táros: íkínyároknak (Fossa sphenopalatina) mondatik.

Ezen hézag, úgy a cső is zsírral vannak kitöltve, edé

nyeket, és az osztott ideg második ágának idegágacsait

vészik föl. A midőn a függélyes rész egész a szemgö

dörhöz jutott, azon helyen rajta egy négyszegű nyújt

vány látatik, mely a rostacsont papírlemezzével, a

fölső állcsont szemgödri siklapjával, és az íkcsont tes

tével van öszvekötve; ő egy vékonyabb nyakon nyug

szik, mivel ezen túl egy nevezetes bevágány tűnik

elő, mely fölül az íkcsont által záródik be, eként a be

vágány tökélletes likká lészen, mely ikínyliknak (Fo

ramen sphenopalatinum) neveztetik, és mely az íkíny

üt – és véreret bocsájtja által. A nyújtványnak fölső

lapja, a szemgödri fölület, (Superficies orbitalis) sima,

- 5
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és a szemgödör fenekének hátsó legkissebb részét tészi;

belöl ürös sejtet készít, mely a rostacsont sejtjeivel

függ öszve.

Az ért magzatnál az ínycsontok még alacsonyak '

és a fölhágó rész igen rövid.

Oszvekötetik: 1.) a fölső állval az íny-, és fölhágó

része által; 2.) a társcsonttal az ínyvarrány segítségé

vel; 3.) az íkcsonttal a kúposzlopú nyújtvány, és a

függélyes rész által ; 4.) a rostacsonttal; 5.) az alsó orr

csigával ; 6.) a közfalcsonttal.

32. §. A k ö n n y - v. k ö r ö m c s o n t o k (Ossa lacry

malia, seu ungvis).

Ezen csontok a szemgödör belső és melső részén

fekszenek, és a fölső állnak orrnyújtványa meg a

rostacsont papírlemezze közé vétetnek.

A könnycsont külső lapján valamely emelkedés, a

könnytaréj (Crista lacrymalis) áll ki, mely fölülről jár

alá, és alol a könnyhorgacsban (Hamulus lacrymalis)

végződik. Ezen emelkedés által a külső lap két részre

oszlik; a hátul lévő rész sima, széles, és a szemgödör

belső falának egy kis részét tészi; a melöl fekvő rész

egy sima válút készít, mely a fölső áll homloknyújt

ványának válújához ütődik, honnan a könnyárok (Fossa

lacrymalis) tökélletessé lévén, a könnytömlőt vészi ma

gába. Ezen aláereszkedő lap az orrnyújtvány segedel

mével a könnycsatornát (Canalis lacrymalis) készíti,

melyben a hártyás kőnnyvezeték találtatik."

A belső lap valamennyire kanyarított, a rostacsont

felé lévén fordítva, ennek melső sejtjeit zárja be.

A könnycsontok már jókor megcsontosodnak, és

az ért magzatnál már tökélletesen ki vannak fejlődve.

Öszvekötetik 1.) fölül a homlokcsonttal, 2.) belül

és hátul a rostacsonttal; 3.) melül és alol a fölső áll

csonttal.
-
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33. §. Az orr cs on tok (Ossa masi).

Ezek a homlokcsont alatt fekszenek, a fölső áll

csontok homloknyújtványai közt. Külső lapjok sima,

kanyarított, a hátsó és belső pedig két részre hasad.

Az egyik arra szolgál, hogy a két orrcsontok egymással

egyesűljönek. A másik az orrüreg felé tekínt, s azt

fedezi. Az ért magzatban ezek már jól ki vannak fej

lődve.

, Öszvekötetnek: 1.) egymás közt varrány által;

2.) a homlokcsonttal ennek orrtövisse által; 3) a rosta

csonttal hátsó lapjok által; 4.) a fölső állcsontokkal?

5.) azon porczokkal, melyekbül a külorr áll.

34. §. Az alsó orr c s ig á k v. az a l s ó ö rv é

n y es cs on t o k (Conchae inferiores, ossa turbinata

inferiora.) -

Ezek az orrüreg oldal – lapján alol fekszenek. Az

orrközfal felé fordúlt belső lapjok domború, az áll felé

lévő fölső pedig vájott. Mind a két lap érdes, völgye

letekkel, likakkal tellyes, s az orrhártyával fedezte

tik. Ezen csont fölső szélével neki kanyarodván, bizo

nyos vékony lemezt készít, mely az áll öblöt zárja be.

Alsó széle az orrüregben szabadon függ le.

Ezen csontnak kifejlődése a magzatban már eléggé

tökélletes.

Öszvekötetik: a fölső állcsonttal, és az ínycsont

tal, ritkábban a rosta-, és könnycsontokkal.

35. §. A k ö z fa / c s on t (Vomer).

A páratlan csaknem csüllőképű közfalcsont az orr

üreg közepén fekszik, a rostacsont függélyes lemezze,

a fölső áll- és ínycsontok közt. Szorosabban vizsgálván

két csontlevelekből látszatik állani, melyek részint ösz

ve vannak nőve. Négy szélei ezek: a fölső széles, be

vágott, és az ikorrmányhoz fekszik; a melső keskeny,

és a rostacsont függélyes lemezzével egyesűl: a hátsó
5 x!.
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sima, egészen szabad; az alsó leghosszúbb, és az orr

taréjához fekszik.

Az ért magzatban ezen csont még nincs illendően

kifejlődve, alolról fölfelé rövid, és alacsony, benne két

lemezeket világosan észre lehet venni.

36. §. A j á r o m – v. a rc z c s o n t o k (Ossa zygo

matica, seu malaria).

A járom- vagy arczcsontok a szemgödör alsó és

külső részén fekszenek, a fölső áll – és halántékcson

tok közt. Sima kevessé domború melső lapjokon a já

romlik, (Foramen zygomaticum), vagy több likak je

lennek meg, melyek egy kis csőbe vezetnek; ezen csö

nek belső nyílása a szemgödörben találtató vékony

csontlemezen látatik, és a bőralatti arczideget és néhány

véredényeket bocsájt által. A csonton három nyújtvá

nyok vétetnek észre; 1.) az állnyújtvány; (Processus

maxillaris) ez a legvastagabb, a szemgödralatti lik

hoz közel kezdődik, le- és kifelé fut, fölülete élesen

csipkézetes: 2.) a homloknyújtvány (Processus fronta

lis) egyenesen lépvén föl, a homlokcsont járomnyújt

ványához koczódik. Melöl ezen nyújtvány a szemgódör

kanyarított szélében végződik, hátul a járombevágányt

(Incisura zygomatica) képcli, és egy vékony csontle

mezzé hosszúbbodik, mely az íkcsonttal varrány által

egyesűl; 3.) a halántéknyújtvány (Processus tempora

lis) hátul és kivül fekszik; ez keskeny és a halánték

csont járomnyújtványával egyesűl, mely egyesűlés által

a járomív (Arcus zygomaticus) támad; ezen egy erős

vízerányosan fekvő a koponya csontjait az ábrázat csont

jaival öszvekötő csontív a halántékárkot (Fossa tempo

ralis) fedezi, mely a homlokcsontbúl, az íkcsont nagy

szárnyából és a halántékcsontbúl tétetik öszve, és mely

a halántékizmot, a halántéküt – és vérereket, valamint

az állkapocs bengenyújtványát is magában foglalja.

Ezen csont már azért magzatnál mingyárt tökélle

tesen ki van fejlődve,
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Öszvekötetése következendő: 1.) a homlokcsont

tal; 2.) az íkcsonttal; 3.) a fölső állcsonttal; 4) a ha

lántékcsonttal. -

37. §. A z á l l k a p o cs (Maxilla inferior, os maxil

lare inferius).

Ezen csont közepdarabra, és ágakra osztatik.

I.) A k ö z e p da ra b , v. a c s o n t t e s t e (Corpus).

Ez ívként van meggörbűlve. A leginkább kiálló rész a

közepen állcsúcsnak (Mentum) neveztetik. Melső lapja

domború, melyen az állcsúcs mellett a melső áll-,

vagy állcsúcslik (Foramen mentale seu maxillare an

terius) úgymint a medercsatornának (Canalis alveola

ris) melső nyílása találtatik. Belső lapja vájott. Az áll

csúcs közepén hátul egy domborodás az állcsúcstövis

(Spina mentalis) látszik, mely több izmok oda növé

sére szolgál. Ezen lapon két oldalra egy haránt hossz

foly, mely azt két felekre osztja, és melyhöz az áll

csúcs-szakizom (Musculus mylohyoideus) ragaszkodik

A fölső szél, vagy is a fogmeder pártázatja (Limbus

alveolaris) 16. fogsejteket foglal magában, melyek éppen

olyként vannak alkotva, mint a fölső állcsonton. Alsó

széle ezen résznek sima, a közepén szélesebb de oldal

felé futván, keskenyebb lessz. * -

- II. Az ág a k (Rami). -

Az ágak laposak, a halántékcsont, és a járomív

felé hágnak föl. Külső lapjok sima, és a rágizom oda

forrásátúl hullámképü. Hol ezen lap a test alsó szé

lével koczódik öszve, ott majd nagyobb majd kissebb

szeglet, az állkapocs szeglete (Angulus maxillae infe

rioris) támad. Az ágak hátsó lapja igen egyenlőtlen

de sima, közepjöken a hátsó áll-lik (Foramen maxill.

posterius) látszik, mely egyszersmind a medercsőnek

hátsó nyílása. Ezen cső ferdén men háttúl mel felé ma

gán a testen keresztül egész az állcsúcsi likig alá, de

még itt sem végződik, hanem egész az állcsúcsig foly
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tatódik, és csak az első vágfognál szakad vége. Benne

a fogak számára rendeltetett alsó mederideg és ütér jár.

A hátsó liknak belső szélétűl egy borozda foly, mely

ben egy ideg, t. i. az állcsúcs – szak- ág (Ramus my

lohyoideus) fekszik. Az ág fölső széle fél hód képre

van kivágva, és két nyújtvánnyal végződik. A hátsó

vagyis a bütyöknyújtvány (Processus condyloideus) a

halántékcsont felé men ki, feje gömbölyűs, belülről kifelé

ferdén állván, belső vége valamivel tovább esik hátfelé.

A fej egy keskeny görgeteg csontdarabon a nyakon

(Collum) ül, és a halántékcsont szikály ízgödrével, és

ízgumójával van öszvekötve. A másik nyújtvány benge

nyújtványnak (Processus coronoideus) neveztetik, mely

a halánték-árokban melöl fekszik, és hátra görbült heg

gyel végződik. -

Mivel az állkapocs a születés után az ért magzat

nak a szopás végbevitelére azonnal szükség: azért szü

letéskor annak megcsontosodása már jól előre ment, de

mind eddig még két darabokbúl áll, melyeknek min

denike egy csontponttal bir, az állcsúcsnál mind a ket

ten porczízűlés által egyesűlnek, mely az első életév

ben úgy elenyészik, hogy ekor az állkapocs csak egyet

len egy csont. A fogak áttörése előtt a test alacsony |

és az oldalrészek rövidebbek, amaz a meglett eszten

dőkben, midőn már minden állandó fogak áttörtek, leg

magosabb lessz. Élemedő életkorban a fogak kihúllá

sával a test fogy, és a mederpártázat csak egy vékony

csontívet mutat.

Öszvekötetése: Az állkapocs a koponyával még

pedig a halántékcsonttal mozdúlható ízülés által kötetik

öszve. A bütyöknyújtvány porczfedett, és a mondott

csont szikály ízgödréhöz és ízgumójához ütödik, me

lyek szinte porcczal vannak borítva. Ezen részek egy

tokszálag (Lig. articulare) által vétetnek körűl, és tar

tatnak öszve, mely az ízgödör körületjén kezdődvén »

a bütyöknyújtvány fölületéhöz feszül, egyszersmind
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hátul és kivül ennek nyakához más rostokat bocsájt.

Hátul a szálag legerősebb, kivül és belöl vékonyabb,

de melöl csak tökélletlen, mivel itt a külső röpizom

nak inas részei erősítik az inas részeket. A mozgás elő

segítésére a tokban ízközporcz (Meniscus) vétetik ész

re, mely az ízgumó, és bütyöknyújtvány közt fekszik,

ezen porcz néműként két darabbúl áll, a mennyiben ,

közepén legvékonyabb, hátul és melöl szembetűnőleg

vastagabb, két lapjai vájottak, és inas rostok által a

gumóhoz és bütyöknyújtványhoz feszűlnek, széle ellen

ben a tokkal kötetik öszve. Az állkapocs mozgékony

sága nagy, és szabad ízülést terjeszt elő, a mennyiben

a csont minden irány szerint mozdítathatik. Midőn a

csont a fölső állhoz szorítatik, akor a bütykök az íz

gödörben fekszenek; midőn pedig csügged, akor azok

a gumóhoz jönnek; ha ismét fölemeltetik, a bütykök

is visszamennek helyökre. Midőn a bütyök az izgö

dörben nyugszik, minden oldalrúl csontgyurmával vé

tetik körűl, csak akor nem, midőn a gumón áll. A tok

szálag főképp a röpizmok, a rágizom, és halántékizom

által őriztetik. E kivűl a belső oldalon még az ol

dalszálag (Lig. laterale) fekszik, mely a tok hátulján

az ízgödörbűl kezdődik, és a hátsó áll-lik hátulján a

szeglethöz tartózkodik; ezen szálag lapos, és nyílással

bir, mely az alsó mederideget, és üteret, (Nervus, et

art. alveolaris inferior) az állkapocs csőjébe lépteti.

H A R M A D I K S Z A K A S Z.

A TÖRZ S Ö K C S O N T JA I,

38. §. Közönséges tekintet.

A Csontváznak második része a törzsök csontjait

foglalja magában. A törzsök a nyakszirttül egész a me

denczének legalsobb részéig ereszkedik alá, és követ
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kezendő osztályokra szakad; 1.) a gerinczoszlopra; ide

tartoznak minden gerinczcsontok a kereszt- és far

csikcsont; 2.) a mel csontjaira, hová a bordák, és a mel

csont vitetődnek; 3.) a medencze tulajdon csontjaira

(Ossa coxarum).

E L, S Ö F Ö R É S Z.

A G E R INC Z O S Z L O P.
-

39. §. A gerinc z oszlop vagy hátgerinc *

álta lá nos a n (Columna vertebralis, s. spina dorsi).

. Az egész gerinczoszlop három részre oszlik. Alola

medencze táján a mozdúlatlan keresztcsont helyezte

tik, mely két oldalról a medenczecsontok által vétetik

közbe. A keresztcsonton egy hosszú mozgó oszlop nyug

szik, mely fölül a fejjel állván öszvekötetésben; szorosabb

értelemben gerinczoszlopnak neveztetik. A keresztcsont

alatt végre még egy mozgékony rész a farcsikcsont függ

alá. Mind ezen részek egymás fölött fekvő számos vas

tag csontokbúl állnak; a magányos csontok gerinczek

nek, vagy csigolyáknak (Vertebrae) mondatnak. A

hátgerincznek legnagyobb része eféle egyes darabokbúl

az az valódi gerinczekböl (Vertebrae verae) tétetik

öszve, melyek csak szálagok által tartatnak öszve. A

keresztcsontnál ellenben a gerinczek egymással öszve

forrnak, és egymás közt úgy öszve vannak nőve, hogy

meg nem választathatnak, sött még az egyes darabokat,

melyekkel az előbbeniek birnak, sem mutatják, azért

is álgerinczeknek (Vertebrae spuriae) mondatnak.

A hátgerincz, ha meltől tekíntetik, nem egyenes

hosszba hág alá, sött külömbfélé görbűléseket mutat.

A fölső vagy nyakrész csaknem függélyesen ereszkedik

alá, s egyszersmind kevessé mel felé hajlik. A meltá

ján a gerinczek látszatosan hátra felé lépnek, és hogy a

melüreg tágúlhasson, hát felé hajlonak. A hastáján ismét
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mel felé jönnek. A keresztcsont szembetűnőképp visz

szavonúl, a farcsik pedig ismét mel felé hajlik.

40. §. A v a l ó d i g e r i n c z c s o n t o k á l t a lá

nosa n (Vertebrae verae).

A tulajdon gerinczoszlop, a kereszt- és farcsikcson

tot kivévén, 24. gerinczcsontokból áll, melyek három

seregre osztatnak: 1.) a hét nyak – (Vertebrae colli);

2.) a 12. mel- vagy hátgerinczre (Vertebrae dorsi);

3.) az 5. has- v. ágyékgerinczre (Vertebrae lumborum).

Mindenik valódi gerincz, az elsőt kivévén, két fő

darabbúl áll, a melöl fekvő testből, és a hátul lévő

Hívből. -

1.) A test (Corpus vertebrae) hátsó részét kivévén

csak nem hengeres, fölső, és alsó lapja lapos, és az ízü

lésre szolgál; a melső lap a fölső gerinczeken lapos,

az alsókon vájott, a hátsó hasonlóan a fölsőkön lapos,

az alsókon kanyarított. Azon apró likak, melyek főképp

a melső lapon látatnak, arra szolgálnak, hogy a táp

láló véredényeket bocsájtsák által. -

2.) Az ív (Arcus) hét nyújtványokbúl áll.

a.) A tövisnyújtvány vagyis orj (Processus spino

sus) az ív közepéből dúdorodik ki hát felé, ezen nyújt

vány a fölső gerinczeken valamivel vastagabb, az alsó

kon két oldalról öszvenyomott, a fölső, és alsó gerin

czeken inkább egyenesen ered, a közepsőkön pedig

inkább alá bocsájtkozik. Az orjak arra valók, hogy

hozzájok több szálagok, és izmok feszűljönek.

b.) A haránt nyújtványok (Processus transversi)

ketten lévén két oldalról állnak ki, erősek, és közön

ségesen azon czélra szolgálnak, mint az elöbbeniek.

c.) A ferde nyújtványok (Processus obliqui) négy

számmal vannak; ketten közülök fölfelé állnak: és fölső;

ketten aláfelé mennek: és alsó ferde nyújtványoknak

(Processus obliqui superiores et inferiores) mondatnak.

Ezek ízlapokkal birnak, és úgy fogódzkodnak egymásba,

hogy a fölső gerincznek alsó ferde nyújtványai az alsó ge
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rincz fölső ferde nyújtványaival egyesűlnek, és ez ál

tal a gerinczoszlopnak mozgékonyságat viszik végbe.

Mindenik gerinczcsontnak íve, és teste közt egy

lik foglaltatik, mely szinte három szegű. Valamen

nyi gerinczek likainak öszvejöveteléből pedig a ge

rinczoszlop csatornája (Canalis medullae spinalis)

származik, mely egész a keresztcsont végéig terjed el

Ezen csatorna legtágabb a nyak-, és ágyékgerinczek

nél, a melgerinczeknél pedig legszűkebb, a nyakszirtcsont

öreglikjával függ öszve, és a gerinczagy, mely a ko

ponya üregből száll alá, fekszik benne..

A test, és a ferde nyújtványok közt mindenik ge

rinczen, mindkét oldalrúl két kivágányok látszatnak,

melyek közül az alsó nagyobb, a fölső kissebb; ezen

kivágányok a szomszéd gerincznek hasonló kivágányai

hoz koczódván, a közös likakot (Foramina communia)

nemzik, honnan mindenik oldalon huszonöt likak

származnak, melyek a gerinczagy idegeit bocsájtják által.

Ősz v e k ö t e t é s.

Az egész gerinczoszlop fölül a nyakszirtcsonthoz

ütődik, oldalt a hátgerinczekkel a bordák egyesűlnek,

alol pedig ugyan a gerinczoszlop a keresztcsont által

az egész medenczével függ öszve. A gerinczeknek ezen

csontokkal lévő öszvekötetése ez után adatik elő, itten

csak a magok közt lévő öszvekötetésről van szó. Min

den ide tartozó szálagok két seregre osztatnak: azok-,

ra, melyek a testet, és azokra, melyek az ívet egyesítik.

1.) Azon szálagok, melyek a testet egyesítik.

a) A gerinczközötti szálagok, (Lig. intervertebra

lia) melyek gerinczközötti porcznak (Cartilago in

tervertebralis) is mondatnak. Ezek két testek lapjai

közt találtatnak. Egy ily szálag egymáson átvágó fé

nyes rostokbúl all, minthogy először – is rostokbúl

álló némely réteg mutatja magát, melyben a rostok

jobról balra folynak, ez után pedig egy más, melyek
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rostjai ellenkező irányt tartanak, és így több rétegek

következnek egymás után. Az egész szálag eféle rost

szövetbűl áll. Mentül közelebb van a réteg a közephöz,

annál lazabb a szövet, és szembetűnő hézagok marad

nak meg, melyek kocsonyaféle gyurmával vannak ki

töltve. Ha a szálag harántan vágatik által: akor azt

tapasztaljuk, hogy a rétegek benne közös közeppontú

gyürőkbűl állnak; a közepen pedig a mondotthoz

hasonló kocsonyaféle igen érméczes gyurma találtatik.

Ezen öszvekötetés által az nyeri egész oszlop legna

gyobb erösségét. -

b.) A melső hosszús szálag (Lig. longitudinale

anterius) vagy hosszús póla (Fascia longitudinalis) a

fejgyámtúl kezdődik, és a nyak meg a melgerinczek tes

tei előtt men egész a negyedik ágyékgerinczig alá. Az

elöbbenivel minden felöl öszvefügg, végre a rekesz szá

raiba vesz el. A gerinczoszlop mozgását hát felé e tartja

rendcs kórlátok közt. -

c.) A hátsó hosszús szálag (Lig. longitudinale pos

terius) a testek hátsó lapjain fekszik a gerinczagy

csatornájában, de sokkal keskenyebb mint az elöb

beni. Fölül azon szálagokkal függ öszve, melyek a

fölső két gerinczek sajatjai, egész a keresztcsontig ter

jed alá, és a gerinczoszlop melfelé történő mozgásátha

tározza, - - -

2.) Azon szálagok, melyek a gerinczek íveit egye

sítik. * * * * * -

a.) A szárközötti szálagok (lig. intercruralia); a

gerinczek egymás fölött • fektökben hátul íveik közt

csorbákat hagynak, melyeket ezen szálagok dugnak be.

Ezek mindenik csorbában kettősek, minthogy a ferde

nyújtványtól a tövisnyújtványhoz mennek, függélye

sen folynak alá, vastagok, érméczesek, a gerinczagyat

fedezik, és a csatornát csukják be. Másként szinők vé

gett sárgásoknak (Subflava) is mondatnak.
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b.) A haránt közötti szálagok (Lig. intertransver

salia) a haránt nyújtványok közt találtatnak, az ágyék

gerinczeknél legerősebbeknek mutatják magokat, a föl

sőknél nem annyira; melyeknél gyakorta nincsenek is

meg. - |

c.) Az orjközötti szálagok (Lig. interspinalia) az

orjak közt fekszenek, és egyik nyújtványtúl a másik

hoz futnak. -

d.) A hegyek szálagai (Lig. apicum) az orjnyújtvá

nyok hegyeinél tűnnek elő, függélyesen ereszkednek alá,

és az elöbbeniekkel függnek öszve.

e.) Az íz-, vagy tok-szálagok, (Lig. articularia

seu Capsularia) ezek a ferde nyújtványokat eléggé fe

szes tokokkal környelik.

A szálagokbúl lett ezen készűlet által, melyeknek

erőssége még az ide fekvő sok izmok által is öregbedik,

a gerinczek oly szorosan kötetnek öszve egymással,

hogy ficzamodások szer fölött nehezen történhetik. Az

egész oszlop mozgékonyságát tekintvén, az minden

irány szerint foroghat, úgy hogy nála a szabad ízülés

némely nemének van helye. De ha két gerinczek ma

gok magok közt lévő mozgásait nézzük, a valóban

igen kórlátolt, csaknem csupa feszes ízülés (Amphiar

throsis). Mert minden porczok oly feszesen vannak egy

mással egyesűlve, hogy mindenik mozgása csak igen

csekély, és csak minden gerinczek apró mozgásainak

összéből kerűl ki a mozgásnak azon nevezetes, és

látszatos foka.

41. §. A ny a kg e r i n c z e k (Vertebrae colli, seu

Cervicis). -

Ezeknek száma hét. A két első a többitűl külöm

bözik, azért különös leírást érdemel. -

A.) A fejgyám (Atlas) mint első nyakgerincz a

nyakszirtcsont alatt fekszik, idomjára nézve gyürő

höz hasonlít, mely két ívből egy melső, és egy hátsóbúl
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áll, melyek vastagabb oldalrészeik által egyesűlnek. A

test, és az orjnyújtvány, itt nincsen-meg

1.) A melső iv, (Arcus anterior) ez, hogy a fejnek

mel felé történő mozgása ne gátoltásson, vékonyabb,

és melső lapján egy kis emelkedés a melsö gumó (Tu

berculum anterius) a hátsón pedig a fognyújtvány

oda fekvésétől egy ízfölület látatik. -

2.) A hátsó ív (Arcus posterior) hosszúbb, és vas

tagabb. A hátsó lapon az orj helyett szinte egy emel

kedés, a hátsógumó (Tuberculum posterius) van.Azon

helyen, hol ezen ív az oldalrészekkel egyesűl, két ol

dalt a fölső lapon egy lapos völgyelet látatik, mely

ben az első pár nyakideg és a gerinczütér nyugszonak.

3.) Az oldalrészeknek nagy ferde nyújtványai van

nak, a fölsők hósszúsok, és mélyen kivájottak; az al

sók gömbölyűsök, laposak, és kifelé kajszán végző

dők. A haránt nyújtványok igen hosszúk, és a nya

kon legnagyobbak. A nagy belső lik, nagyobb mint az

egyébb gerinczeknél, mivel a gerinczagyon kivűl, még

a fognyújtványt is fölvészi.

Az ért magzatban ezen csont két darabokbúl áll,

melyek a melső, és hátsó íven ott, hol késöbben a

gumók támadnak, porczgyurma által forronak öszve

B.) A második nyakcsigolya , vagy-is a tengely

(Epistropheus). Ennek teste majdnem olyan, mint a

többi gerinczeké. Alsó ízlapja a harmadik gerincczel

egyesűl, fölül ízlapja nincsen, mely helyett a testből

egy tompa nyújtvány, a fognyújtvány (Processus odon

toideus) emelkedik ki; ez a fejgyám-melső ívén túl fek

szik, mi által a fejgyám és tengely közt oly forgó

mozgás hozatik elő, mint milyen a kerek és tengely

közt van. A nyújtvány melső lapja sima, és ízlappal

bir; hátsó lapja a közepen kivájott, s hozzá egy szá

lag simúl; fölső része pedig hegyesen végződik. Ha

ránt nyújtványai ezen gerincznek rövidebbek mint a

fejgyámnál, alol görbültek, és egy ferdén föl- és kifelé
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fekvő likat mutatnak. A fölső ferde nyújtványok inkább

laposan, és vizerányosan folynak, a hasonlóképp lapo

san fekvő alsók ellenben inkább mel felé vannak for

dúlva. A tövisnyújtvány igen vastag, és hasadt.

Ezen csigolya a magzatban öt egész hét darabbúl

áll, a fognyújtvány saját csontponttal bir. -

C.) A többi nyakgerinczek. Ezek a már fölül

említett közönséges tulajdonságokkal birnak. A testök

nagysága azon arányban növekedik, a mint azok a

melgerinczekhöz közelednek. A fölső ízlap egy oldal

rúl a másikra, az alsó meltűl hátfelé van kivájva ; eként

két gerinczek közt nagyobb hézag marad, hogy abban

vastagabb gerinczközötti szálag fészkelődvén, a nyakge

rinczek szabadabb mozgása eszközöltessen. Az orjnyújt

ványok mind rövidebbek mint a melgerinczeknél, de

hosszúságok lefelé növekedik. A fölsők hasadtak, és

két gömbölyű gombokba végződnek, de a 6-dik és 7-dik

nem. A hetedik orja leghosszúbb, és a melgerincz

höz leginkább hasonlít, azért is kidülledő gerincznek

(Vertebra prominens) neveztetik. A haránt nyújtvá

nyok lefelé futnak, és végökön két gombokba vannak

hasadva, melyek közt fölül egy válú szemléltetik,

melyben nyakidegek fekszenek. Mind ezen nyújtvá

nyok lukakkal bírnak: valamennyi lik egymás fölött

feküdvén, csövet kepel, melynek gerinczcsatorna (Ca

nalis vertebralis) a neve, és melyben a gerinczüt- és

vérerek folynak. Ezen likak a nyakgerinczeknek azon

béllegeit tészik, mely által azok mingyárt első, tekíntet

re a többiektől meg külömböztetnek, mert a mel- és

ágyékgerinczeken a haránt nyújtványok nincsenek át

fúrva. A ferde nyújtványok inkább vízerányosan fek

szenek, és valamennyire hát felé hajlanak.

A nyakgerinczek öszvekötetése. Itt is a már fö

lebb említett közönséges öszvekötetésnek van helye.

Csak a gerinczközötti szálag sokkal vastagabb, mely

által a nyakgerinczek mozgása segítetik elő.
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Ezeken kívűl az orjnyújtványokon egy tulajdon

szálag a tarkószálag (Lig. nuchae.) fekszik, mely a

külső nyakszirtgumótúl eléggé szélesen kezdődik, min

den orjokhoz alá ereszkedik, keskenyebb lessz, és a

hetedik csigolyának orján végzödik. Ezen szálag ré

szint a fej erősítésére szolgál; részint több izmok ra

gadnak hozzá. -

A nyakszirtcsont, a fejgyám, és tengely közt még

tulajdon szálagos készület marad meg, mely ezen há

rom csontot tartja öszve. Ez által kettős mozgás hoza

tik elő. Vagy t. i. mel felé bocsájtjuk le fejünket, és

ismét hát felé emeljük fől, mely mozgás a nyakszirt

és fejgyám közt lévő csukló ízűlés által törtenik; vagy

pedig két oldalra forgatjuk fejünket, mely a fejgyám,

és tengely között a fognyújtványon forgó ízülés által

eszközöltetik. Ezen készület pedig következendő szá

lagokbúl áll. - -

1.) Olyakbúl, melyek a nyakszirtcsontot a fej

gyámmal egyesítik. A midőn t. i. a két csontok ösz

vekoczódnak, melül és hátul hézag marad, mely két

szálagok által záratik be.

a) A melsö dugszálag (Lig obturatorium anterius)

által. Ezen gindár, széles, és oldalt a fejgyám tokszá

lagaival összevegyűlő szálag a fejgyám melső íve és a

nyakszirt közt lévő hézagot töltvén ki, a fejnek a nyak

szirt felé történhető igen érős hajlását gátolja meg, egy

szersmind a gerinczagyat is védi.

b.) A hátsó dugszálag (Lig obturatorium pos

terius) a hátsó hézagban fekszik a fejgyám hátsó íve

és a nyakszirtcsont közt, mely a fej mel felé való ha

jolásának áll ellent, és a gerinczagyat védi ; alkotására

nézve olyan, mint az elöbbeni, oldalt szint úgy vesz

el, egyszersmind befelé fordúl, és mind a két olda

lon egy kerekded hüvelyt készit a gerinczbeli-üterek

számára, hogy ezek a fej hajtása által ne nyomattas

sanak.

J
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2.) Olyakbúl, melyek a tengely fognyújtványát a

fejgyámmal, és nyakszirtcsonttal egyesítik.

a.) A haránt szálag (Lig. transversum) mind a

két oldalon a fejgyám melső ívének belső lapjához fe

szűl, a fognyújtvány nyaka körül futván, azt a fej

gyámhoz feszítvén, helyezetében tartja meg.

b.) Az oldal- vagy szárnyas szálagok (Ligamenta

lateralia, seu alaria) a fognyújtvány két oldalainál kez

dődnek, fölfelé az öreglik mellett a nyakszirtcsont

hoz forrnak.

c) A függesztő v. akasztó szálag (Lig. suspen

sorium) a fognyújtvány hegyétől kezdődik, és, az öreg

lik melsó széléhöz feszűl.

d.) A szálagos hártya (Membrana ligamentosa).

Ha a négy fölső nyakgerinczek ívei, úgy tovább a ge

rinczagy, és a kemény kér is elvétettek, még azért

ehelyt a fognyújtvány nem látatik, hanem egy hártya

által fedeztetik, mely az említett nevet viseli. Ez a

nyakszirtcsont alaprészének belső oldalátúl ered, az

öreglikon által men ki, hol a keménykérrel egy keves

sé függ öszve, erre a fognyújtványokon túl futván alá,

a tengely testéhöz feszűl, és a hátsó hosszús szálag

rostjaival vegyűl öszve. Ennek helyezete által fedezte

tik a nyújtvány az említett szálagokkal, és ez által

akadályoztatik meg a gerinczagyra a fognyujtvány ál

tal történhető nyomás a fej mozgása közben.

42. §. A m e l– v agy h á tg er i n c z e k (Vertebrae

dorsi seu thoracis).

A nyakgerinczek után ezek következnek, és a mel

üreg hátsó részét zárják be. Számok közönségesen 12.

ritkábban 13. vagy 11. Testök nagyobb mint a nyak-,

kissebb mint a hasgerinczekcn. Nagyságok fölülről le

felé lassanként öregbedik, még pedig úgy, hogy min

den melgerincznek alsó lapja nagyobb mint a fölső.

Mindenik testen oldalt egy izgödör (Fovea articula

ris)
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ris) vétetik észre, mely két határos gerincztestektől

közös segedelemmel készítetik; (az elsőt és végsőt kivé

vén, melyek a gödröt csak magok készítik), és a bor

dafej elfogadására szolgálnak. Hasonló gödröt lehet látni

mindenik haránt nyújtványon, a 11-dik és 12-dik gerin

czét mégis kivévén, melyek a bordák gumóinak számára

rendeltettek. Ezen ízlapok a melgerinczek legnevezete

sebb béllegeit tészik, melyek által az egyebektűl megkü

lömböztethetnek. A ferde nyújtványok majd hogy

nem fűggélyesek; a fölsők sima lapjaikat hát, az alsók

pedig ugyan azt mel felé mutatják, a 12-dik gerinczen

lévőket kivévén, melyek már inkább kifelé fordúlnak,

Az ízülés lapjainak ezen helyezete által a gerinczoszlop

nak oldalmozgása segítetik elő. Az orjak főképp a ne

gyediktűl kezdvén, egész a 9-dik gerinczig ferdén

futnak hát felé. Az idegek részére rendelt kivágányok

kissebbek, valamint a gerinczközötti porczok is. A ge

rinczagynak lika kicsíny, és kerek. Az öszvekötetés

ugyan olyan, milyen a már fölebb említett közönséges

43. §. Az ágy é k –, v agy h asgerincz e k ,

(Vert. lumborum seu abdominis).

Ezek a legalsóbbak, és alol a keresztcsonttal határosak, • *

Számok közönségesen öt, csak ritkán több vagy kevesebb,

eggyel. Különös tulajdonságaik következendők: testök

mindenek közt legnagyobb, hátul valamivel keske

nyebb mint melöl. A legalsóbb gerincz teste melöl

magosabb mint hátul; a közporczok itt legvastagabbak,

a gerinczagy számára rendelt lik tágabb mint a hát

gerinczeknél. A haránt nyújtványok nagyok, átfúrva

nincsenek, sem ízlappal nem birnak; ez által külöm

böztetnek meg ezen gerinczek a többbiektől. A fer

de nyújtványok majdnem függélyesek, a fölsők va

1amennyire kivájott sima fölületöket befelé, az alsók

Pedig egy kevessé domború lapjaikat kifelé fordítják.

- 6
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Az orjak rövidebbek mint a melgerinczeknék, vízerá

nyosan fekszenek, két oldalon laposak, s tompa vég

gel birnak. Az idegek számára rendelt nyílások igen

nagyok. s

44. §. A g e r z n c z o s z lop n a k á l la po tj a

k ü l ö m b ö z ö é l e t k or b a n. | |

A gerinczeknek legnagyobb része már jókor ki van

fejlődve, és az ért magzatban, a fejgyámot, és a ten

gelyt kivévén, három darabbúl állnak t. i. testből, és

ívből, ezen utolsó pedig két részből tétetik öszve, me

lyek az orjnyújtványnál egyesűlnek. Az újszülött gyer

meknél a gerinczoszlop majdnem egyenes semmi gör

bűlés nem tapasztaltatik rajta mint a meglettekén"

Hosszúsága az alsó végtagok hosszúságához véve, szem

betűnőleg nagyobb, arányként sokkal hosszúbb mint

sem a meglett állapotban, mivel a közporczok vasta

gabbak és szélesebbek; a testek hátsó lapja domborúbb,

és az oldalkivágányok, hogy a vastagabb idegeket át

bocsájthassák, tágabbak. De mind azon részek, melyek

az oszlop mozgására rendeltettek, még csekély kifej

lődést mutatnak. Az orjnyújtványok nincsenek meg,

azért a hátgerincz izmai azt ki ném feszíthetik, és a gyer

mek magát egyenesen nem tarthatja. Az ágyék gerinczek

haránt nyújtványai hasonlót mutatnak. Ellenben a hát-,

és nyakgerinczek haránt nyújtványai már jobban ki van

nak fejlődve, részint, mivel az elsők a bordákot vészik föl;

részint, mivel a végsők a gerinczedényeket bocsájtják

által. Egyébként a gerinczoszlop oly kúposzlopot nem

képel, melynek alapja alol volna, ellenben a nyakgerin

czek szélesebbek mintsem az ágyékgerinczek, a mi egy

szersmind oka, hogy miért nem tarthatja föl az újszü

lött gyermek törzsökét.

Az élemedett korban a porczok vastagsága vesz,

több gerinczek öszvenőnek. Egészben véve a gerinczosz

lopnak mel felé nagyobb hajlása van, részint a porcz
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korongok fogyása végett; részint, mivel a hátizmok mun

kálódása csügged. E kénteti az öregeket járás közben a

térdet előre tartani, hogy aként a medencze, és a test”

nehézségének közeppontja egy átaljában ápoltasson.

45. §. A ke re s z t c s o n t (Os sacrum, seu latum,

seu clumium).

Ennek fekvése a medencze csontjai közt esik, fölül

a végső ágyékgerinczhöz ütődik, alol pedig a farcsik

hoz. Állománya kivül merőbb, belöl igen laz. Öt álge

rinczekből tétetik öszve; azon gerinczcsontok t. i. me

lyek ezen csontot teszik öszve, magányosan nem, ha

nem csak öszvenőve mutatathatnak; nyújtványaik csak

igen homályosak. A fölső közülök leg nagyobb, és így

kíssebbednek arányként. E mellett a csont maga gör•

bűlt, melső lapja kanyarított, a hátsó pedig domború.

A magzatnál ezen csont egészen porczbúl áll, mely

ben a csontpontok csak lassanként tétetnek le. A három

fölső csontdarabok számára öt öt, a 4-dik és 5-kére

pedig csak három pontok trendeltettek. Születés után

a csontosodás még sokáig nem tökélletes, csak lassan

nőnek a magányos részek öszve közönségesen a 10-ik év

körül. Sött a végbement csontosodás után is nyil

ván látatnak az álgerinczek közt volt néhai váladékok

nyomai. * * -

Ezen csonton következendő lapok vétetnek észre,

A Fölsö lap közepén egy valódi ízlap látszatik, mely

egy gerinczközötti szálag által a végső ágyékgerincczel

nő öszve. Mivel pedig a keresztcsont mingyárt hátra ha

jol, tehát ezen öszvekötetés helyénél egy mel felédú

dorodó szeg támad, mely előfoknak (Promontorium)

neveztetik. A lapnak egyébb része érdes; háránt nyújt

ványok nem látatnak rajta , hanem helyettök zömök

csontállomány tapasztaltatik. Ezen lap mel felé az ívelt

hosszba (Linea arcuata) vesz el, mely a nagy meden

czét a kicsínytől választja. Az utólsó ágyékgerincz ha

6 *
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ránt nyújtványa, és ezen oldalrész közt alol egy ki

vágány látatik, melyben az utólsó ágyékideg foly. Vég

re még ezen lapon két föllépő ferde nyújtványok vé

tetnek, észre, melyek a végső gerincznek lelépőivel

kötetnek öszve- - -

A melsö lap sima, majd többé, majd kevésbé ka

nyarított, és harántcsíkolatokat mutat, melyek az ál

gerinczek különözött testeinek határait jelelik. E kivűl

rajta még négy, vagy öt pár gömbölyű likak a melsö

keresztlikak (Foramina sacralia anteriora) látatnak,

melyeken által a keresztidegek hatnak. *

A hátsó lap domború, s érdes, és rajta három

sor dombok vétetnek észre. A közepső az orjnyújtvá

nyok maradványaibúl áll, (melyek végei olykor egyen

ként állnak ki) alol meg hasad, és csaknem három szcg

letű nyílást hagy, mely a gerinczagycsatornának végét

jeleli. A két más sorok oldalt fekszenek, és az egy

másba folyt ferde nyújtványokat állítják elő. A közepső

és külső sor közt mind a két oldalon négy vagy öt li

kakot a hátsó keresztlikakot (Foram. sacr, posteriora)

lehet látni, melyek a melsőknél kissebbek, csonthár

tyával vannak részint bevonva, és egyedül apró ütere

ket eresztenek be, a hátizmok részére rendelt idegszá

lak pedig azokbúl hatnak ki.

| Az oldallapok a medencze csontjaihoz ütődnek,

porczgyurmával vannak behúzva, és a csípcsonttal nő

nek öszve. -

A keresztcsont hegyének egy kis ízlapja van, mely

a farcsik hasonló ízlapjával forr együve.

A Csont, a keresztcsatornát (Canalis sacralis) mint

minden gerinczek csőjének folytatását, foglalja magá

ban, mely csaknem 3. szegletű, fölül tágabb, alol szű

kebb, és egy hasadékkal végződik. A hasadék két olda

lán két nyújtványok, a keresztszarvak (Cornua sacra

lia) fekszenek, melyek inas állomány által mindenik

oldalon a farcsikszarvakkal kötetnek öszve, és egy az



csont ja i. 4 85 |

ötödik keresztidcg átbocsájtására szolgáló nyílást ké

szítnek. - -

46. §. A Far c si k es on t (Os coccygis).

A farcsikcsont a keresztcsont alsó részéhöz ragad,

és négy ritkábban öt kis darabbúl áll. A legfölsőbb leg

nagyobb, melynek két rövid haránt, és két kis ferde

nyújtványai vannak, melyekfarcsik szarvainak (Cor

nua coccygea) neveztetnek, ezen kivűl egy kivájott izlapja

is van, mely a keresztcsonttal történő öszvekötetésreszol

gál. A többi darabok kissebbek, sok szegletűk, ízlapjaik

kal egymás közt öszvefüggők. A farcsik a keresztcsonttal

keskeny szálagok által kötetik öszve, még pedig melöl a

melső, és hátul, a hátsó keresztfarcsikszálag (Lig.

sacrococcygeum ant. et posterius) által. Ezen csont va

lamennyire mel felé hajol, mozgékony, mert mel–, és

hátfelé is hajtathatik. Azonban sokszor korán, közön

ségesen pedig az öreg korban a részek öszvenőnek, moz

dúlatlanokká lésznek. Az ért magzatban a darabok por

czosak, és csak az első életévben látatik a legfölsőbben

csontpont, a többiek megcsontosodása később eszten

dőkben történik, -

M Á S o D I K F Ö R É s z.

- A M E L C S O N T J A 1.

47. §. A B o r d á k á l ta lá nos a n.

A melüreget képelő csontokhoz a hátgerinczeken

kivűl tartoznak még a bordák, és a melcsont.

A melnek oldal részét közönségesen 24. tehát egyik

oldalon 12. bordák tészik öszve, melyek csak ritkán

többek vagy kevesebbek egy párral. Mindannyin gör

bék, és hátul a hátgerinczekkel, melöl nagyobb részint

a melcsonttal határosak. Állományok belöl laz, kivül

merő, és tömött. Korán csontosodnak meg, mivel mun

kálódásokat születés után azonnal elkezdik úgy, hogy

már az ötödik hódnapban a csontosodás csaknem tökél
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letes, és csak a melső porcz marad meg, mely nem

válik csonttá.

A bordán hátul mindenek előtt a fejecs (Capitu

lum) vétetik észre, melyen egyes, vagy kettős ízlap ta

láltatik, mely által az a hátgerincz testeivel nő öszve.

Mel felé tovább egy más emelkedés a gumó, vagy a

Bissebb fejecs (Tuberculum, seu Capitulum minus) je

lenik meg, melyen hasonlóképp egy gömbölyűs ízlap

látatik, mely által a gerinczek haránt nyújtványaihoz

feszűl a borda. A két dúdorodások közt fekvő véko

nyabb rész nyaknak (Collum) neveztetik, mely a két

részt köti öszve, de az alsóbb bordáknál nincs meg.

Most már a borda mel felé hajol, a melkas oldalán fek

szik, hol is keskeny s lapos. A midőn a borda oldal felé

fordúl, szeglet neme készítetik, mely azon izmok mun

kálódásátúl hozatik elő, melyek a mel hátsó lapján

a hátgerincz mellett fekszenek. Külső lapja ezen egész

résznek valamennyire domború, a belső vájott; a fölső

szél tompább, az alsó élesebb. Ezen utólsónak belső

oldalán egy keskeny válú tűn elő, mely a bordaközötti

edényeket, és idegeket, de nem mindég éppen szorosan

vészi föl, és mel felé vesz el. Végre mel felé a borda

egy kevessé vastagabb lessz, és egyenetlen lappal vég

ződik, mely a borda porczával kötetik öszve. A

bordaporcz (Cartilago costalis) valódi porczgyurmábúl

áll, és igen érméczes; csak ritkán csontosodik meg, és

akor is csak egy része az öreg korban. Idomjokra néz

ve a bordaporczoknak a bordákkal hasonlatosságok van,

ott szélesebbek, hol a bordákhoz függnek; gömbölyűb

bek, hol a melcsonthoz kocczannak. Mivel nem minden

bordaporczok érnek közbevetetlenűl a mel csonthoz,

azért a bordák két seregre osztatnak.

a.) Azokra, melyek porczaik által a melcsontot

közbevetetlenűl érintik, ezek valódi bordáknak (Co

stae verae) mondatnak, és heten vannak,

~

)
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b.) Olyanokra, melyek porczaikkal a hetedik bor

dához feszűlnek, és ez által a melcsonthoz jutnak, ezek

álbordáknak (Costae spuriae) neveztetnek, és öten

vannak, - -

Ősz v e k ö t e t é se: -

1.) A borda hátsó darabjának a hátgerinczekkel.

a.) A bordafejecs tokszálaga (Lig. capsulare ca

pituli costae), a fejecset és a gerincz testén lévő ízlapot

vészi körül; ezen utólsón súgárokként terjeszkedik el,

és a melső hosszús szálaggal vegyűl egybe.

b.) A harántos szálag (Lig. transversarium) a

bordagumójátúl kezdődik, és a haránt nyújtvány azon

tompa gombjához forr, melyhöz a gumó kocczan.

c.) A bordanyak belsö szálaga (Lig. colli costae

int.), a bordanyaktúlmen a fölött fekvő haránt nyújt

vány tompa gombjának alsó oldalához,

d.) A bordanyak külső szdlaga (Lig. colli. costae

ext.) a bordanyaktúl a fölebb fekvő gerincznek alsó

ferde nyújtványához men. -

Ezen öszvekötetés által a hátsó darabnak helyezete

oly bizonyos, hogy a se le-, se hát felé nem távozhat.

Egyedűl mel feléleggyengébb az öszvekötetés.

2.) A bordának melső darabja a borda porozhoz a

borda melsö tokszálaga által (Lig, costae capsulare

anterius) feszűl; maga pedig a porcz a melcsonttal a

súgáros szálag (Lig. radiatum) segítségével egyesűl,

mely a porcztúl ered, és a melcsonton súgárképen úgy

tcrjeszkedik el, hogy a két oldalrúl jövő rostok egy

máson átvágnak.

48. §. A valódi bordák (Costae verae).

Ezen név alatt a hét legfölsőbb bordák értetődnek,

mivel csak ezek jutnak közbevetetlenűl a melcsonthoz.

A legfölsőbb borda valamennyi közt legrövidebb,

egyszersmind legmozgékonytalanabb. Helyezete, és haj

lása a többiekétül külömbözik; külső lapja föl-, az al
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só pedig lefelé van fordúlva; belső széle igen kivájott,

a külső pedig domború. A gumó mellett lévő szeglet

igen nagy. Fölső lapja némely izmok oda forrásátúl ér

des. A fejecs csak az első gerinczen ül, és a szálagok

igen merők. Innét a borda a melcsonthoz hág alá, ma

ga az ő széles és rövid porcza is lefelé ereszkedik.

A második borda az egyebekhöz többet hasonlít,

az elsőnél hosszúbb, de a harmadiknál rövidebb. Ugyan

ez keskenyebb, kevésbé hajlott, és mozgékonyabb mint

az első, de porcza is vízerányosabban foly.

Az egyébb bordák hosszúsága fölülről alá öregbe

dik úgy, hogy a hetedik leghosszúbb, és legkevésbé

hajlott. A nyak annál rövidebb, mentűl alább fekszik

a borda; a porczok hasonlóképp hosszúbbodnak lefelé.

A távolság két porczok közt melöl nagyobb mintsem

hátul, de az alsó porczok egymástúl nem távoznak, ha

nem hegyes szegleteket képelvén, a melcsonthoz lépnek.

A harmadik porcztúl fogva egész a hetedikig egymás

sal a fénylő szálagok (Lig. nitentia) által kötetnek ösz

ve, ezek a fölső porcznak alsó szélétűl az akatt fekvő

porcznak fölső széléhöz futnak.

49. §. A z á l b o r d á k (Costae spuriae).

Mindenik oldalon öten vannak, és azért mon

datnak álbordáknak, mért csak a hetedik valódi borda

segedelmével kötetnek öszve a melcsonttal. Hosszúsá

gok fölülről lefelé kissebbedik, a 8-ik leghosszúbb,

a 12-dik leg rövidebb. Görbűlésök gyengébb mint a va

lódiaknál, főként a 12-iknél. A valodiaknál mozgé

konyabbak, a két legalsóbbaknak gumói nincsenek,

azért is a haránt nyújtvánnyal nincsenek öszveforva.

A három fölsők porczai a 7-dik valódi borda porczá

hoz feszűlnek, a 11-dik és 12-diképedig az izmok közt

szabadon lebeg.
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50. §. A s z egy- vagy m e los on t (Sternum, os

pectoris). *

A szegy- vágy melcsont a melkas közepső, és mel

ső részén fekszik: és részint a kúlcscsonttal, részint

a bordákkal áll öszvekötetésben. Kivül domború, be

löl vájott, és laz állománybúl áll, mely merő héjjal

húzatik be.

Ezen csont sokkal későbben csontosodik meg mint

sem a bordák, és kezdetkor három porczdarabokbúl

áll, melyekben több csontpontok hevernek. A cson

tosodás a legfölsőbb részen kezdődik és lassanként lép

alá, míg a meglett esztendőkig az egészen csonttá nem

válik, és csak ott marad porcz, hol a fölső, közep

ső és alsó darabok ütődnek egymáshoz. -

A melcsont három részre szakad.

1. A fölső darab, a markolat, vagy fogontyú

(Manubrium) fölül vastagabb, szélesebb, lefelé kikes

kenyedik. Nyolcz szélek vétetnek rajta észre: a fölső

egyszersmind közepső kerekített és kivájott szél fél

hódas bevágánynak (Incisura semilunaris) mondatik,

melyen túl a gőgsip ereszkedik le. Erre fölül két oldalt

két kivágatok, a kulcsbevágányok (Incisurae Clavicu

lares) következnek, melyekben a kulcscsontok foglal

tatnak. A közepső, vagy is oldalszélek alá futtokban

kikeskenyednek, és az első bordának porczait vészik

föl. Az ez után következő oldalszélek még inkabb ösz

vehajolnak, és ott végződnek, hol a közepdarab kez

dődik. Az alsó széles szél harántan fekszik a fölsővel

párhúzomosan, és a közepdarabbal egyesűl.

2.) A közepdarab vagy test (Corpus) az egész

csontnak leghosszúbb része. Fölső széles széle porcz

gyurma által egyesűl a fogontyúval, mely egész élet

ben megmarad, azért igazságok lehet azoknak, kik

több melcsontokat vésznck föl. A hosszú oldalszélc

ken hat kanyarított ízesülő lapok vannak, melyek a
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második egész hetedik bordának fölvételére szolgálnak.

A hézagok szinte valamennyire kanyarítottak,

3.) A kardnyújtvány (Processus xiphoideus seu

ensiformis, seu mucronatus) csak nem állandóan porcz

féle marad; ez majd többé majd kevésbé hosszú, alsó

vége valamennyire kifelé van hajtva, mely már egyes?

már hasadt, vagy atlikadva szokott lenni.

A szegycsont az úgy mondott saját hártyával
(Membrana propria) vonatik be, mely nem más, mint

megvastagodott fénylő csonthártya, mely a csont kü

lömböző darabjait foglalja öszve. A helső, vagyis a

melüreg felé fordúló lapon hasonló hártyát lehetszem

lélni.

A kardnyújtvány melső lapjátúl a hetedik bor

daporcz alsó széle felé két szálagok, a kardnyújtvány

szálagai (Lig. processus xiphoidei) erednek, melyek

a nyújtványt kivülről tartják helyben.

HARMADIK FÖ RÉSZ,

A M E D E N CZ E C so N T J A 1.

51. §. A m e d e n c z e c s on t7 a ž ál ta lá nos a n

(Ossa coxarun).

A medencze (Pelvis) a törzsök alsó részén helyez

tetik, és következendő darabokbúl tétetik öszve: me

löl és oldalt az úgy nevezett névtelen csontokbúl

(Ossa innominata seu coxarum) hátul a kereszt –, és

farcsik csontbúl. A névtelcn csontok rendetlen képűk,

s hátul a keresztcsonthoz koczódnak, melöl egymás

sal egyesűlnek. Hogy körűletjök könnyebben fölfogat

tason, három részre osztatnak, még pedig a csípcsont,

.fancsont, és ülcsontra. Ezen fölosztás a csontnak csont

termésen alapodik, mivel az ért magzatban benne há

rom csontpontok vétetnek észre, egyik a csípcsontban,

másik leginkább az űlcsont gumójában, a harmadik a

fancsont haránt ágának kezdetében.
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52. §. A csíp-, vagy b é l c s o n t (Osilium v. ileum)

Ez az egész csontnak legnagyobb, egyszersmind

lapos részét tészi, fölül fekszik, és hát felé égész a

keresztcsontig terjed. Állománya a csontközepén leg

vékonyabb, a fölső szélen vastagabb, legvastagabb

pedig az ízvápa fölött. Rajta következendő lapok, és szé

lek látatnak.

1.) A belsö lap két félből áll. A melső fél nagyobb

a másiknál, laposan kivájva le-, és mel felé folytatódik

a fancsontba által, és bizonyos emelékes pártázat ál

tal, mely az ívelt hossznak (Linea arcuata) egy részét

teszi, a medenczében végződik. A hátsó fél érdes, és

részint egy porczfedett lap által ütődik a keresztcscnt

hoz, részint még ezen túl is hat. -

2.) A külső lap hullámképű, nem oly sima, és

több izmok,oda növésére szolgál. Alol ezen lap az íz

vápa által határoztátik.

3.) A fölsö szél, vagy is a csípcsont taréjja (Cri

sta ossis ilium) meltől men hát felé, görbűlt, széles,

érdes, és közepén emelkedett, azért belsö ajkra (La

bium internum) külsöre (Externum), és közközepi hos

szra (Linea intermedia) osztatik. A taréjnak hátsó ré

sze a hátsó fölsö tövisnél (Spina posterior superior)

végződik, melyen túl a hátsó szél kezdődik, -

4.) A hátsó szél lefelé fut. A fölső tövis alatt egy kis

sima kivágány látatik, melyre a hátsó alsó tövis (Spina

posterior inferior) következik. Aztán ezen szél az ül

bevágányba (Incisura ischiadica) men által, melynek

nagyobb részét készíti.

5.) A melsö szél a taréjtúl hág alá. Ez kezdeté

nél egy kiállást mutat, a melsö fölső tövist (Spina

anterior superior); ez alatt egy kis kivágány látatik,

melyre egy második kiállás, a melsö alsó tövis (Spi

na anterior superior) következik, honnan a szél a fan

csontba men által. A kiállások pedig a hozzájok for

radó izmok munkálódásaitúl hozatnak elő.
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53. §. A z ü l-, vagy far c s o n t (Os ischii, seu co

xendicis.)

Az ülcsont legalacsonyabban fekszik, melyen a

test ülés közben nyugszik, és egy le-, meg egy fölhágó

ág vétetnek rajta észre

1.) A lehágó ág. (Ramus descendens) Ez fölül a

csípcsont legvastagabb részéhöz koczódik; fölül s belöl

a fancsonttal függ öszve. Hátul élesen van kikanyarít

va, és a csípcsont hátsó részével egyesűl. Ez által a

nagyobb ülbevágány (Incisura ischiadica major) hoza

tik elő, mely tulajdonképp inkább a csípcsonthoz tar

tozik mintsem az ülcsonthoz, és a körteképű izmot, a

far- és ülüteret, a belső szemérmüteret, és az ülide

get bocsájtja által. Hol ezen kivágány alol végződik,

ott az ültövis (Spina ischiadica) áll ki, melyhöz egy

erős szálag feszűl. Mingyárt a tövis alatt egy más kis

sebb kivágány a kissebb ülbevágány (Incisura ischia

dica minor) következik, melyen a belső dugizom , és

a belső szemérműtér hatnak által. A mint a lehágó

ág a fölhágóban átmen, alol egy széles érdes nyújt

vány az ülcsont gumója (Tuberositas, seu tuberos

sis ischii) látszatik, mely a gyermekeknél merő porcz,

aztán forrományá válik, és csak a későbbi években nő

az egyébb csont gyurmájával öszve. Hozzája izmok, és

egy szálag tapadnak. -

2. A fölhágó ág (Ramus adscendens) a gumótúl

kezdődik, hegyesen men fölfelé, és a fancsont lehágó

ágával függ öszve. A gyermekeknél az öszvekoczódás

helyén porczállomány találtatik, mely későbben el

tűnik: a midőn is ott, hol egymásba folynak, csak

némely nyomdok látszik. Ez vékonyabb mint a lehá

gó ág, külső széle több izmok odaforrásátúl érdes, a

belső ellenben sima, és éles.
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54. §. A fa n c s o n t – v. fé s ü cs on t (Os pubis,seu

pectinis).

Ez a medenczének közepső, és melső részét tészi,

és áll: -

1.) A haránt, vagy vízerányos ágbúl : (Ramus

horisontalis); a csípcsonttúl kezdődik vastagon, mellyel

öszve-fűgg; és az izvápa fölött fekszik, melyet készít

ni segit, a honnan mel, és befelé fut. Melső lapja há

tul egy éles szél által határoztatik, mely fantaréj,

vagy fanfésünek (Crista, seu pecten pubis) nevezte

tik, és mely a porczízülés felé egy emelkedéssel a fan

zövissel (Spina pubis) végződik. Ezen taréj elött vala

mely borozda látatik, mely kivülről befelé men alá,

és a férjfi nemnél jobban ki van vájva mintsem az

asszonyinál; benne a ferjfi nemnél az ondó zsinór, az

asszonyoknál a görgeteg méhszálag folyik a has gyürőhöz

alá. A medencz-üreg felé tekíntő hátsó lap sima.

2.) A lehágó ágból. (Ramus descendens) Ez köz

bevetetlenűl men alá és kifelé az ülcsont fölhágó ágá

hoz által. Ezen ágnak fölső része a más oldali csont

nak hasonló részével határos, és mindketten porcz

nemű szálag által szorosan egyesítetnek. Ezen öszveütő

désből atol egy szeglet származik, mely mind a kétnem

nél külömböző.

55. §. A m e de n c z e – c s o n t o k o n l é v ö nyi

l á s o k.

1.) A duglik, vagy petelik (Foramen obturato

rium, seu ovale) az egész csontvázon legnagyobb; ké

pére nézve csaknem három szegletű; készítetik, midőn

a medencze-csontoknak három részei körűlte köröskö

rűl öszvejönnek; egy feszűlt szálag által, a dugszálag

(Lig. obturatorium) által csaknem egészen bezáratik,

és csak a fancsont vízerányos ága alatt fölül hagy az

valamely mértékletes nyílast, melyen keresztűl a dugüt

*



94 - A törzsök

és vérér, és a dugideg futnak. Magához a szálaghoz

pedig mindkét oldalról izmok forrnak.

2.) Az ízvápa (Acetabulum) a medenczének külső

oldalán fekszik, és hasonlóképp a névtelen csont kü

lömböző darabjaiból készitetik, mely féltekeképű, és

mély. Porczfedett széle főként fölül igen kidülled, és

izvápa szemöldének (Supercilium acetabuli) monda

tik; alol ellenben ki van vágva, és az ízvápa bevá

gányának (Incisura acetabuli) nevezetetik, mely fölött

egy erős szálag, a haránt szalag (Lig. transversum)

men el; és arra szolgál, hogy az ízüregbe ható edé

nyek a czombcsont fejének nyomása ellen védessenek.

Az ízvápának legnagyobb része melöl porczfedett, és

félhódképű kört tészen. Ezen részen a czombcsont fe

je nyugszik. A vápa mélységében egy gömbölyű gö

dör marad, mely a bevágány felé terjed, porcczal fed

ve nincsen, és részint zsírt, részint a görgeteg szálagot

foglalja magában,

56. §. A z ö sz v e k ö t e t é s.

1.) Melöl a fancsontok porczízülése. (Synchond

rosis, seu symphysis ossium pubis) Ennek ott"van he

lye, hol a két fancsontok ütődnek egymáshoz. A két

csontok közt t. i. valamely rostos állomány fekszik,

mely azokat úgy foglalja öszve, hogy azok semmikepp

sem mozoghatnak. Ezen rész eléggé hosszú, és vas

tag; melül szélesebb és domború, hátul keskenyebb,

és kevessé kivájott. Átvágva lévén a gerinczközötti szá

laghoz leginkább hasonlít úgy, hogy hasonloképp

közös közeppontos gyürőkbűl áll, és közepén szintúgy

kocsonyaféle alakkal bir. Ezen szálagnak fölső, és al

só szélén egy más keskeny szálag, az ívelt szálag

(Lig- arcuatum) men egyik fancsonttúl a másikhoz. Ezen

állomány csak ritkán csontosodik meg, a fancsontok

azzal együtt egy ívet képelnek, mely fancsontív (Ar

cus ossium pubis) nevet visel.
-
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2.) Hatul, és fölül a.) A keresztcsíp-porczízülés

(Symphisis sacroiliaca) a csípcsont hátsó része és a ke

resztcsont közt fekszik. A két csontok ízlapjai egymás

hoz koczódnak, és egy porczkorong által egyesűlnek;

ez által egy mozdúlatlan egyesűlés származik, mely

némely rövid feszes szálagok a hátsó oldalszálagok

(Lig. lateralia postica) által még jobban megerősíte

tik; ezek a csípcsonttúl kezdődnek, és a keresztcsont

hátsó fölületéhöz mennek részint harántul, részint fer

dén. b.) A csípágyék-szálagok (Lig. iliolumbal,) ketten

fekszenek egymás fölött. A fölsö a taréjtúl kezdődik

és az ötödik ágyékgerincz haránt nyújtványához for

rad. Az alsó rövidebb, a taréj alatt kezdődik a ke

resztcsíp-porczízülés alatt men el, és ugyan azon nyújt

vány alsó széléhöz tapad. c.) A csípkereszt- vagy hát

sószálag (Lig. iliosacrum seu posticum) hasonlóképp

kettős. A hosszú hátul a taréjtúl kezdődik, egész a

negyedik ál haránt nyújtyányig a keresztcsonthoz fut

alá. Ez előtt a rövid fekszik, mely az elöbbenitűl fe

deztetik, kezdődik ugyan azon helytűl, és egész a ke

resztcsont harmadik haránt nyújtványáig terjed.

3.) Hátul, és alol. a.) A keresztgumó-szálag (Lig.

sacrotuberosum); ez egy igen erős szálag mely az ül

csont gumójátúl keskenyen ered, és neki szélesedvén a

keresztcsont 3-dik egész 5-dik álgerinczéig men, sőtt

a farcsikcsonthoz is forrad. Szélesebb részének melső

lapja a keresztorj–szálaggal rostok által kötetik ösz

ve. Ezen szálaggal két hártyás toldalékok egyesítetnek,

a fölső ezen szálag fölső részétől men egész a taréjig

föl, és a hosszú csíp-kereszt szálagot fedezi; az alsó az

ülcsont belső lapjához men, és mintegy sarlót készít,

b.) a keresztorjszálag (Lig. sacrospinosum) az ülcsont

tövissétűl származik, innen a keresztcsont, és a farcsik

csont első gerinczének oldalához men, a tövisnél legkes

kenyebb, a keresztcsontnál szélesebb, az elöbbeninél

Pedig rövidebb; mind a két szálagok egymáson vágnak
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által, mind a ketten a nagy, és kis ülbevágányt úgy

zárják be, hogy ezek mint tökélletés likak tűnnek elő.

57. §. A m e d e n c z é n e k k ö z ö n s ég e s föl osz

i á sa. Az a s s z o n y i m e de n c z é n e k k ü l ö m b

sége a férjfiú i m e d e n c z é t ö l. A m e d e n

c z én e k á l la po tj a a z é l e t k ü l ö m b ö z ö

s z a k a s z a žb a n.

A medenczének közönségesen mind a két nemnél

azon elrendeltetése van, hogy a bélcsatornának egy ré

szét, a hudhólyagot, és a nemzésre szükséges életmí

veket fogadja magába. Mivel pedig az asszonyi nemnek

nem csak a szükség, hogy a fogont magzatot egész az

érettségig kiváltképp a medenczüregben hordozza: ha

nem, mivel ugyan ez a szülés alatt egyszersmind a

medenczének ürege és nyilásai által kell hogy általmenjen:

következik, hogy az asszonyi medencze a férjfiúi me

denczétől természetes állapotban is szembetűnőleg kü

lömbözzön.

A m e d e n c z e k ö z ön s ég e s föl osz tás a.

Ivelt hossznak (Linea arcuata) neveztetik a me

dencze belső körületjén lévő azon csekély emelkedés,

mely az előfoktúl kezdődik, a kereszt-és csípcsont ol

dalán a fancsont haránt ágán tovább folytatódik, és két

oldalrúl ezen utólsó két csont porczízülésénél végző

dik, Ezen hossz által a medencze két részre t. i. a fölső, és

alsó medenczére osztatik.

1.) A fölsö vagy nagy medencze a hossz fölöt

fekszik, és oldalt a csípcsontok által környeltetik. Me

löl ez egészen nyílt; hátul tőle emelkedik föl a gerincz

oszlop. Azon hossz, mely a csípcsont taréjának melső

s fölső tövissétől húzatik egy oldalrúl a másikra, a me

dencze átmérüjének (Diameter) neveztetik.

2.) Az alsó, kis, vagy tulajdon medencze, az

ívelt hossz alatt van, hátul a kereszt-és farcsikcsonttul,

két oldalt a csípcsont alsó reszetől és az ülcsontbúl,

- melöl
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melöl a fancsontbúl állószve. Rajta kétnyílás egy fölsö,

és egy alsó vétetik észre. -

a.) A fölső nyílás (Apertura superior) az ívelt

hossz által határoztatik, és csak nem szívképű idom

mal bir. A test egyenes állása közben ezen nyílás fer

dén hajol háttúl mel felé úgy, hogy az előfok mago

sabban fekszik mintsem a porczízülés. Ezen nyílásban

a haránt átmérű leli határait, mely nem egyébb mint

sem azon hossz, melynek végpontjai a csípcsontok ívelt

hosszán legottan találtatnak, hol ezeknek görbűlése leg

erősebb, mely hossz tehát egy oldaltúl a másikhoz ter

jed a medenczében. Tovább egy más átmérűt egybe

foglalónak (Conjugata) nevezünk, mely az előfoknak,

közepétűl a fancsont porczízülése fölső szélének köze

péig men mel felé. Végre még két ferde átmérüknek

nevezett hosszak vétetnek föl, melyek mindkét ol

dalon a keresztcsípporczízüléstől erednek, és által el

lenben t. i. a fancsont haránt ágának közepénél vég

ződnek, - - -

b.) Az alsó nyílás (Apertura inferior) hátul a far

csik hegye által; két oldalt a kereszt-gumószálagnak

alsó széle által, úgy az ülcsont gumója, s ugyan ezen

csont főlhágó ága áItal; melöl végre a famív által ha

tároztatik. Ezen nyilásnál is több hosszak vétetnek

föl. A haránt átmérit az egyik ülcsont gumójátúl a

másikig men. Az egybefoglaló dtmérű, a farcsik he

gyétűl foly egész a fancsont porczízülése alsó szélé

nek közepéig. Ezen átmérű a farcsik nyugodalmas helye

zetében rövidebb, ha pedig a farcsik hát felé nyoma

tik, valamivel hosszúbb,

Az asszony i, és férjfiú i m e d en c z é nek

meg k ü l ö m b ö z t e t és e. -

Azon főpontok, melyek által egyik a másiktúl

külömbözik, főképpen következendőkben állnak,

a.) Az asszonyi medencze közönségesen minden

átmérűiben tágabb, téresebb. Mivel pedig a meden

- - 7
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czének nagysága oly változó, azért a hosszaknak hosszú

ságát meghatározni igen nehéz. Innen van, hogy azok

nak mennyisége a szülészek múnkáiban külömbféleképp

adatik elő.

b.) A csípcsontok vékonyabbak, szélesebbek, és

laposabban fekszenek. A nagy medenczének átmérűje a

férjfiaknál 9. az asszonyoknál 10 1/2 hüvelyket tészen.

c.) A kis medenczének fölső nyílása minden mér

tékeiben nagyobb, az előfok a nyílasba nem oly mé

lyen bocsájtkozik be. Ezen nyílásnak átmérűje a férj

fiaknál 4 1/2 az asszonyoknál 5 1/2 hüvelyknyi. Az egy

befoglaló amannál 4. hüvelyknél csak valamivel mér

többet, emennél pedig 4 1/2 hüvelyket tész. A ferde

átmérű amannál négy hüvelyknél valamivel többet, en

nél pedig egész 5 hüvelyket üt ki.

d.) A keresztcsont laposabb, szélesebb eleintén igen

hátra hajol, alol pedig nem annyira jön mel felé.

e.) A farcsikcsont mozgékonyabb, és az ülcsontnak

gumói egymástúl távolabb esnek. -

f) Azért is a kis medenczének alsó nyílása té

resebb. Átmérűje a férjfiaknál 3. hüvelyknél vala

mivel több, az asszonyoknál négy hüvelyknyi. Az egy

befoglaló amannál 3. emennél pedig 4 1/2 hüvelykettész.

g.) A famcsontok lehágó ágai egymástúl az asszo

nyi medenczénél távolabb esnek mintsem a férjfiúi me

denczénél, azok a porczízüléstől tovább távoznak,

azért is a porczízülés alá eső szeglet külömböző, az

asszonyoknál 90–100, a ferjfiaknál 60–70 foknyi.

h.) A fanív közönségesen az asszonyi medenczén la

posabb, szélesebb, és kanyarodottabb, a keresztgumó

szálag is szélesebb, és vastagabb. -

i.) A kis medenczének ürege az asszonyi meden

czében rövidebb mint a férfiúkéban, és a két nyílások

egymástól nem oly messzére esnek. A mélység, ha az

ívelt hossztúl egész az ülcsont gumójáig méretik, az

»
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a férjfimedenczénél 5. az asszonyinál pedig 3 1/2 hű

velyket tészen.

A m e d e n c ze ál lapo tj a k ü l ö m b ö z ő élet

s z a k a szb a n. -

Az ért magzat medenczéje igen kicsíny, és nem ké

pes azon részeket magában tartani, melyek a meglett

embernél benne vannak, ez az oka, hogy a has a fan

csontok fölött a magzatnál arányként jobban kiáll mint

sem a megletteknél. Ezen csekély kifejlődés azonban

nem minden részeket érdekel egyenlően. A nagyobb me

dencze már sokkal tökélletesebb mint a kicsíny, mely

csak a még ki nem fejlődött nemző részek, és a hudhó

lyag kis részének elfogadására, úgy a medenczének az

alsó vég-tagokkal lévő még tökélletlen ízülésére szol

gál. Az ülbevágányok csak kevessé kanyarítottak, és a

csípcsont taréjján porczgyurma látatik. A keresztcsont

nak csak közepén lehet csontpontokat észre venni, a

farcsik egyedűl az ő porczféle darabjait mutatja, és a

medenczecsontoknak csak három nevezetes külön csont

pontjai vannak. A kis medenczének nagysága igen cse

kély; alsó nyílása csak kevessé téres, a fantáj hátra

van húzódva, a keresztcsont kevesbé van kikanyarítva.

A medencze hajlottsága a meglettekétől igen külömbözik,

a mennyiben a fölső nyílás jobban mel, az alsó in

kább hát felé van igazítva. Szülés után a medencze

kifejlődése sebes lépésekkel men előre, a ferde állása

elvesz, a fancsont emelkedik, és domborodik. Az as

szonyi nemnél a medencze közönségesen korábban éri

eltökélletességét. Az élemedett korban csak kevés válto

zásokat szenved, a kivűl hogy a farcsikcsontnak darab

jai öszvenőnek, és hogy a fancsont porczízülésénél meg

csontosodások történnek. Csak az állása változik; a fan

csont t. i. a mint a gerinczoszlopnak görbűlése mel felé

öregbedik, a ként száll lefelé, és ismét csaknem oly

állást vész föl, milyet a magzatnál tapasztalunk.

7 *
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N E G Y E D I H S Z A H A S Z.

A V 15 GTA GO K C S O N T JA I.

ELSÖ FÖ R É SZ.

A F ö L S Ő V É G T A GO K CSONTJA I.

58. §. R ó l o k á l ta lá nos a n.

A fölső végtag, mely a melhöz csak igen lazan van

alkalmaztatva , 34 csontokbúl tétetik öszve, a lencse

csontokat (Ossa sesamoidea) is ide számítván. Fölosz

tatik a fölső végtag a.) a vállra (Humerus), ide tar

tozik a vállkúlcs, vagy vállperecz, és a lapcsont b) a

Jfölkarra (Brachium) c.) az alkarra (Antibrachium)

hová az orsó, és sing (Radius et ulna) számítatik. d.) a

kézre, ide vitetnek a kéztő, a közepkéz, az ujperczek, és

a lencsecsontok.

59. §. A váll csontja i.

A váll, vagy hón (Humerus) a vállkulcs-, és alap

csontbúl áll, melyek a törzsök legfölsőbb részén ta

láltatnak.

A.) A vállkulcs, v. kulcs, vagy vállperecz (Clavicula).

A kulcs a melnek legfölsőbb részén fekszik ; hát

só vége a lapcsonthoz, a melső pedig a melcsonthoz

ütődik, és a nyaknak legalsóbb részét határozza. Az

asszonyi testben ezen csont egyenesebb, a fárjfi nem

nél pedig görbűltebb; amannál inkább vizerányosan

fekszik, emennél pedig meltől ereszkedik alá. Cson

tosodása már jókor megtörténik, mivel néki a szü

letés után azonnal szükség a kar mozgásait elősegítni.

Fölosztatik e csont közepdarabra és végekre.

1.) A melvég (Extremitas sternalis) csaknem há

rom szegletü idommal bir, és a közepdarabnál magosabb:

belső lapja az ízlapot tészi, mely által a csont a mel

csont markolatjával függ öszve- -
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2.) A közepdarab, a fölső oldalon sima, és hen

geres, az alsón kevessé kiborozdált, érdes. Ezen da

rab kettős ívet készít; a melső ív nagyobb és az el

ső borda fölött fekszik; a hát felé álló rövidebb, de

jobban meg van görbűlve, és többnyire a hollorrnyújt

ványon fekszik. A kivágányának melsö szélén a kota

lántsás Izom odaforrásátúl egy gombocs látszatik.

3.) A hátsó vég, vagy a vállcsúcsvég (Extrem.

acromialis) szélesebb, és laposabb mintsem az egyébb

csont, a legkülsőbb szélén egy kis porczlap találtatik,

mely által a kulcscsont a vállcsúccsal áll öszve,

Ősz v e k ö t e t és e

a.) A melcsonttal. A melvégnek ízlapja a melesont

kulcsbevágányában fekszik; ezen részek kevessé laztok

szálaggal vétetnek körül, mely a szabad mozgásnak

némely nemét engedi meg. A szálagban egy vöröses szí

nű ízközporcz (meniscus) találtatik. De hogy a váll

perecz annál jobban öszvekötessen, arra a kulcsközöt

ti szálag (Ligam. interclaviculare)szolgál; mely a mel

csont fölső részén túl fekszik, és ívként men egyik kulcs

tól a másikhoz által, -

b.) Az első bordával. Az első borda porczának

fölső szélétűl egy feszes szálag a kota v. csüllőképű

szálag (Ligam. rhomboideum) men a vállperecz mel

végének alsó széléhöz föl, hogy általa a kulcscsont akor,

midőn a melkulcs-csecsizom erősen öszvehúzódik, ennek

munkálódása ellen védelmeztessen.

c. A lapcsanttal; melyről alább.

B.) A lapcsont vagy hónlap. (Scapula, omoplata)

A lapcsont a melkas hátsó részén a bordák fölött fek

szik. Helyezete azonban a mint a hozzá tartozó izmok

múnkálódnak, azonként változik, és majd fölhág, majd

leereszkedik. A karok csüggő helyezeténél lapjai füg

gélyesen csügnek le, és alapja a gerinczek orjaitúl nem

messze esik. Eszre vehetni ezen csonton.
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a.) A melső lapot, mely a bordák felé fordúl; ez

kivájott, és a lapcsontalatti izom (Musc. subcsapula

ris) munkálódásátúl hullámképű.

b.) A hátsó lapot. Ez kifelé van fordítva, egyenetlen,

és egy nagy emelkedés által alapcsonttövis által (Spi

na scapulae) két egyenlőtlen felekre osztatik. Ezen tö

vis a lapcsont alapjátúl kezdődik, fölfelé eredtében

mel és kifelé men. Ezen irányban folyván, vastagsága,

és szélessége növekedik, végre egészen egy nyújtvánnyá

válik, mely vállcsúcsnak v. válltetönek (Acromion,

seu summus humerus) neveztetik; ez ki-, és mel felé

görbűl, tompa hegyén egy kis kivájott rész látatik, mely

által a kulcscsonttal kötetik öszve. A tövis fölött, és az

alatt a hátsó lapnak egyenlőtlen két felei fekszenek. A

fölső, és kissebb fél, a tövisfölötti árok (Fossa supra

spinata) mélyen ki van völgyelve; az alsó, vagy is a

tövisalatti árok (Fossa infraspinata) nagyobb ugyan

de laposabb,

Ezeken kivűl a csontnak még három széle van. A

hátsó, vagy a lapcsont alapja (Basis scapulae) a gerin

czek orjai felé néz; ez leg hosszúbb s ív képre görbűlt.

A melsö kifelé fekszik, a kettő közt ő a vastagabb, és két

ajkat képel, melyek borozda által választatnak, és iz

mokat vésznek föl. A fölsö rövidebb, vékony és éles.

Ezen egy kis bevágány, a tövisfölötti bevágány (In

cisura suprascapularis) látatik, mely fölött némely

szálag, a haránt szálag (Lig. transversum) fekszik, az

ez alatt maradólik pedig, a haránt lapcsont edényeket és

a hónlapideget bocsájtja által. • •

A lapcsonton két szegletek találtatnak: az alsó

vastag és tompa; a fölső pedig a hátsó és fölső szélek

együve ütődésébűl kerűl ki, ez hegyes, és a lapcsont

szeglet emelintője által (Levator anguliscap.) igen ki van
húzva. -

Azon szeglet helyett, melynek fölül, s melöl kel

lene lenni, a szikály izgödör (Cavitas glenoidalis) ta



csontja . . . 103

láltatik; ez peteképű, hegyesebb vége fölfelé néz, és

egy vastag rövid nyakon ül. Ezen lap a fölkar fejéhöz

képest, melyet mágaba fogad, kicsíny, és nagyobb kö

rületet csak porczos széle által nyer.

Hol a fölső szél ki- és mel felé végződik, egy nyújt

vány a hollorrnyújtvány, vagy a kajmacsnyújtvány

(Processus coracoideus, seu unciformis) ered, mely

gyermeki korban merő forromány. Ez az ízgödör leg

fölsőbb részétől széles alappal kezdődik, a fölkar fölött

hajlik mel felé, és egy görgeteg csapként végződik.

Ezen csont, úgy valamint a vállperecz, az ért mag

zatban már tökélletesen ki van fejlődve; csak a későb

bi nyújtványok forrományok még ekor, és az alsó szeg

let, a hátsó széllel együtt porczosak.

Ősz v e k ö t e t és. *

1.) A vállperecz hátsó részével a vállcsúcs által.

Ezen nyújtványnak, és a vállperecz vállcsúcsi részének

ízlapjai koczódnak öszve; de mivel más mingyárt elő

hozandó szálagok is öszvetartják a mondott részeket

erősen, tehát itten egyedűl csak feszes ízülésnek van

helye. A lapcsont mozgása a kulcscsont melső végének

nagyobb mozgékonyságátúl közönségesen többet függ. A

vékony tokszálagon kivűl erős inas rostok, a kulcs

csontnak vállcsúcsi szálaga (Lig- claviculae acromia

le) neve alatt mennek a tok fölött a vállcsúcshoz. Alol

a kulcscsont a hollorrnyújtvánnyal következendő szála

gokkal van összekötve. A négy-keszegoldalú szálag;

(Ligam trapezoideum) ennél a melső rostok hosszúbbak »

lévén mintsem a hátsók, nevét idomjátúl vészi, kezdődik

közel a hollorrnyújtvány tövétől, a kulcscsont alsó lapjá

hoz fölfelé lép, és itt végződik. A kúpképű szálag (Ligam.

conoideum) az előbbeni háta mellett fekszik, melynél

görgetegebb, a hollorrnyújtványtúl men hásonlóképp

a vállpereczhöz. Olykor e két szálagok egymással ösz

ve vannak nőve, melyek közt takonyérszény foglaltatik,

4*
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2. A fölkarral; erről alább,

3.) A vállcsúcs-hollorr-, vagy a háromszegletü

szálag. (Lig. acromio-coracoideum, seu triangulare),

Ezen szálag egyedűl a lapcsont sajátja; a hollorrnyújt

ványtúl szélesen kezdődik, a két nyújtványok közt ma

radó hézagot töltvén ki, kikeskenyedve men a váll

csúcshoz.

60. §. A föikarcsont (Os humeri, seu brachii).

Ezen csont két végre, és közepdarabra osztatik.

1.) A fölsö vég a lapcsonttal függ öszve. Észreve

hetni rajta egy féltekeképű részt, a fejecset (Capitu

lum), mely porcczal van behúzva, ennek sima fölülete

a lapcsont szikály ízgödrében történő mozgásra szolgál.

Melöl két emelkedések gumók (Tubercula) találtatnak

rajta, melyeknek egyike nagyobb a másiknál. A kis

sebb gumó (Tuberculum minus) befelé fekszik, tom

pa lappal bir, melyhöz a lapcsontalatti izom forrad.

Tőle egy gyengéden emelkedett hossz, a kissebb gumó

tövisse (Spina tuberculi minoris) ereszkedik le, mely

a közepdarabban vesz el. A nagyobb gumó (Tubercu

lum maius) kivül esik, három lappokkal bir, melyek

höz izmok fogodzkodnak; ettől hasonlóképp a nagyobb

gumó tövisse (Spina tuberculi majoris) csaknem az

egész csonton ereszkedik alá. A két emelkedések közt

egy porczfedett borozda találtatik, mely a kétfejű kar

izom (Musc. biceps) hosszú fejének inát fogadja el.

2.) A közepdarab nem tökélletesen görgeteg, ha

nem egy kevessé szegletes, mi az izmok munkálódá

saitúl ered, melyek egyszersmind a fölül említett tö

viseket okozzák; azért három lapok, a külső, belső

és a hátsó találtatnak rajta.

3.) Az alsó vég a csont legszélesebb része lévén

az alkarral függ öszve. Rajta két oldalon két emelke

dések, bütykök (Condyli) találtatnak. Az egyik ki-, és

egy kevessé mel felé fekszik, ez a külsö, vagy feszí
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tő bütyök (Condylus externus, vel extensorius), ennek

azért mondatik, mert a kéztő, és ujak feszítő izmai

ragadnak hozzá. A másik be -, és valamennyire hát

felé esik, a belsö , vagy hajtó bütyök; (Condylus in

ternus, seu flexorius) mert a mondott részek hajtó izmai

tapadnak hozzá. Azonban ezen csontnak tulajdon vége

egy íznyújtványba, a könyöknyújtványba (Processus

cubitalis) men által, mely az alkar két csontjának ösz

vekötetését eszközli. A nyújtvány belső szélesebb része

sodornak (Trochlea) mondatik, melyen két körképű

hajlott szélek találtatnak, és a melyek közt ismét egy

kevessé kivájott, és porczfedett lap szemléltetik, mely

a sing oda fekvésére szolgál. Az íznyújtványnak külső

része kerekcsének, vagy fejecsnek (Rotula, seu Capi

tulum) neveztetik; ez gömbölyű, hasonlóképp porcz

héjjal fedve van, sima, és áz orsóval kötetik öszve. Az

alkar hajtása, és feszítésének könnyebbítésére a könyök

nyújtványon melöl két csekély völgyeletek látatnak,

melyek az alkar hajtása közt két emelkedéseket mind

az orsójét, mind a singét vészik föl. Hátul a nyújtvány

fölött egy más nevezetes völgyelet vétetik észre, mely

ben feszítés közben a singcsont könyökcsúcsa vagy a

kampó (Olecranon) jár. -

Az ért magzatnál ezen csont három darabbúl áll,

minthogy a végek kezdetkor csak forrományok. Szü

letés idején a közepdarab egészen csont, de a végek még

porczosak.
-

Öszvekötetése ezen csontnak kettős, fölül a lap

csont ízgödrével, alol a sing-, és orsócsonttal. Itten csak

az első öszvekötetésről van szó. -

A lapcsont ízgödre porcczal van behúzva, és ilyes

gyürővel vétetik körül, mi altal alap valamivel mélyebb

lész, s benne a fölkar porczfedett feje fekszik, mely

nek iránya inkább hát, és befelé esik. Mind a két

részek közt a leg-bátrabb szabad ízülésnek van helye,

azért is a kar minden táj felé, és irány szerint mozoghat.
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A tokszálag (Ligam. capsulare) mindkét részt vészi

körül, igen gindár, tág, és a fejnek szabad tért enged;

áll pedig két hártyábúl: a külső kanafos, feszes, az

ízgödör körületjétől kezdődik, aztán domborúnak tet

szik, végre a csont feje alá tapad, és a kétfejű karizom

inának számára egy nyílást hagy; belül savós hártyá

val fedetik, mely zárt tömlőként van készítve; ez a

csont fejét a kétfejű izom inával egyetemben takarja be,

és az íznedv elválasztására szolgál. Az egész szálag maga

magában nem igen erős és tartós; hanem, hogy a csont

fejet az izgödörben megtartsa, következő előkészűlet

által tétetik arra képessé, először a szomszéd izmok

inas részeitől számos erősítő rostokat nyer, melyek által

megvastagodik; továbbad fölül és melöl a hollorrnyújt

vány, a vállcsúcs, a háromszegletű szálag, a kótalán

tsás, és a tövisfölötti izmok ápolják azt. Melöl a lap

csontalatti izom, a hollorrkarizom és a kétfejű kar

izom rövid feje; hátul a tövisalatti, és a kis henger

izom (Teres minor) fekszenek. Csak alol hibázik az ápo

lás: honnan a ficzamodás közönségesen ezen irány szerint,

tudnillik le-, és kevessé mel felé történik. Maga a kétfejű

izomnak hosszú feje a lapcsonttal, és fölkarral lévő

öszvekötetése által tartja annak fejét illendő helyezetben.

61. §. Az a l k ar (Antibrachium).

Az alkar két csontbúl áll, melyek fölül a fölkar

hoz, alol a kéztőhöz ütődnek. Az egyik csont, a sing

(Ulna), a fölkar belső bütykének, és a kisujnak irá

nyában fekszik; a másik az orsó (Radius) a külső bű

työk, és a hüvelykuj szerint helyeztetik.

A.) A singcsont vagy könyökélcsont. (Focile majus,

seu cubitus)

Ez a két alkar csontjai közűl a hosszúbbik, és a

kar belső oldalán fekszik. Az ért magzatban három

csontdarabbúl áll.

4 fölsö vég vastag, idomtalan, és két nyújtványa

van, az egyik hátul, a másik melöl fekszik. A hátsó,
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vagy is a könyökcsúcs v. a kampó (Olecranon, seu pro

cessus anconeus) horog gyanánt emelkedik fölfelé, és

az alkar kifeszítése alatt azon völgyeletbe jár, mely a

fölkar alsó végén hátul találtatik. Hátsó lapja érdes, a

melső sima és porczgyurmával fedetik. A melső nyújt

vány, a koszorú vagy koszorúnyújtvány (Corona, seu

processus coronoideus) rövidebb, és a kar hajtása közt

azon völgyeletbe jön, mely a fölkar sodra fölött melöl

látatik. A két nyújtványok valamely sima kivájott la

pot a nagyobb S- képü gödröt veszik kőzikbe, mely

ben a fölkar sodra fekszik. Mindketten arra rendel

tettek, hogy a singnek a fölkarbúl történhető kificza

modását gátolják. A koszorúnak külső oldalszélén egy

kis kivágány a kissebb S- képü gödör (Cavitas sigmo

idea minor) tűnik elő, mely az orsó fejét vészi föl. A

koszorú alatt végre valamely kis domborúság gumó (Tu

berositas) tapasztaltatik, mely a belső karizom oda for

rására szolgál.

A közepdarab majd nem három szegű, úgy, hogy

rajta három lapot, és szélet lehet megkülömböztetni,

de ezek kiváltképp a fölső részen vétetnek észre. A kül

ső lap egyenetlenebb, kerékded; a hátsó, és melső az

orsó felé futtában, éles szélbe men által, melyhöz a

csontközötti szálag feszűl.

Az alsó vég egy gömbölyű fejjel, bütyökkel(Con

dylus) végződik; ezen oldalt az orsó felé egy porczfe

dett valamennyire domború ízlap találtatik, mely az

orsónak bizonyos kivágányába illik. Alol hasonlóképp

egy róna lap látatik, mely a kéztőnek ízközporczával

egyesűl. A bütyök legkülsőbb oldalán a karcznyújt

-vány (Processus styloideus) áll ki, melyhöz az ízköz

porcz forr." - • •

B.) Az orsócsont v. karküllő (Radius, focile minus).

Ezen csont a végtag külső oldalán a fölkar ke

rekcséje, és a kéztő közt nyugszik. Az ért magzatban

három darabbúl áll.
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A fölső végen bütyök (Condylus) látatik, mely

fölül egy valamennyire kivájott ízlappal végződik, és

mely által a kerekcsével függ öszve. Körülötte vala

mely széles porczfedett szél, az ízkör (Circulus articu

laris) tekeredik, mely leginkább a sing kisscbb S-képű

gödrébe kap. A bütyök vékony nyakon ül, és hol ezen

rész a közepdarabba men által, ott melöl egy emelke

dés, gumó (Tuberculum) látatik, melyhöz a kétfejű

karizom tapad.

A közepdarab vékonyan kezdődik lementében vas

tagodik, és alol szélesebb lessz. Három lapja, és há

rom szeglete van; ezek közül az, mely a sing felé te

kínt, a legélesebb, és a csontközötti szálagot vészi ma

gához. - -

Az alsó vég széles; külső lapja apró völgyeleteket

mutat, melyekben külömböző izmok ínai fekszenek,

Kifelé egy kis nyújtvány a karcznyújtvány (Proces

- sus styloideus) áll ki. Altalellenben a sing felé ezen cson

ton valamely ízlap, a felhódú bevágány (Incisura se

milunaris) látatik, melyben a sing bütykének dombo

rú lapja fészkelődik. Az alsó lap kanyarított, majd

nem három szegletű, és a kéztőnek nehány csontjai

túl, úgymint a hajó- és horogcsont fölvételétül ízlapokat

Imutat. -

Ősz v e k ö t e t é s. -

Az orsó, és sing hármas öszvekötetésbe lépnék ré

szint a fölkarral, részint magok közt, részint a kéz

tővel; mely utólsórúl később lészen szó.

1.) Közös öszvekötetés az al- és fölkar közt. Itt

valóságos csukló ízülésnek van helye, az által, hogy

a sing és orsó fölső részeinek völgyeletei a fölkar alsó

részének emelkedéseit vészik föl. Ezen öszvefüggés sze

rínt a mozgás oldal felé lehetetlen. Ehöz a közös ízü

léshöz pedig következendö szálagok tartoznak.

a.) A tokszálag , (Lig. capsulare) mely által a há

rom csontok környeltetuek. Fölsó része a fölkaron úgy
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fekszik, hogy egyszersmind a hátsó gödröt is körül

vészi, és egész a fölkar bütykéig terjeszkedik. Erre

mint eléggé feszes hártya hágván le, hátul a könyökcsúcs

hoz feszűl, melöl pedig az orsónak és singnek fölső

részét környeli. - - »

b.) A karkönyökszdlag(Lig, brachiocubitale), vagy

a belsö oldalszálag (Lig. later, internum) a belső bü

työktűl kezdődik, és a sing oldalához feszűl.

c.) A karorsószálag, vagy a külső oldalszálag

(Lig. brachioradiale seu lat. externum) származik a kül

ső bütyöktűl, és az orsóhoz forrad.

Ezek mindketten a tokszálagot ápolják, és az al

kar oldalas kificzamodását gátolják. -

- 2.) A két csontok tulajdon öszvekötetése. Az al

kar két csontjai úgy egyesűlnek egymással, hogy kö

zöttök forgó ízülés támad, mely itt hanyintásnak

v. hanyattejtésnek (Supinatio) és borításnak (Pro

natio) neveztetik. Mind a két csontok egymáshoz ütőd

nek, fölül az orsó a singkis S-képűgödrének fekszik ne

ki, alol ellenben a sing kap az orsó félhódú bevágányába.

Ezen öszvekötetés által a történik, hogy az orsó fölül a

sing S-képű gödrében, alol pedig csakugyan a singnek

bütyke körül forog, A sing tehát ezen forgás alatt a föl

karral lett feszesebb öszvekötetése végett a merő pont. E

szerint előhozatik a borítás akor, ha az orsó a sing körül

forogván, amaz e fölibe jön, és a kéz háta fölfelé fordúl. A

hanyintásnál az orsó mintegy visszafordúl s így a sing

gel vizerányos helyezetbe jön, a tenyér pedig fölfelé

fordúl, Mind a két esetben a mozgás az orsónak fölső

végénél csak csekély, az alsónál pedig szembetűnőbb.

Az orsó forgása fölül a közös tokszálagban történik. De

hogy a csontok eltavozása egymástúl ne történjen, kő

vetkező szálagok szolgálnak. - -

a.) A gyürös szálag (Ligam. annulare) azon erős

szálag, mely a kis S-képű gödörtől kezdődik, az orsó
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széles porczfedett széle körül men , és ugyan azon gö

dör hátsó részéhöz fogódzkodik. Fölül a közös tokkal

függ öszve, az orsót a singhöz erősen odanyomván, az

elsőnek kificzamodását gátolja, azért-is ez ritkán tör

ténik. -

b.) A könyök haránt húrja (Chorda transversalis

cubiti). A sing gumójátúl kezdődik, az orsó felé men

alá, ennek gumója alatt ugyan ehöz forr, és az igen nagy

hanyattejtést akadályozza.

c.) A csontközötti szálag (Ligam. interosseum) a

két csont közt lévő hézagot tölti ki, és a két csont egymás

ellenébe álló éles szegleteihöz van kipányvázva, edé

nyek átbocsájtására több likakkal bir, és arra is szolgál,

hogy két lapjáról több izomnyalábok vehessék erede

töket, -

62. §. A kéz csontja i.

Ezek három seregre, a kéztöre(Carpus) közepkéz

re (Metacarpus,) és az ujperczekre (Phalanges digito

rum) szakadnak, melyekhöz még nehány lencsecsontok

is számítatnak. Ezeken kívűl a kézen megkülömböz

tetik még az orsóoldal. (Latus radiale) mely a hü

velyk felé, és a singoldal, (Latus ulnare) mely a kisuj

felé tekínt; továbbad a tenyérfölület (Superficies vo

laris). vagyis a tenyér; és a hátfölület (Superficies dor

salis) vagy – is a kézhát.

63. §. A k é z t ö (Carpus).

A kéztő nyolcz csontbúl tétetik öszve, melyek két

sorban fekszenek. A fölső sor az orsó-és singkonczok

hoz ütődik, az alsó a közepkéz csontjaihoz. Mindan

nyit összevéve tekíntvén, ők a kézhát felé domború, az

ellenkező oldalon vájott tekíntetet mutatnak. Mindenik

csont tulajdon nevet nyer úgy, hogy ha ők a hüvelyk

től számláltatnak, az első sorban következő renddel

találtatnak: hajócsont, hódcsont, képtelencsont, és bor
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sócsont; a másik sorban nagy sokszegűcsont, kis sok

szegű csont, fejcsont, és kajmacs-csont.

Állományokra nézve a szivacsos csontokhoz tartoz

nak, és csak kivül vétetnek merőbb héjjal körül

Megcsontosodni csak a születés után kezdenek ,

még pedig a kéztőn késöbb mint a lábtőn; a hetedik

életév körül már tökélletesen megcsontosodtak.

- I. Az elsö s or. - '

1.) A hajó-, vagy csónakcsont (Os naviculare,

seu scaphoideum) a fölső sorban a legnagyobb, és a

hüvelyktől kezdvén a legelsőbb. Az orsókoncczal, a hód

csonttal, a sokszegűcsontokkal és a fejcsonttal kötetik

öszve. Fölső lapja domború, és az orsóhoz koczódik;

az ezen a lapon lévő völgyeletbe a fejcsontnak egy ré

sze vészi magát. Belső lapja sima, és a hódcsonthoz

koczódik ; kifelé még egy kis lap is van rajta, mely a

sokszegűket fogadja föl. A hát-, és tenyér-fölületek ér

desek, és az utolsón a tulajdon tenyérbeli kéztőszála

gának oda növésétől némely gumósodás látszatik. -

2.) A hódcsont (Os lunatum). Ennek fölső dombo

rú lapja az orsóval, az alsó a kajmacscsonttal, és a fej

csont fejével, a külső a hajócsonttal kötetik öszve. A

hát-, és tenyérfölületek érdesek. - -

3.) A hármoldalcsont v. képtelen csont (Os tri

quetrum, s. informe) Ennek fölső lapja porczfedett, és

a singkoncznak alsó végével egyesűl; alsó lapja a kaj

macscsonttal; a külső pedig a hódcsonttal kötetik öszve;

kézhátfölülete érdes, a tenyérfölülete pedig a borsó

csontnak oda fekvésétől valamely kerek porczfedett la

pot mutat.

4.) A borsócsont. (Os pisiforme) Róna lapja a

hármoldalcsonttal kötetik öszve, az egyébb része pedig

gömbölyűs és érdes lapjával szabadon áll ki.

II. A m á so dik sor.

5.) A nagy sokszegücsont (Os multangulum ma

jus) többnyire vájott lapokbúl áll, melyek éles széleket

*
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képelnek. A fölső lap a hajócsonttal, a valamennyi

re domború alsó a hüvelyknek közepkéz csontjával;

a belső pedig részint a mutató uj közepkéz csontjával,

részint a kis sokszegű csonttal kötetik öszve. A külső

fölület, úgy a kézhát- és tenyérfölületek is érdesek »

és ezen utólsón egy kis emelkedést láthatni, mely a ha

jócsont gumója alatt fekszik; ezen emelkedés és gumó

közt egy válú marad, mely a hüvelyk hosszú hajtó

izmának inát vészi föl.

6.) A kis sokszegű csont (Os multangulum mi

nus) az előbbiek, és a fejcsont között mint egy beikel

ve van: fölső lapja a hajócsonttal, az alsó pedig a

mutató uj közepkéz csontjával határos, a külső lap a

nagy sokszegű-, a belső a fejcsont felé tekint.

7.) A fejcsont (Oscapitatum) a rajta lévő fejecstől

vészi nevét, a kéztőnek legnagyobb csontját tészi ; fölül

gömbölyített sima feje van, mely a hajó- és hódcsonttal

határos, a három kivájott gödrökkel biró alsó lapja a

mutató-, közep-, és nevendék-ujak közepkézi csont

jaihoz ütődik, a külső a kis sokszegűhöz, a belső pedig

a kajmacscsonthoz kocczan. A tenyérlapon valamely

gumó látatik.

8.) A kajmacs-, vagy horogcsontnak (Os uncifor

me, seu hamatum) fölső lapja, a hármóldalú, és hód

csonttal, alsó lapja a nevendék, és kis uj közepkézi

csontjával, külső lapja pedig a fejcsonttal határos: belső

lapja szabad, és érdes. A tenyérfölülettől egy horog

képű nyújtvány a kajmacsnyújtvány (Processus unci

formis) ered, mely a hüvelyk felé hajlik.

A kéztő tenyérfölületén négy domborúságokat ta

pasztalhatni, melyek a hajó – nagy sokszegű – borsó-,

és kajmacscsontok által képeltetnek; ezek arra szolgál

nak, hogy általok egy bőnye kifeszitve tartasson, mely

alatt az ujak számára rendelt hajtó izmoknak inai uson

tanak el.

4 » -

Osz
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Öszve k ö tet és.

1.) Az alkarral. A kézízülés támad, midőn az or

só és singnek alsó vége, a hajó-, hód-, és képtelen csontok

porczfedett izlapjaival öszvekocczan, mely öszvekoccza

násból tökélletes szabad ízülés ered. Mivel a tokszálag

nem kevessé gindár, a ficzamodásnak talán többször le

hetne helye, ha csak a kéztő számára rendelt hajtó,

és feszítő izmokinai a kezet illendő helyezetben nem tar

tanák. A két említett részek körül bizonyos tömlöké

pit tokhártya (Membrana capsularis sacciformis) veti

magát, mely az orsó, és sing alsó végeit vészi körül, in

nèt a kéztőhöz men alá, még pedig úgy, hogy a tenyé

ren egész a második sorig, a kéz hátán pedig csak az

elsőig terjed. Ezen szálag vékony, de külső lapján inas

rostok által erősítetik, melyeket, hogy a tokhoz magá

- hoz juthassunk, előbb le kell venni. E kivűl a tokszálag

tenyérfölülete még valamely taknyos hártya által is

fedetik; ez a kéztő és közepkéz csontjait, úgy ezeknek

szálagait is bevonja, hogy azok az izominak által tör

ténő horzsolás ellen védessenek. A tokszálag fölnyitása

után még nehány segédszálagok találtatnak, melyek a

kézízülést erősítik. Az egyik ferdén foly, a ferde mel

lékszálag, (Lig. accessorium obliquum) ez az orsó íz

lapjának külső részétől kezdődik, és egész a hajó-, meg

hódcsontokig men le. A másik egyenesen men, az egye

nes mellékszálag (Ligam. accessorium rectum), ez

egy közporcztúl kezdődik, és a hód-, meg képtelen

csontnál végződik. A tokszálagban végre még egy köz

porcz, az ízközporcz (Cartilago interarticularis) is

találtatik, mely nem igen vastag, csaknem három sze

gű, és a sing-, meg képtelen csont közt nyugszik, en

nek széles vége az orsónak félhódú bevágányával ha

táros, és a tokszálaggal van öszvekötve; hegyén egy

kis szálag, az úgy nevezett verhenyesded szálag (Lig

subcruentum) van, mely által ő a sing karcznyújt

8
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ványával egyesűl. Ezen porcz a két részek mozgását

könnyebbíti.

2.) A kéztö csontjainak öszvekötetése magok

közt. A kéztő csontjai szálagok által oly erősen öszve

függnek, hogy mozgások szer fölött csekély, melyet

méltan feszes ízülésnek lehet nevezni. Csak a borsó- és

fejcsont bir nagyobb mozgékonysággal. A ficzamodás te

hát egymás közt megakadályoztatik, részint a sok és

feszes szálagok által, részint boltozott helyezetök által.

Minden csont bir tokszálaggal, mely egyik csonttúl a

másikhoz men, honnan egy közönséges, a közös izhártya

(Membrana articuli communis) támad, mely az egészet

fedezi. E fölött ezeken kivűl még számos segédszála

gok futnak egy csonttúl a másikhoz, melyek egymáson

külömbféleképp vágnak által, és sugárképű tekintetet

mutatnak; mind ezek a csontok összefüggését erősítik.

64. §. A k ö z ep k é z. (Metacarpus)

A közepkéz csontjai öten vannak. Fölül a kéztő

második sorával, alol az első ujperczekkel határosak;

egymás mellett fekszenek, s hézagokat hagynak ma

gok közt. Ök korán megcsontosodnak, és születéskor

már majd tökélletesek. Kézhátfölületök domború, te

nyérfölületök pedig homorú, fölső végeikkel, melyek

egyenetlenek, vastagok, és szegletesek, szorosan egy

más mellett fekszenek; közepdarabjok inkább hasáb

képü, alsó végök pedig fejeccsel (Capitulum) végző

dik, mely domború ízlappal bir. A közepkézcsont vé

gének oldalán tokszálagok számára rendelt benyoma

tok látatnak. Hosszúságokra nézve egymástúl külöm

böznek, a hüvelyk közepkézcsontja az egyebek közt

legrövidebb, a mutatóujé Ieghosszúbb. A hüvelyk kö

zepkézcsontja az egyebektűl valamivel külömbözik:

ez rövid és vastag, fölső vége sima, és nagyobb lapot

képel, mely által a nagy sokszegű csonttal egyesűl, és

ennek nagyobb mozgékonyságát okozza. Alsó végén
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egy valamennyire domború porczfedett Iap látatik, mely

mellett a tenyér-fölület felé két lapos völgyeletek lát

szatnak, melyek két lencse-csontokat (Ossa sesamoidea)

vésznek föl. Ezen apró csontok lencse-szemnyi nagy

ságúk, olykor nagyobbak, egyik lapjok, mely a kö

zepkézcsont felé fekszik lapúlt, a másik domború és

a rövid hajtó ízomnak ina által fedetik. Egymás közt

keskeny szálag által kötetnek öszve, ezen kívűl min

deniket egy tokszálag egyesíti a közepkézcsonttal,

- Ősz v e k ö t e t é s.

1.) A kéztövel. A közepkéz a kéztővel oly szoro

san kötetik öszve, hogy köztök még a feszes ízülés

nek valamely neme is alig marad.

A kéztő közös hártyája (Membrana communis

carpi) a közepkézcsontok fölső végei fölött men el,

és számokra valódi tokszálagokat készít, melyek a kéz

tő ízüregével függnek öszve, és az íznedvet egy hely

tűl a másikhoz szabadon hagyják folyni. A közepkéz

csontok szorosabb megerősítésére több részint a kéz

hátán, részint a tenyéren, részint két oldalt lévő se

ged-szálagok szolgálnak, melyek rövidek, merők, és

részint fölületesen, részint a csontok közt mélyen

fekszenek. Csak a hüvelyk közepkézcsontjának van

saját tokszálaga, honnan annak mozgása szabad ízülés

ként men végbe. De hogy ezen ízülés se legyen igen

szabad, tehát annak megerősítésére mind a négy ol

dalon apró segédszálagok fekszenek. -

2.) Magok közt fölső végeiknél. Ezen öszvekö

tetésre több rövid, és feszes szálagok szolgálnak, kö

zönségesen a kéz hátán hárman, a tulajdon kézhát

szálagok, (Lig propria dorsalia) a tenyéren négyen,

a tulajdon tenyérszálagok, (Lig. propria volaria) és

a közepkézcsontok lapjai közt több oldalszálagok

(Lig. lateralia) fekszenek.

3.) Magok, közt alsó végeiknél. A közepkézcson

tok fejei egymással haránt szálagok által kötetnek

8 *
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öszve, melyek egyiktűl a másikhoz mennek. Itt a kö

zepkézcsontjai egymástúl valamennyire távozhatnak,

de csak igen keveset: ezen szálagok az úgy nevezett kö

zépkéz fejecseinek szálagai (Lig. capitulor. metacarpi)

a tenyérbönye (Aponeurosis palmaris) alatt találtat

nak, egyszersmind a hajtó izmok inainak hüvelyei

höz is kötetnek. A mutató, és hüvelykuj közt, hogy

ezen utolsó az elsőtűl könnyebben elhúzatathasson, ily

szálag nincs jelen. *

65 §. Az uj perc z e k (Phalanges digitorum).

Minden uj három csontokbúl, vagy perczekbül,

a hüvelyk pedig csak kettöbül áll.

1. A hüvelykuj, vagy hüvelyk (Pollex) a többi

nél rövidebb, részint mivel a közepkézcsontja rövi

debb; részint mivel egy percze hibázik. Az elsöpercz

fölső végén széles, vastag, egyenetlen, és oldalt az ol

dalszálagok oda forrásaira némely emelkedések talál

tatnak rajta. Alsó vége sodrot mutat, mely a második

percczel egyesűl. Ezen második percz az elsőnél rövi

debb, lapos, és széles; fölső végén az első percz sod

rának elfogadására ízlappal bir; alsó vége kerekített

és éles szélre végződik, melynek hegye fölhajlik.

2. Az ujak külömböző neveket nyertek, a hüvelyk

után a legelsőbb mutató ujnak (Index), a második kö

zepujnak (Digitus medius), a harmadik gyürö-ujnak

v. nevendékuinak. (Digitus annularis) a negyedik kis

ujnak (Digitus auricularis s. minimus) neveztetik. Min

denik ujnak három perczei vannak.

Az elsö percz a koncznemű csontokhoz tartozik,

fölső vége széles, és izgödörrel bir, melybe a közep

kézcsont fejét vészi föl; alsó vége keskenyebb, és so

dorként végződik ; a közepdarab csak nem hasábképű.

A második percznek ugyan azon alkotása van;

csak hogy az elsőnél rövidebb, és vékonyabb, fölső vége

szélesebb, és az első percz sodrának számára rendel

*
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tetett izgödörrel bír; az alsó végén sodor látatik. A hü

velyknél ezen percz nincsen meg. - -

A harmadik percz, olyképp van alkotva, mint a

hüvelyk második percze.

Ösz v e k ö te té se -

1. Az első percznek a közepkézcsonttal. Ezen utol

sónak feje az első percz ízlapjához ütődik, mind a két

részek egy tokszálag (Lig. capsulare) által vétetnek kö

rül, és köztök valóságos szabad ízülésnek van helye.

A tok megerősítésére két oldalon kis szálagok oldal

szálagok (Lig. lateralia) fekszenek, melyek a közep

kézcsont hátán kezdődnek, és ferdén hágván lefelé,

az első perczhőz forrnak, azt erősítik; mely szálagot

nevezetesen még a feszítő, és hajtó izmoknak inai is

őrzik, és a ficzamodást megakadályozzák. -

2. A perczek magok közt. A perczek sodraikkal

egymásba kapnak, úgy hogy köztök csak csukló ízü

lésnek van helye; tokszálagjok feszesebb, oldalszálag

jaik pedig éppen olyképp vannak alkotva.

M Á S O D I K F Ö R É S Z.

A Z A L S O V É GTA GO K C S O N T JA I.

66. §. R ó l o k á l ta lá n o sa n.

A két alsó végtagok harminczkét két csontokbúl

tétetnek öszve. Fölosztatik egyik egyik közülök a.) a

fölszárra (Femur), hová a czombkoncz (Os femoris),

és a térdkalács (Patella) tartozik; b.) az alszárra

(Crus), mely a sípkonczbúl, és szárkapocsbúl (Tibia,

et Fibula) áll; és végre lábra, (Pes), melynek részei:

a lábtő (Tarsus), a közepláb (Metatarsus), a lábuj

perczek, (Phalanges digitor.) és a lencsecsontok (Ossa

sesamoidea). * *

67. §. A.) A Cz o m b k o n c z (os Femoris).

Az egész csontvázban ez a leghosszúbb, és legerő

sebb csont, mely az ízvápa és alszár közt fekszik, alol
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a térdkalácsot vészi magához, és három részekre sza

kad. -

1.) A fölsö vég. Ezen a tekés, sima, és porczfedett

fejet (Caput) láthatni legelöbb, mely föl- és befelé áll

ferdén. Csak nem a közepén egy porcczal nem fedett árok

vétetik észre, melyből a görgeteg szálag (Lig. teres) vé

szi eredetét. A fejtől egy hengeres csontdarab vagy is

a nyak (Collum) ereszkedik ferdén a czombhoz alá.

mely a közepdarab irányához vetvén tompa szegletet

készít. A nyaknak a közepdarabbal lévő egyesűlésénél

két domborúságok látatnak, az egyik erős nyújtvány

ként föl-, és kifelé hat, mely nagy tompornak (Tro

chanter major) neveztetik, és egy befelé fordúló tompa

heggyel végződik. A másik befelé alacsonyabban fek

szik, és kis tompornak (Trochanter minor) monda

tik, mely kissebb, és kerékded. A két nyújtványok közt

mind a melső mind a hátsó oldalon, egy emelkedetthossz,

a melsö, és a hátsó tomporközötti hossz (Linea inter

trochanterica anterior, et posterior) találtatik, mely

a tokszálag fölvételére szolgál.

2.) A közepdarab csak nem hengeres, és mel felé

görbűlt. Melső lapja sima, melynek alsó részén több

tápláló likak vannak. A hátsó részén az úgy nevezett

érdes hossz (Linea aspera) találtatik, mely az egész

közepdarabon ereszkedik le, fölül a két tomporoktúl

kezdődik, alol két hosszakra oszlik, melyek a büty

kökhöz futnak.

3.) Az alsó vég széles, vastag, és két nyújtvá

nyokbúl áll, melyek bütyköknek (Condyli) neveztet

nek. A belső bütyök vastagabb le - és mel felé inkább

kiáll; a külső kissebb. Mind a két bütyök porczfedett

domború ízlappal bir, mely a sípkoncz fölső részének

völgyeleteibe vétetik. Mel felé mindketten egy lapba

jönnek öszve, melyen a térdkalács nyugszik; alol, és

hátul egymástúl megválasztva vannak, és egy mély

kivágányt hagynak magok közt, mely térdalynak vagy
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térdhajlasnak (Fossa poplitea, s. poples) neveztetik:

A kivágánynak két oldalán a bütykökön a keresztszálag

oda forrására szolgáló két kis gödrök látatnak. Az ízlap

külső körületje érdes, és számos likacsokkal bir.

Először-is a közepdarab csontosodik meg, és szü

letéskor már tökélletes, még most ezen darab egyenes,

és csak későbben hajtatik meg a hátulján fekvő izmok

munkálódásai által. A fej, és tomporok még porczo

sak, és a nyakbúl még semmi sem szemléltetik. De a

midőn a fölső vég csontosodása történik, akor a fej

és közepdarab közt lévő rész meghosszúbbodik, és a nyak

készűl. Az ötödik életévben a fej még csak forromány,

mely csak a meglett korban nő a nyakkal öszve. A

tomporok hasonlóképp csak forrományok, melyek szint

azon idő körül lesznek nyújtványokká. Úgy az alsó

vég is olykor egész a meglett korig forromány marad.

- O sz v e k ö t e t é s.

1.) Fölül az ízvápával; igy támad a Czombízülés.

Az ízvápa a czombkoncz fejét vészi föl, hol valóságos

szabad ízülésnek van helye. De ez még sem oly szabad

mint a fölkaron; mivel itt a fej az ízvápában mélyeb

ben fekszik, és azt az ízvápának porczos gyürője szo

rosan környeli. Az ízülésnek ezen bátor helyezete szük

séges is volt ám, mivel neki kell, hogy a testnek egész

terhét hordozza, azonban az arra mégis mindég elég

szabad, hogy külömbféle mozgásokat engedjen. A tok

szálag (Lig. capsulare) elég tág ugyan, de igen merő,

és erős; melöl és kifelé legvastagabb; melöl és befelé

vékonyabb, hátul pedig legvékonyabb. Áll két külöm

böző hártyákból, a külső kanafos, az ízvápa körület

jén kezdődik, és a tomporközötti hosszakhoz tapad;

a belső savós, mely nem csak a külső hártyának belső

lapját, és az ízvápának fölületét, hanem még a tom

porközötti hosszaktúl több redőkkel a czombkoncz nya

ka felé vissza fordúl, és ezt, nem külömben az egész

fejet és a görgeteg szálagot is befedi. A tokban még
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egy igen erős szálag, a görgeteg szálag (Ligam. teres)

is látatik, mely csaknem háromszegű, az ízvápának

kis gödrébűl kezdődik, és a fölebb említett czombcsont

fején találtató gödörhöz forr, és arra szolgál, hogy a

fej a vápában még erősebben tartasson. Ambár ezen

szálagos előkészűlet a két részeket eléggé öszvefoglalja,

az ízülés még is a szomszéd izmok oda fekvése által bi

zonyosabbá tétetik. A tokszálag melöl a lehágó belső

csípizom, a nagy horpaszizom, úgy a fésűizom, és a

czombnak egyenes izomja által is ápoltatik, hátul pedig

a négyszegletű czombizom , a kettős izom és a belső

dugizom. ina segítik annak erősítését, kivül végre, és

oldalt a külső dugizom, és főképp a legkissebb farizom

• nyújtnak segedelmet.

2.) Alol a sípkoncczal, és a térdkaláccsal,

melyről alább,

B.) A térdkalácscsont, v. a térdkalács (Patella).

Ez a czombkoncz alsó darabjának melső részén fek

szik; idomja kerékded, és lapos. Állománya mint a

kéztő csontjaié, laz. Gorbe hosszús szélei alol egy

csúcsba folynak öszve. Melső lapja domború, érdes, és

részint a széles póla által, részint a czomb egyenes izom

jának inas kiterjedése által fedetik. Hátsó lapja porcz

fedett, és két kevessé kivájott lapokbúl áll, melyek

egy kis emelkedés által vannak megválasztva. A két

völgyeletek a bütykökön nyugszanak, és a keskeny

emelkedés a két bütykök közt találtató völgyelethöz

ütődik. -

A térdkalács csak az első életesztendőben kezd meg

csontosodni.

Öszvekötetés. A térdkalács körületje részint a

térdnek tokszálagával, részint a lábat feszítő izom iná

val függ öszve. Alol ellenben saját szálaggal, a térd

kalács-szálaggal (Lig. patellae) bir, mely által a síp

koncczal szorosabban függ öszve. Ezen szálag igen erős,

a térdkalács csucsátúl, és hátsó lapjátúl ered, és a síp



csontjai: 121

koncz tövisséhöz tapad, alatta zsír, és takonyerszény -

fekszik. Azon izmok inas rostjai által fedetik, melyek

az alszárt feszítik. Több Bonczolók ezen szálagot, az

alszárfeszítő izmok közös inának vélik lenni, -

68. §. Az a l sz á r (Crus).

Az alszár fölül a czombkoncczal, alol a lábtővel

határos; áll a sípkonczbúl, és a szárkapocsbúl.

A.) A síp k on cz (Tibia).

1. Fölső vége vastag, széles, és úgy látszik mintha

két oly bütyökbűl állana, melyek egymásba folytak;

ezek fölül laposaknak tetszenek lenni, és egy kivájott

peteképű ízlappal birnak, melyben a czombkoncz büty

kei fekszenek. Az ízlap egy emelkedés, a közep kitü

nöttség (Eminentia media) által válik meg. A kitűnöt

tség mellett melöl, és hátul valamely szálag oda for

rására szolgáló kis gödrök látatnak. A síp külső olda

lán az egyik ízlap alatt egy kis szikály ízgödör (Ca

vitas glenoidalis) van, hova a szárkapocs fejecse fek

szik. Melöl a két bütykök alatt a síp gumóját (Tu

berositas Tibiae) lehet észrevenni, hová a térdkalács

szálaga (Lig- patellae) nő.

2.) A közepdarab hasábképű, három lapja és an

nyi szeglete van. A melső lap fölül legszélesebb, le

felé keskenyedik, sima és egyedül a bőr által fedezte

tik. A külső lap alol inkább domború, fölűl kivájott.

A hátsó jobban emelkedett. A melsö szeglet, mely a

melső lapot a külsőtűl választja, éles, és hegyesnek tet

szik lenni, lefolytában befelé görbűl, és a belső bo

kához men alá. A hátsó tompább, a külső a csontkö

zötti szálagot vészi föl.

3.) Az alsó vég valamivel szélesebb mintsem a

közepdarab, belső oldalán egy nyújtvány a belsö bo

ka (Malleolus internus) hág alá, melynek belső, sima

porczfedett lapja a szökcsonttal (Talus) egyesűl, ezen

túl egy válú men alá, melyben a hátsó sípizom fek
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szik. A sípkoncznak külső oldalán valamely porczfedett

kivágányt, a szárkapcsi bevágányt (Incisura peronea)

lehet szemlélni, mely a szárkapcsot vészi föl. Ezen

végnek alsó lapja csaknem vízerányos, sima, porcz

fedett, és a szökcsonttal lévő öszvekötetésre szolgál.

B.) A s z ár kapocs (Fibula, Perone). . -

A sípkoncz mellett fekszik ki –, és hátfelé; nem

oly magosra ér föl mint amaz, de valamivel mélyeb

ben ereszkedik le.

1.) A fölső vég, a fejecs (Capitulum) vastag, bun

kós, és belöl porczfedett lapot mutat, mely azon völ

gyeletbe jön, mely a síp főlső részén találtatik.

2.) A közepdarab a fejtől keskenyen kezdődik,

ezen kezdeti rész a csont nyakát (Collum) tészi; az

egész darab hasábképű ugyan, de úgy, hogy a lapok

és szegletek csaknem tekeredve folynak le. Befelé a síp

koncz felé eső szeglet a csontközötti szálagot (Lig.

interosseum) vészi föl.

3.) Az alsó vég ismét egy vastag fejbe vesz el,

mely külső bokának (Malleolus externus) neveztetik,

ennek belső lapja porczfedett, és részint a síp, részint

a szökcsonttal egyesül. -

A sípcsont, és a szárkapocs csontosodása olyképp

történik, mint minden egyébb konczokban. .

Ősz v e kö t e t é s.

1.) A síp öszvekötetése a czombkoncczal, és a

térdkaláccsal. Ezen csontok egyesűlése által a térd

izülés (Articulatio genu) hozatik elő. A czombkoncz

bütykei a síp ízlapjai fölött nyugszanak, mely két cson

tok közt kettős mozgásnak van helye; vagy t. i. meg

feszűl, és meghajol a láb, tehát csukló ízülés (Gin

glymus) történik, midőn is a térdkalács föl- vagy le

csusszan 3 vagy kis mértékbe történik a mozgás t. i.

midőn a láb merőn áll, a czombkoncz a térdízülésben

egy kevessé ki- és befelé mozoghat. A térdízülés kö

vetkező részek által tartatik öszve.

*
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a.) A tokszdlag(Lig. capsulare). Kezdődik a czomb

koncz porczfedett bütykeinek széle fölött, alá menvén,

melöl a térdkalács oldalszéleihöz feszűl, egyszersmind

ennek hátsó lapját vészi körül, és alol a síp ízlapjai

nak széleit környeli. Ezen odanövés által a tok tömlő

képű lész, úgy hogy a taghajtás alatt az ő hátsó része,

a tagfeszítés alatt pedig melső része lészen gindár, All

egyedül egy savós belöl sima kivül bőnyés rostokkal

fedett hártyábúl, mely melöl vékonyabb hátul merőbb.

A melső oldalon a térdkalács mellett ezen hártya az

ízülés belsejébe eképp hat: a térdnek mindenik oldalán

egy redőt készít, mind a két redő föl – és befelé a fél

hódképű porcz felé terjedvén öszveütődik, és egyesűlve

egész a czombkonczig mennek föl, hová csak ugyan

forrnak is. A két redőket másként szárnyas szála

goknak (Lig. alaria) is nevezik, az egyesűlés helyétől

fogva pedig egész a gyakpontig taknyos szálagnak

(Lig. mucosum) mondják. -

b.) Külső erősítő szalagok. A vékony tokszálag

kivül több részek által fedeztetik, és erősítetik. Min

denek előtt a széles póla által húzatik be egészen, az

után belöl a szabóizom, a karcsú izom, a félhártyás, és

félinas izom, kivül végre a kétfejű czombizomnak inai

fekszenek. Ezek a tokszálag erősségét az által öregbítik,

hogy az alszárt a czombfelé húzzák. A tokszálag fölött

közbevetetlenűl melöl, és oldalt a külső és belső temér

dek izomnak, és a czomb egyenes izmának, hátul a térd

alyizomnak húsos és bőnyés részei fekszenek. Ha mind

ezen részek elvétetnek, tehát még külső tulajdon szá

lagok is tűnnek elő. Melöl a térdkalács szálaga (Lig.

patellae) mutatja magát: hátul a térdaly szalaga vagy

a hátsó szálag (Lig. popliteum vel posticum) fekszik.

Ez a síp belső bütykétől kezdődik, és a czombkoncz

nak külső bütykéhöz men harántúl fölfelé. - A tokszá

lagnak két oldalán az oldalszálagok (Ligam. lateralia)

fekszenek. A belső a czombkoncz belső bütykétől kez
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dődik, lehágtában a tokszálaggal szorosan kötetik össze,

és a sípkoncz belső bütykéhöz forr. A külső kettős, az

egyik rövidebb a másiknál, mindketten a czombkoncz

külső bütykétől erednek, és a szárkapocs fejeccséhöz

nőnek. Ezek által a tok még jobban öszvetartatik, és

szorosan a félhódképű porczok mellett mennek el,

hogy ezek oldal felé ki ne ficzamodhassanak.

c.) Belsö erősítő szálagok. Ha a tokszálag föl

nyittatik, tehát a taknyos szálagon kivűl még egy ket

tős szálagot lehet észre venni, mely keresztes szálag

nak (Lig. cruciatam) azért neveztetik, mivel egyik a

másikon vág által. A melső a czombkoncz külső büty

kének belső lapjátúl származik, és a közep kitűnöttség

belső hcgyéhöz forr. A hátsó a belső bütyök belső lap

játúl ered, és a közep kitűnöttségen túl a hátsógödör

höz forr.

d.) Az ízközporczok, vagy félhódképü porczok

(Menisci, seu cartilagines semilunatae) ketten vannak,

egy külső, meg egy belső, és a két csont ízbütykei

közt fekszenek. Ezen porczoknak egy emelkedett vas

tag szélök van, mely a bütykök körületjei felé tekínt,

és egymás éles, kanyarított, mely a közep kitűnöttség ,

felé néz. Amaz a tokszálaggal van öszvekötve, ez pedig

tökélletesen szabad. Mindenik két heggyel végződik,

melyek közül a két ellenesek egymásra néznek. Az alsó

lap domború, és a sípkoncz vőlgyeletében fekszik, a

fölső pedig kanyarított, és a czombkoncz bütykeihöz

ütődik. Azon kivűl még mindkét porczoknak melső

végei a taknyos szálagtúl fedett haránt szdlag által

(Lig- transversum) kötetnek öszve. A külső porcznak

" vége tulajdon szálag által egyesűl a czombkonc

CZàl•

2.) Öszvekötetés a sípkoncz és szárkapocs közt.

A két csontok egymással úgy egyesűlnek, hogy köz

tök semmi mozgásnak sincs helye. A szárkapocs fölső

vége a sípcsonthoz ütődik, és mindketten egy tokszá
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lag által tartatnak öszve, mely több erősítő rostokat

nyer. A két csontok közt azoknak egész hosszúsága sze

rínt a csontközötti szálag (Lig. interosseum) fekszik,

mely az átellenben álló szegletekhöz feszűl. Véredé

nyek átbocsájtására több likakkal bir, és több izmok

odaforrására szolgál. A csontok alsó végei négy szála

gok által tartatnak öszve, kettő közülök a fölső, és

az alsó melső szálag (Lig- anticum superius et inferi

us) a sípkoncz bevágányának melső szegétől kezdődik,

és a külső bokához men alá, más ketten, a hátul

fekvő fölső, és alsó szálagok (Lig. posticum supe

rius et inferius) hátul fekszenek a mondott bevágány

nak a hátsó szegénél kezdődnek; s a külső bokához

mennek. -

69. §. A L á b (Pes). * *

A láb úgy, valamint a kéz, három részre oszlik: a

lábtöre, a közeplábra, és az ujperczekre. A lábon

közönségesen egy külső, vagy szarkapcsoldalt, és e

belső, vagy sípoldalt; a hátfölületet (Superficies dor

salis), a talpfölületet (Superf. plantaris, seu planta pe

dis) lehet észre venni. -

70. §. A.) A L á b t ö (Tarsus).

A Lábtő hét csontbúl (Ossa tarsi) tétetik öszve,

melyek csak nem két sorban fekszenek. Az első sorhoz

tartoznak a szök–, a sark-, és a hajócsontok. A má

sodikhoz az első, második, és a harmadik íkképű

csontok, és a köbcsont. A Lábtőcsontok állománya

laz, valamint a kéztőcsontjaié, kivül csonthéjjal van

nak behúzva. -

A csontosodás a szök- és sarkcsontban már a szű

letés előtt kezdődik, a többieknél csak azután.

1.) A szökcsont v. ugracsont (Talus, seu astra

galus) egy sokszegűcsont. Fölső lapja domborún fut

meltől hátfelé, és a sípkoncz alsó lapjához ütődik. A

fölső lapnak két oldalán fekszenek még a külső, és bel
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sö lap is: az utolsó a belső bokával, az első a kül

sővel egyesűl. A hátsó lap keskeny, és egy gumó ál

tal választatik, melynek külső oldalán egy sima vákú

fekszik, ez valamennyire alább a sarkcsonton lévő más

válúba folytatódik, és az öreguj hosszú hajtóját vészi

föl. Az alsó lap kanyarított, és a sarkosonttal köte

tik öszve. Melöl a csont egy fejecsben végződik, mely

nek lapja porczfedett, sima, és a hajócsont gödréhöz

ütődik. Ezen fejecs rövid nyakon ül, mely főképp ki

felé tetszik ki, mivel itt a csont ki van vágva. Ezen

kivágány által a sarkcsonttal egyetemben egy üreg a

lábtö öble (Sinus tarsi) származik, melyben szálagok

találtatnak. A nyak alsó részén egy kis lap látatik,

mely a sarkcsonttal függ hasonlóképp össze, ennek há

ta mellet egy mély válú látatik, mely a sarkcsonttal,

öszvekötve egy csővet tész, mely az éppen most emlí

tett öbölbe men által, és hasonlóképp szálagokat fog

lal magában,

2.) A sarkcsont (Calcaneus) a lábtő csontjai közt

a legnagyobb; ez a láb leghátsobb és legalsóbb részén

fekszik, fölül a szökcsonttal, melöl a köbcsonttal egye

sűl, hátsó része vastag, és bunkós. Fölső lapja hátul

domború, érdes, melöl ellenben, hol a szökcsonttal

egyesűl, két ízlapjai vannak, melyek a szökcsont izlap

jaival koczódnak öszve. A két lapok válú által vannak

megosztva, mely a fölött fekvő szökcsonton lévő vá

lúval a már említett csatornát készítik. Ezen lapok

előtt kifelé maga a fölső lap valamennyire kivájott, és a

szökcsont nyakával a már előadott öblöt szerzi. A mel

sö lap is egy ízlapbúl áll, mely a köbcsonthoz koczó

dik. A belsö lap széles, érdes, kanyarított, és ott,

hol ez a fölsővel határos, egy az öregújt hajtó hosszú

izom inának fölvételére szolgáló válúval bir. A külső

lap érdes, domború; az alsó keskeny, érdes; ezen

áll a test; a hátsó egyenetlen, és a tulajdon sarkat

(Calx) készíti. -
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3.) A hajócsont (Os naviculare) határos a szökcsont

tal és a három íkképű csontokkal, alol pedig a sark

csonttal. Fölső lapja domború, ez kifelé keskenye

dik, befelé pedig egy gumóra végződik A hátsó lap

ja kivájott, és a szökcsont fejét vészi föl. A melső

nek három ízlapjai vannak, melyek által az íkképű

csontokkal egyesűl.

4.) Az első íkképű csont. (Os cuncei forme primum)

A láb belső szélén fekszik hátul a hájócsonttal, kivül

a második íkképű csonttal, melöl az első és második

lábujnák közeplábcsontjával határos. Alsó lapja ér

des, és egyenetlen; a belső szabad; a hátsó vájott; a

melsö inkább lapított.

5.) A második íkképü csont (Os cuneiforme secun

dum) Ez a három közt legkissebb, és hátul a hajócsont

tal, kivül a harmadik íkképű csonttal, belöl az első

vel, melöl a második közeplábcsonttal kötetik öszve.

Az alapi lap fölül fekszik, és a csont alá felé tompa éllel

végződik. -

6.) A harmadik ikképű csont(Os cuneiforme tertium)

hátul a hajócsonttal, belöl a második íkképűcsonttal,

kivül a köbcsonttal, melöl pedig a harmadik közepláb

csonttal egyesűl. Fölsö lapja érdes; alol pedig ez is

tompa éllel végződik. -

7.) A köbcsont (Os cuboideum) a láb külső ol

dalán fekszik. Fölsö lapja csaknem öt-szegű, lapí

tott, és érdes: az alsó ellenben hoporjos és egy gu

mót képel. Ez elött egy válú fekszik, melyben a hos

szú szárkapcsizom ina találtatik. Túl rajta egy más

vőlgyeletet lehet látni, melyben egy szálag vészi ma

gát. A belső lap, a harmadik, íkképű csonthoz; a

/iátsó pedig a sarkcsonthoz ütődik; a melső négy szeg

letű, és a negyedik meg ötödik közeplábcsontot vészi föl.

Ösz v e k ö t e t és e

1.) A lábtönek az alszárral. Ez egyedűl a szök

csont által men végbe, melyet a bokák oly erősen tar

* *
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tanak, hogy az oldalmozgásnak csak alig lehet helye.

és inkább csukló ízülés van jelen, mely által a láb meg

hajthatik, vagy megfeszítethetik. a.) A sípkoncz, és

a szökcsont egy tokszálag (Lig capsulare) által tar

tatnak öszve, mely vékony, laz, körületjén sok zsír

ral van körülvéve: ezen szálag a sípkoncz melső, és

hátsó szélétől terjed a szök-csontig alá, és azon héza

got foglalja el, mely a két csont közt marad. b.) A

szárkapocs, és a szökcsont nehány szálagok által függ

nek öszve, és pedig részint a szökcsontnak melsö szár

kapcsi szálaga (Lig. fibulare tali anticum) által, mely

a külső bokátúl kezdődik, és a szökcsont nyakának

külső lapjához tapad; részint a szökcsontnak hátsó

szárkapcsi szálaga által (Lig. fibulare tali posticum),

mely a külső bokátúl hát felé a szökcsonthoz terjed,

és a tokkal egyesűl. c.) A szárkapocs a sarkcsontnak

szárkapcsi szálaga (Lig. fibulare calcanei) által függ

a sarkcsonttal öszve. Ezen szálag igen erős, a boká

nak alsó szélétől kezdődik, és függélyesen hágván alá,

a sarkcsont külső lapjához feszűl. d.) A sípkoncz is egye

sűl a sarkcsonttal a kótaláncsás szálag (Lig-deltoideum)

által, mely a belső bokátúl kezdődik, alá hágván szé

lesebb lessz, részint a sark-, részint a szök-és hajócsont

hoz fogódszkodik.

2.) A lábcsontoknak magok közt. A lábtőcsontok

oly feszesen foglaltatnak egymással öszve, hogy köz

tök csak csekély mozgásnak, az az feszes-ízülésnek

(Amphiarthrosis) van helye. Azonban a szök-sark-,

és hajócsontok közt lévő mozgás valamennyire szaba

dabb, a láb oldalt befelé könnyebben fordítathatik,

mintsem kifelé. Rend kivűl sok szálagok tartják ezen

csontokat öszve. Ugyan ezen csontok mindannyin ma

gok közt tokszálagok (Lig. capsularia) által foglal

tatnak öszve. Továbbad a.) a láb hátán számos segéd

szálagok találtatnak, a lábháti szálagok, (Lig. dorsa

lia) melyek egyik csonttúl a másikhoz mennek. b.)

A
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A szőkcsont és sarkcsont közt a lábtö öblének szála

gos készülete (Apparatus ligamentosus sinus tarsi)

látszatik, Ezen öbölben t. i. több rövid szálagok fek

szenek, melyeknek hézagai zsírral vannak kitöltve,

és mind a két csontot öszvekötik. c.) A lábtalpon ha

sonlóképp szálagos készület (Apparatus ligamentosus)

van jelen, melynek magányos szálagai igen vastagok és

feszesek. d.) Ha a lábhátnak és a talpnak szálagai le

bontatnak, tehát a csontok közt az erősebb öszvefog

lalásra szolgáló oldalszálagok (Lig. lateralia) találtat

nak föl. -

71. §, B.) A k ö z ep l á b (Metatarsus).

A közepláb fölül a lábtővel, alol és melöl a lábujak

perczeivel határos : öt egymás mellett fekvő hosszú cson

tokból áll, melyeknek fölső lapjai domborúk, az al

sók pedig homorúk. -

1. Az öreguj közeplábcsontja (Os metatarsi hal

lucis) rövid de vastag, hátsó vége bunkós, és az első

íkképű csonttal foglalódik öszve. Alol, és kivül egy

nevezetes gumót mutat. A közepdarab hasábképű, ennek

hátlapja domború, az alsó kiváltképp kifelé vájott. A

melső végén fejecs tapasztaltatik, mely által az első

percczel egyesűl. E mellett alol a lencsecsontok (Ossa

sesamoidea) számára két kis lapok látatnak. Ezen apró

csontok éppen olyanok, valamint a hüvelyknél, egy

esűlésöknek lapja sík, az ellenés domború.

2. Az egyébb közeplábcsontok hosszúbbak, de me

löl vékonyabbak. A második labujé a leghosszúbb, az

ötödiké legrövidebb; hátsó végök széles csak nem négy

szegű. Ezen végökkel a második, meg harmadik íkké

ű csont és a köbcsonthoz ütődnek. Rajtok részint porcz

lapok, melyek a lábtő csontjaihoz koczódnak; részint

oldallapok, melyekkel egymást érintik, vétetnek észre.

Csak az utólsó közeplábcsonton van még kivül egy

-
9
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gumó. A melső vég az első percznek fölvételére szol

gáló tekés lappal bir
Ösz v e k ö t e t é s. -

1.) A Lábtövel. A lábtőcsontok, és a közepláb

csontok közt csak feszes ízülésnek van helye. A tok

szálagok az öregujnak közeplábcsontja, és az első ík

képű csont között, úgy az ötödik közeplábcsont, és a

köbcsont közt-is mutatják magokat, a többiek közt

pedig nem annyira. Továbbad azt, hogy az ízülés feszes

legyen több hát-, talp-, és oldal szálagok okozzák, me

lyek a lábtőcsontoktúl a közeplábcsontokhoz terjednek.

2.) Magok közt. Hátul a négy közeplábcsontok.

az öregujét kivévén, apró szálagok által függnek öszve,

melyeket helyezetjek szerint hát – talp- és oldalszála

goknak neveznek. Melöl a közeplábcsontoknak végei,

a fejecsek szálagai (Ligamenta capitulorum) által egye

sűlnek, úgy hogy mindenik szálag egyik fejnek belső

oldalátúl a legközelebb fekvő fejecsnek külső oldaláig

fut. Ezek egyszersmind a lábujak hajtó izmainak hü

velyeivel egyesűlnek. Ezen végen a mozgás valamivel

szabadabb.

72. §. C.) A Ld buja k perczei (Phalanges

digitorum).

Ezek azon tulajdonságokkal birnak, valamint a

kézujak perczei, csak hogy azok ezeknél kissebbek.

Az öregujnak csak két, a többinek három percze van.

1.) Az öregujnál (Hallux) a közepső percz nincs

meg, de az egyébb kettő oly nagy, hogy ő hosszúsá

gára nézve a második lábujjal vetekedik, de a hüvelyk

mozgékonyságával még sem bir. Az első percz egy rö

vid koncz, melynek hátsó vége széles, vastag, és a közep

lábcsont fejeccsének számára egy ízlappal bir; ennek két

. . oldalán kis domborúságok látszatnak, melyekhöz ol

dalszálagok ragadnak. A melső vég sodor nemű és a
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következendő percczel egyesűl. A mdsodik percz rövi

debb, ennek hátsó vége széles, västag, és ízlappal bir,

a melső vég lapított, és kerekített.

2.) Az egyébb lábujak kissebbek. Az elsö percz

legerősebb, melyen hátul a közeplábcsont fejének el

fogadására ízlap, melöl pedig sodor van. A második

percz hasonlóképp van alkotva. A harmadik oly al

kotású mint az öregujnak második percze.

Ő sz v e k ö t e t é s.

1.) A közeplábcsontokkal. Itt szabad ízülésnek van

helye, minthogy a közeplábcsont feje az első percz

ízlapjába kap. Ezek, valamint a kézujak-is , tok - és

oldalszálagok által kötetnek öszve.

2.) Magok közt. Itt csupán csukló ízűlés tapasztal

tatik ; a perczek öszvekötetése éppen olyan mint a

kézujak. perczeinél, -

9 *
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A z I Z M O K R Ú L.

73. §. Az izom ta ní t m á ny fog a tja.

A Boncztudománynak azon része, mely a mozgás esz

közeiről szóll, izomtanítmánynak (Myologia) mondatik,

Már fölül (9. §.) említettük, hogy az izmok két nagy se

regre szakadnak, melyek egymástól mivoltos jelek ál

"tal külömböznek. Ezen részben közönségesen csak azon

izmok íratnak le, melyekre az akarat hatván, azokat

mozgásokra nógatja; azok pedig innen kimaradnak, me

lyek más ösztönöknek engedelmeskednek. Ezen utólsók

azon életmíveknél fognak leíratni, melyekhöz tartoz

nak.

74. §. A leg neve ze t es e b b m u n k á k.

B. S. ALBIN1 historia musculorum hominis. L. B. 1734.

4. Frf. et Lips. 1784. 4. cur. Hartenkeil.

B. S. ALBINI tabulae sceleti et musculorum corporis hu

mani. L. B. 1747. fol. -

LoDER tab. 26 – 51.

E. SANDIFORT descriptio musculorum hominis, L. B.

1780. 4.

I. G. WALTER myologisches Handbuch. Berlin 1777.

1784. 8. -

I. BARTH Anfangsgründe der Muskellehre. Wien 1786.

fol. mit K.

I. C. CARPUE a description of the muscules of the hu

man body, as they appear on dissection, Lond.

18024 –

~*-*~-
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ELSŐ SZA KASZ.

A FEJ IZM A I RÚ L.

75. §. A k o p o nya i z m a z.

Az egész koponyának fölületén egy bőnye van ki

feszítve, mely melöl és hátul négy izmokbúl áll. Az

egész bőnye koponyafölötti izomnak (Musculus epi

cranius) mondatik, és a homlokizomra, a két nyak

szirtizmokra, meg a bőnyefejtyűre osztatik.

A homlokizom (M. frontalis) a homlokcsont melső

részén fekszik, az orrtőtűl egész a fejtetőig terjed el

és kivül a húnyizommal függ öszve. Kezdődik a fölső

állcsont homloknyújtványátúl, és a szemgödör fölső

szélétűl. Fölmentében két részekre oszlik, melyek ol

dalt egymástúl eltávoznak, és a koponyán egy bőnyés

hártyába végződnek. A honnan valóban két homlok

izmokat lehet fölvenni. - -

A nyakszirtizmok (M. occipitales) ketten vannak,

és a nyakszirtcsonton helyeztetnek. Egyik egyik a nyak

szirtcsont fölső félkörös hosszátúl kezdődik, innen föl

felé rövid izomnyalábokkal az említett bőnyés hár

tyába végződik.

A bönyefejtyü v. bönyesisak (Galea aponeurotica

cranii) a koponya külső lapjának egyébb részét fedi be,

és valóságos bőnyébűl áll, mely melöl a homlokizom

mal, hátul a két nyakszirtizmokkal függ öszve. Alatta

a csonthártya, fölötte a közönséges fejtakaró fekszik,

melyekkel rövid sejtszövet által egyesűl. Oldalt a ha

lántékon fut alá, a halántékizmot fedi, és a járomív

höz nő. Ezen inas rész a közönséges takarókkal, és ha

jakkal együtt a homlokizmok által mel felé, a nyak

szirtizmok által pedig hát felé mozdítathatik. -

76. §. A szem k ü l s ö z z ma i.

A húnyizom, v. a szem zárizma (M. orbicularis

palpebrarum seu sphincter) részint a szemhéjjak bőre
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alatt fekszik, részint a szemgödör párkánya körül fut,

ennél fogva két réteget készít. A külsö gyürőként fut

a szemgödör párkánya körül; és belöl, meg fölül a

homlokizommal, és a szemöldredítővel; belöl és alol

a fölső ajk –, és orrszárny emelintőjével; kivül és alol

a jármizmokkal határos. Ezen réteg a belső szemszeg

letnél a szemhéj belső szálagátúl kezdődik, mely tu

lajdonképp az egész izom ináttészi, innen az egész szem

gödör körül fut, és az említett szálaghoz tér vissza; a

hol-is végződik. A belsö magokon a szemhéjakon fek

szik, a mondott szálagtúl kezdődik, mind a két szem

héjakot gyürőként vészi körül, és ismét azon szálaghoz

ér. Ezen izom a szemhéjakot egymáshoz közelíti, azért

a szemeket behúnyni képes, egyszersmind mozgása ál

tal a könnyeket a belső szemszeglet felé vezeti.

A szemöldreditö (M. corrugator supercilii). Ezen

izom, a homlokizomtúl fedve, a szemgödör belső és

fölső széle fölött helyeztetik. Kezdődik a tarhelytűl,

a szemöldíven kifelé fut, és a huny – meg homlokiz

mokban, úgy ezekkel a bőrben vesz el. Ez a szemöl

döket be-, és lefelé vonja.

77. §. Az Or r iz m a i.

A fölsö ajk, és orrszárny emelintöje (M. levator

labii superioris, et alae nasi) ezen keskeny izom a föl

ső állnak homloknyújtványátúl ered, egy kevessé a hom

lokizommal függ öszve, és az orr oldalán az orrszárny

hoz hágván alá, két szárakra feslik. A belső az orr

szárnyban vesz el; a külső, a fölső ajk bőrébe, és a

száj zárizmába men által. Az orrszárnyat, és a fölső

ajkat emelik föl.

Az orr öszvenyomója (M. compressor nasi) az or

ron fekszik. Az orrszárny, és fölső áll külső lapjátúl

kezdődik, az orr oldalán hágván föl, sugárokként ter

jed el, s erre bőnyévé lessz, mely az orrháton végző

dik, és a más oldali bőnyével ütődik öszve. Ezen izom
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az orrporczot nyomja az orrközfal felé, egyszersmind

az orrnyílást is szűkíti.

Az orrszárny levonó izma (M. depressor alae na

si) Ez egy a fölső ajk emelintőjétől fedett kis izom,

mely a szemfog táján a fölső álltúl kezdődik, az orr

szárnyhoz ereszkedik alá, és csak ugyan ennek alsó ré

széhöz kapaszkodik. –Az orrszárnyat húzza le, és az

orrnyílást tágítja.

78. §. A s z dj i z ma i.

Ezen izmok által a szájtágítatik, vagy szűkítetik,

és a szájszegletek külömbféle irányok szerint mozog

hatnak. A fölső ajk fölemelésére a már leírt fölső

ajk- és orrszárny emelintője, úgy a fölső ajk saját eme

lintője-is szolgálnak; az alsó ajk lehúzására az állcsúcs

négyszegletű izma rendeltetett; bezáratik végre a száj,

az ön zárizma, és a Cowper vágizmai által. A szájszeg

let egyenesen fölfelé vonatik a szájszeglet-emelintője

által; lefele a szájszeglet levonója, oldal felé külöm

böző irányokban a nagy jármizom, a Santorin mo

solygizma, és a tárogató izom által.

A fölsö ajk saját emelintöje, v. emelizma. (M.

levator labii superioris proprius) A fölső áll, és járom

csontoktúl mingyárt a szemgödör alsó szélénél vészi

eredetét, eleintén a húnyizomtúl fedetik, aztan lehág,

és a fölső ajk börébe végződik, melyiséppen ezen utól

sót emeli föl.

A nagy jármizom (M. zygomaticus major) a já

romcsonttúl ered, ferdén hág befelé alá, és a száj

szegletnél végződik úgy, hogy a száj zárizmával és a

tárogatóval öszvevegyűl. – A szájszegletet ki-, és fölfelé

húzza. - -

A kis jármizom (M. zygomaticus minor) ha meg

van, az előbbeni fölött fekszik, kezdődik a járomcsont

túl, és a száj zárizmával úgy öszvefonódik, hogy ezen

utólsónak rostjai átmennek belé, Ferdén ereszkedik be
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meg lefelé, és a szájszegletnél a bőrben vesz el. - Az

előbbenit elősegíteni az ő foglalatossága.

A szájszeglet emelintöje v. emelizma (M. levator

anguli oris) az állgödörbűl kezdődik, kikeskenyedvén

a szájszeglethöz men , ott a száj zárizmával öszvefona

kodván, végződik. – A szájszegletet fölemelni az ő kö

telessége.

A szájszeglet levonó izma (M. depressor anguli

oris) az állkapocs alsó szélétűl széles véggel ered, fölhág

ván keskenyebb lessz, a hol csak ugyan a nyak bőr

alatti izmátúl fedeztetik, végre a szájszegletnél vesz

el. Rostjai a száj zárizmával egyesülnek. A szájszegle

tet lehúzni az ő foglalatossága, de ha mind a ketten az

állcsúcs négyszegletű izmával egyetemben munkálód

nak, általok az alsó ajk fordítatik ki.

A Santorin mosolygizma (M. risorius Santo

rini) a nyak bőralati izmának folytatása (80 §.)

Az állcsúcs négyszegletű izma v. az alsó ajk le

vonója (M. quadratus menti, seu depressor labiiinferi

oris) Ezen oldalt a szájszeglet levonó izmátúl fedett

kis vékony izom, az állkapocs alsó szélétől az állcsúcs

mellet vészi eredetét, melynek külső rostjai a nyak

( bőralatti izmának folytatásai. Valamennyi rostok föl

és befelé hágnak, végre az alsó ajk bőrében végződ

nek. – O az alsó ajkót húzza le, vagy ha a zárizom

ellentáll, akor az ajkbörét húzza fölfelé, s azon ránczo

kat készít. -

A tárogató izom v. a pofizom (M. buccinator)

egy lapos izom, mely a fölső, és alsó áll közt helyez

tetik. Fölül a fölső áll mederpártázatjához feszűl,

hát felé fut egész a röphorgacsig úgy, hogy itt nehány

húsnyalábok, a pofgaratizom (M. buccopharyngeus)

név alatt a garat fölső szoritó izmába mennek által.

(217. §.) hasonlóképp az állkapocs mederpártázatjához

forrad. Minden rostok harántan futnak a szájszeglet

felé. - Külső lapján ezen izom zsírfedett, és a nya
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*

lábok közt több nyálmirigyek találtatnak. Belső lap

ja a száj takonyhártyájával húzatik he. Hol az ajkak

hoz ér, ott a szájszeglet emelő meg levonó izma, és a

jármizom által fedetik ; itt a szájszegletnél végződik,

és a zárizommal fonódzik öszve. A második zápfog

táján a Stenon űrítő csőjét bocsájtja által. – A pofi

zom a szájszegletet kifelé húzza, mozgása által a kis

mirígyekből, és a fűltőmirígy ürítő csőjéből nyálat

facsar ki, föképp pedig a rágásra szolgál, a midőn is a

pofákhoz húlló eledeleket ismét a fogak alá intézi s

azokat lenyelés közben a garat felé vezeti. -

A száj zárizma (M. orbicularis, seu sphincter

oris) a száj nyílása körül fut gyűrőként, és a két aj

kak bőre közt fekszik. Alsó része erősebb a fölsőnél,

mivel az tolja az alsó ajkat fölfelé. A szájszegletnél a

két felek öszveütődnek. Rostjaival több már fölebb

említett izmok egyesűlnek. Ezen izom fölső részének

egy darabja fölfelé hág, és az orrközfalban vesz el, ezen

rész a mozgékony közfal levonó izmának (Depressor

septi mobilis) neveztetik, és a zárizom öszvehúzódása

alatt a közfalnak bőrös részét húzza le. – A zárizom

a száj nyílását szűkíti, és azon izmok ellen munkáló

dik, melyek az ajkakatrészint föl- vagy lehúzzák; ré

szint a szájszegleteket egymástúl távoztatják.

A Couper vág-izmai (M. incisivi Cowperi) Ezek

az ajkak belső fölületén találtató négy apró izmokbúl

állnak; a fölsők a fölső ajk féke mellet fekszenek, a

meder pártázatjátúl a vágfogak táján kezdődnek, a föl

só ajkhoz mennek alá, és a zárizommal egyesűlnek. Az

alsók az alsó ajk féke mellett helyeztetnek, az áll

kapocstúl kezdődnek, fölhágván a zárizommal fonód

nak öszve. A fölsők a fölső ajkot húzzák le, az alsók

az alsót tolják föl; mindketten pedig az ajkakat nyomják

a fogakhoz.
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79. §. A z á llkapocs izmai.

Az állkapocs három féle mozgást mutat. a.) Ő se

besen lehúzathatik, a mi nem a csont terhe által törté

nik. Véghöz viszik ezen mozgást az állkapocs kéthasú

izma, az állkapocsszak-izom, és állscsúcs-szak-izom

Mivel pedig ezen izmok a szakcsontot, és a gőgöt is

mozgatják, tehát egy más helyen (180. §.) lészen ró

lok szó. b.) Az állkapocs fölfelé mozdítatván, a fölső

állhoz nyomatik; ezt a halántékizom , a rágizom, és a

belső röpizom tellyesítik ; c.) oldalmozgását az állka

pocs a külső röpizom áltál viszi végbe.

1.) Azon izmok, melyek az állkapcsot húz

zák föl. |

A halántékizom (M. temporalis) lapos, leginkább

a halántékcsonton fekszik, a bőnyefejtyűnek egy része

által fedetik, és két rétegből áll; a külső vékony, a

homlok- és falcsont félkörös hosszátúl kezdődik; a bel

ső vastagabb erősebb és az egész félkörös siklaptúl, meg

a halántékcsont pikkelyes részétől ered. A súgárokként

szétszórt rostok ala hágván öszvegyűlnek, a járomív

alatt tovább mennek, és az állkapocs benge nyújtványá

hoz fogódznak,

A Rágizom (M. Masseter) az állkapocs ágának

külső lapján fekszik, és hátul a fültőmirigytűl, melöl

kevessé a nyak bőralatti izmátúl fedetik; két rostré

tegekből áll. A külső a járomívnek alsó szélétűl inas

rostokkal kezdődik, azután az állkapocs külső kapján

men egy kevessé hátra, melyek alsó széléhöz tapad.

A belső réteg inkább, a halántékcsont járomnyújtványá

nak alsó szélétől ered, le- és mel felé ereszkedik úgy,

hogy mind a két rostrétegek egymáson keresztben vág

nak által, ezen utolsó végre az állkapocs ágának kő

zepső részéhöz forrad. – A kivűl, hogy mind a két

izmok az állkapcsot emelik föl, egyszersmind azt mel,

és hát felé is tolhatják, a mennyiben az állkapcsot a
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halántékizom hát felé, a rágizom pedig mel felé húz

hatja.

A belső röpizom (M. pterygoideus internus) az

állkapocs belső oldalán fekszik, a röpárokbúl kezdő

dik, az állkapocs alsó széléhöz ki-, és lefele fut; an

nak szegletéhöz s ágának alsó széléhőz feszűl. – Az

állkapocs fölhúzásán kivűl egyszersmind aztat oldal felé

is kénteti, - - .

2.) Az állkapocs oldalmozgását főképp a külsö röp

izom (M. pterygoideus externus) viszi végbe. Ez az

állkapocs bütyöknyújtványának belső oldalán fekszik,

és a belső röpizomtúl csaknem egészen fedetik. Erede

tét a külső röpnyújtványtúl vészi, kifelé futván a bü

työknyújtványon alol az állkapocshoz foglalódik. – Az

állkapocsnak oldalmozgása abban áll, hogy az egyik

oldali külső röpizomnak munkálódása által a csont feje

az ízgödörbűl kitolatik, és a gumóhoz nyomódik; a

midőn más oldalon a fej az ízgödörben nyugodva marad.

Ez által az állkapocs ferde irányt nyer. Ha most a más

oldali külső röpizom munkálódik, a közt, míg az első

hátraenged, a másik fej nyomatik előre, az előbbeni

pedig az izgödörbe tér vissza. – A rágás főképp ezen

oldalmozgás által men végbe,

MÁSODIK SZA KASZ.

A NYAK ME Ls ó, És HÁT só, o LDALÁN

LÉv ő 1z M o K.

Itt csak azon izmok adatnak elő, melyek a fej,

meg a nyak mozgására szolgálnak, és a nyak melső,

és oldalsó részén találtatnak. A gőg és szakcsontnak

minden izmai pedig ezen részek leírásánál fognak elő

adatni. - -
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80. §. A g ög e l ö tt, és a n n ak ol da l á n ta

l á l t a t ó i z m o k.

A nyak bőralattz izma v. az izomterület, v. a

legszélesb nyakizom (M. subcutaneus colli, seu platys

mamyoides, v. latissimus colli) a nyak oldalán mingyárt

a bőr alatt fekszik. A melnek melső lapjátúl kez

dődik, a nagy melizom elött, a második, és harmadik

borda táján. Rostjai a vállperecz fölött fölfelé terjednek;

eként két oldalrúl az izmok egymáshoz közelednek; a

nyak két oldalán a melkúlcscsecsizom, és a melszak

izom fölött fekszenek, erre ferdén egész az állkapocs

széléig hágnak föl, úgy hogy ezen csont alatt az álla

latti mirigyet, az állkapocsszakizmot, és a kéthasú

izomnak melső részét,fedik. Az állcsúcs alatt öszve

koczódnak és egymáson valamennyire keresztűl vágnak.

Az állkapocs szélétől az ábrázat felé hágnak föl, és rost

jaik részint kifelé a fültőmirígy,és rágizom fölött vesz

nek el, részint az állcsúcs négyszegletű izmába befelé

mennek, részint a közepen mindkét oldalon a San

torin mosolygizmát képelik. Ezen izom t. i. a bőralatti

izomnak ide folytatódott vékony rostjaibúl áll, melyek

a szájszeglet felé ferdén szaladnak föl, a szájzárizmá

val egyesülnek, és a szájszegletet kifelé húzni segí

tik. – A bőralatti izom maga részint a nyálmirigyek

re, őket gyengén nyomván, részint a melkulcs – csecs

izomra, ennek mintegy izmos hűvelyűl szolgálván,

munkálódik. Általa végbevivendő oly mozgást, mely

a nyak bőrét rázná meg, észrevenni nem lehet.

A melkulcs-csecsizom, v. a fejbiczentö (M. ster

nocleidomastoideus) a fej, és mel közt fekszik. Ezen

izom két fejjel kezdődik, részint a melcsont markolat

játúl, részint a kulcs melvégétől. Midőn így a kétizom

részek a nyak oldalán ferdén hát, és fölfelé lépnek,

egymáson átvágnak, és részint a csecsnyújtványhoz,

részint a szomszéd nyakszirtcsonthoz forrnak. Az egész
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izom az elöbbenitől fedetik. – Mikor mind a két iz

mok munkálódnak, akor a fejet húzzák egyenesen le

felé; egyik közülök a fejet ferdén vonja le, mely ese

tekben a mel a merő pont. De ha a fej feszítetik meg,

akor ezen izom a belehelésre szolgál. Egyébként a

fej számára rendelt nagy edényeket, és az abbúl ere

dő idegeket is fedezi. -

A bordatartó izmok v. a lábtó izmok (M. scale

ni) a nyak oldalán a nyakcsigolyák, és a mel közt fek--

szenek, és három egymás után következő izmokbúl áll

nak. 1.) A melsö bordatartó (Scalenus anticus) a 4.5.

6-dik nyakgerincz haránt nyújtványátúl három vékony

fejjel kezdődik, ezek mindannyin öszveütődnek, és egy

izomtesté lesznek, mely az első bordához ragad; 2.) a

közepsö bordatartó (Scalenus medius) az elsőn túl fek

szik, mindannyi nyakgerincz haránt nyújtványaitúl hét

fejekkel ered, melyekbűl öszveálló izomtest ismét az

első bordához feszűl; 3.) a hátsó bordatartó (Scale

mus posticus) a közepső háta mellett fekszik, az 5-dik

és 6-dik nyakgerincz haránt nyújtványátúl két fejjel

vészi eredetét, melynek izomteste a második bordához

tapad. A bordatartók ferdén oldal felé hajtják a fejet,

vagy két oldalrúl munkálódván, mel felé. Az első, és

második közt a kulcsalatti ütér, és a kar idegei fut

nak, az első bordatartó előtt pedig a kulcsalatti vérér

fekszik. -

81. §. A gög, és g a ra t o n t ú l l é v ö i z m o k.

Ha a gőg a gőgsíppal és garattal együtt elvétetik,

akor a nyak melső és oldalsó részén még a fej, és nyak

mozdítására szolgáló következendő izmok találtatnak:

A hosszú nyakizom (M. longus colli) a nyakge

rinczek testein fekszik, és csaknem háromszegletű ; mely

az 1. 2. 3. hátgerincz és a 3. egész 7-dik nyakgerincz

testeitől ered, és a 3-dik egész 7-dik nyakgerincz ha

ránt nyújtványaihoz, és a fejgyám melső gumójához
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kapaszkodik. – Ezen izom a fejet és nyakat hajtja mel

felé

A nagyobb melső egyenes fejizom (M. rectus ca

pitis anticus major) inas végekkel vészi eredetét a 3-dik

egész 7-dik nyakgerincznek haránt nyújtványátúl; ösz

vejövén mindannyin egy közös izomtestet készítnek »

mely fölfelé hágván, a nyakszirtcsonthoz tapad az öreg

lik elött. – Mindketten a fejet rántják mel felé.

A kissebb melső egyenes fejizom (M. rectus ca

pitis anticus minor). Á fejgyám haránt nyújtványátúl

kezdődik, és a torkolatlikhoz közel, a nyakszirtcsont

alaprészéhöz fogódzik. – Az előbbeni munkálódását

segíti elő.

Az oldalsó egyenes fejizom (M. rectus capitis la

teralis) a fejgyám haránt nyújtványánál ered, és a nyak

szirtcsont bütyöknyújtványa előtt végződik, mely a fe

jet oldal felé kénteti.

HARMA D IH S ZA H A S Z.

A M EL N E K M EL só, És oL DALsó R É sz ÉN
LÉVŐ I Z M O K.

82. §. A nagy, és a kis m e l i z o m , a na

gyobb m e l s ő fü r é s z i z om, a kulcs a la t t i

izom, a b o r d a k ö z ö t t i i z m o k , és a s z egy

h á r o m s z eg le t ü iz m a.

A nagy melizom (M. pectoralis major) a bordá

kon fekszik melöl, és az emlő által fedeztetik, két rész

ből áll: a fölső avagy a kissebb vagy is a kulcsrész

(Pars clavicularis) a kulcsnak szegy részétől származik,

és a fölkar felé ferdén men alá. Az alsó nagyobb vagy

a melkasrész (Pars thoracica) a melcsont oldalrészé

től, és a 3-dik egész 7-dik bordának porczátúl szárma

zik, melynek izomrostjai inkább fölfelé hágnak. Erre

a két izomrészek egymáshoz ütődnek, egymáson ke
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vessé átvágnak, inná lessznek, és a kótaláncsás izomtúl

fedve, a fölkarcsont nagyobb gumójának tövisséhöz ra

gaszkodnak. Ezen innak bizonyos folytatása a leghos

szúbb hátizom hasonló folytatásával hűvelyt készít,

mely a kétfejű karizom hosszú fejét tartja magában. –

Ezen izomnak munkálódása kétfelé. Midőn a mel fe

szűlt , akor a fölkart húzza mel felé: ha pedig a föl

kar feszűl, akor a törzsöket fordítja valamennyire ol

dal felé, és a bordákat emeli föl. * \

A kis melizom, v. a kissebb melsö fürészizom

nak (M. pectoralis minor, seu serratus anticus minor);

az előbbeni alatt van helye, három fogzatoknak (Den

tationes) nevezett nyújtványokkal a 3. 4. és 5-dik bor

dátúl kezdődik, fölfelé hágván, a hollorrnyújtványhoz .

nő, hol nem ritkán takonyerszény találtatik. Munká

lódása kettős vagy lehúzza a hollorrnyújtványt, s egy

szersmind a lapcsontot a bordáktúl távoztatja; vagy a

lapcsont eléggé meg lévén feszítve, a bordákat emeli föl.

A nagyobb melső fürészizom (M. serratus anti

cus major) a mel oldal-lapján helyeztetik, és egész a

lapcsontig terjed el. Kezdődik leginkább a nyolcz leg

fölsőbb bordátúl, a második bordátúl két fogzattal ered

vén, kilencz fogzatokkal. Fölülről a fogzatok egész a

hatodikig mind inkább mel felé lépnek, és hosszúbbak

ká lésznek, az alsók pedig hát felé indúlnak: a két

fölső rostrétegek harántúl folynak kifelé, a 3-ik pedig

egész a 6-dikig valamennyire lefelé, az alsók fölfelé.

A rostok mindannyin a melkasnak neki görbűlvén, a

bordákot fedik, hát felé mennek, és a lapcsont alap

jához feszűlnek. –A lapcsontot ki-, és mel felé húzni,

vagy a belehelést elősegítni, munkálódása ezen izomnak.

A kulcsalatti izom (M. subclavius) mint féltollas

izom a kulcscsont, és az első borda közt helyeztetik,

és a nagy melizom kulcsrészétől fedetik. Hengeres in

nal az első borda porczátúl ered, ki – és fölfelé futván,

a kulcs alsó lapjához ragaszkodik, hol egy takonyer
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szény is találtatik. – Vagy az első bordát húzza egy

kevessé föl, vagy a kulcsot le. " -

A bordaközötti izmok (M. intercostales) a bordák

közeit töltik ki, és két rétegből állnak. A külső réte

gek külsö bordaközötti izmoknak (M. intercostales

externi) is neveztetnek, és mindenik oldalon tizenegy

izmok búl állnak. Kezdődnek mindenik fölsőbb bordá

nak alsó szélétűl, lefelé hágván ferdén mennek háttúl

melfelé, és az alattok fekvő bordák fölső széleihöz ta

padnak. Hátul egész a bordák nyakáig terjednek, melöl

ott végződnek, hol a porczok kezdődnek. A fedetlenűl

maradt hézag inas rostok által töltetik ki, melyekfény

lő szálagoknak (Lig. nitentia) neveztetnek. A belső

rétegek belső bordaközötti izmoknak (M. intercostales

interni) mondatnak, és az előbbeniek alatt fekszenek.

Kezdődnek egyenként a fölsőbb bordának alsó szélétől,

a külsőkkel együtt hasonlóképp fölülről lefelé futnak,

hanem ellenkező irányban meltűl hátfelé, és az alsóbb

bordának fölső széléhöz forrnak. Hátul ezek nem oly

messzire terjednek mintsem a külsők; de melöl mes

szebbre. úgy hogy itt a porczok között maradott hé

zagokat is kitöltik. – Mindenik izom a mozgékonyabb

alsó bordát a fölsöbb borda felé vonja, az első borda

legcsekélyebb mozgékonysággal bir, a mely felé a

többi bordaközötti izmok múnkálódnak; a bordákat

fölfelé húzzák; azért is a belehelésnek legnevezetesebb

életmívei.

A szegy háromszegletü izma (M. triangularis

sterni) a melcsont hátsó lapján a melüregben fekszik;

részint a melcsont külső szélétűl, és testének oldal

részétűl, részint a kardnyújtványtúl kezdődik, ferdén,

lép ki- meg fölfelé, és több fogzatokra osztódik, a leg

alsóbb fogzat a hatodik, és így tovább fölfelé a töb

bihöz egész a negyedik és harmadik bordáig tapad.

A bordákat lefelé húzván, a kilehelést segítik elő.

~~ "
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N E G Y E D I K S Z A H A S Z.

A H A S I Z MA I,

A has melső, és oldalsó lapja több izomrétegek

által készítetik, melyek közönségesen hasizmoknak

(Musculi abdominalcs) neveztetnek. Mindkét oldalon öt

öt ilyen izmok találtatnak, melyekhöz hátul még egy,

t. i. a négyszegletű ágyékizom számláltatik.

83. §. A le h ág ó fe r d e, v. k ü l s ö v. nagyobb

h as i z o m (M. abdominalis oblique descendens, ab

dominalis externus , seu major).

Ezen izom nyolcz fogzatokkal kezdődik közönsé

gesen a nyolcz legalsóbb bordáktól; a négy fölsőbb

fogzatok a nagyobb melső fűrészizom fogzatai közé vé

tetnek, a legfölsőbb a nagy melizommal, a négy al

sók pedig a legszélesebb hátizommal függnek öszve. Er

re mind a nyolcz fogzatok egy széles izomtestet készít

nek, melynek rostjai , hogy a has falához jussanak, be

felé ferdén hágnak alá; eként ereszkedvén le az izom

hátsó és alsó része a csípcsont taréjjának külső ajkához

forr. Aztán az egész izomállomány széles bőnyévé lé

szen, mely fölül a kardnyújtvánnyal egyesűl, be – és

mel felé a bordáktúl és a csípcsont taréjjátúl a hasnak

egész hosszúsága szerint ferdén hág le, az alatta fekvő föl

hágó ferdehasizom bőnyéjével egyesűl, és a fehér hossz

ban végződik, mind a két izomnak bőnyéje mindkét

oldalrúl ezen hossznál koczódik öszve. A bőnye alol a

lágyék tájján még némely nevezetes tárgyakat ád előnk

be, melyeknek külömbféle sérvések eredetének meg

magyarázására szembetűnő befolyása van.

A lágyéktáját a külső és belső oldalrúl szükségte

kínteni: -

1.) A külső vagy melső oldal. a.) A fancsontok

egyesűlése mellett, ezen csontoknak vízerányos ágai

fölött a bőnye két szárakra oszlik, melyek magok közt

- 10
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egy hasadékot hagynak. A hasadék fölött lévő szár bel

ső, vagy fölsö szárnak (Crus internum seu superius)

neveztetik. Ez a fancsont egyesűléséhöz jön , e fölött

men el, és az ellenkező oldali fancsont lehágó ágához

tapad; mivel ez a másik oldalon is így történik, tehát

a két szárak rostjai a porczegyesűlés fölött egymáson

átvágnak, s ennek rostjaival öszvefonódnak. Azon hely

től, hol egymáson keresztűl vágtak, némely inas nyújt

vány az akasztó v. függesztő szálag (Ligamentum

suspensorinm) men a férjfiaknál a mony fölső lapjához,

az asszonyoknál egy kissebb a csikló alá. Azon szár,

mely a hasadék alatt van, külső, vagy alsó szárnak

(Crus externum seu inferius) neveztetik, mely lefolytá

ban az előbbenitül valamennyire fedetik, és nem egyébb,

mint a mingyárt leírandó lágyékszálagnak vége. A ha

sadék maga, mely egy keskeny hosszús nyílásbúl áll,

hasgyürönek (Annulus abdominalis), vagy alkalmato

sabban külső, vagy melső lágyékgyürönek mondatik.

A hasadék a fancsont haránt ágának gumója fölött esik,

attúl egynehány hossznyira ki-, és fölfelé. Ezen irány

- szerínt őtet az élő testben is föl lehet találni. A has

gyürő a férjfinál az ondózsinórt, az asszonynál a görge

teg méhszálagot bocsájtja által, és ezen részek külöm

böző nagyságai végett, az elsőnél a nyílás tágabb, az

utolsónál szűkebb. A hasadék iránya ferde; az egyesű

léstől a csípcsont felé tekintvén, föl- és kifelé látjuk

őtet állani: hosszúsága körül belöl egy, szélessége csak

fél hüvelyknyi : közeppontja a fancsont egyesülésétől

1 1/4 hüvelknyire esik. A hasadéknak egyébb részét,

melyet az átbocsájtott részek nem töltenek ki, sejtszö

vet foglalja el, de ezen kivűl, még a hasadék, és a

kijövő ondózsinór még némely vékony inas hártyával

is borítatik, mely a széles pólának folytatása, mely is

fölfelé men, a hasgyűrőnek száraival egyesűl, és aztán

az ondózsinórt a borékba egy darabnyira követi be, hol

a nyúzhártyában vesz el. b) A bőnyének azon része,

-
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mely a csípcsont taréjának melső, és fölső tövissétől

szakad el, hogy a fancsonthoz jusson, hasonlóképp

domborún, és ferdén fut le-, és mel felé: ezen keves

sé megfeszített rész lágyék-szálagnak v. Poupart, v.

Fallop szálagának (Lig. Fallopii, s. Poupartii) ne.

véztetik ; szálagnak mondatik, mivel a czomb felé alol

vastagabb, és erősebbnek tetszik lenni ; és a régibb idők- -

ben mint maga magában megálló szálag tekíntetett. Ez

tészi a bőnyének legvégsőbb részét, és alol a széles pó

lával kötődik öszve, mely egy vékony folytatást bo

csájtván föl, ez által a tehágó ferde hasizom bőnyéjé

nek alsó részét fedezi. Ezen öszvekötetés által az esz

közöltetik, hogy a lágyékszálag jobban lehúzatván, és

erősebben feszítetvén, ő a reá munkálódó belrészeknek

ellentállani jobban képes. Midőn tehát ezen öszveköte

tés átvágatik, akor a szálag azonnal gindár lessz. Ha a

szálagnak vastag szélét az egyesűlés felé nyomozzuk, azt s

találjuk, hogy a hasgyürőnek külső szára légyen ezen

szálagnak vége, mely a fancsontok egyesűlése felé tör

ténő lefolyásában hát, és folfelé tekerődzik, és részint

a fancsont taréjjához, részint ugyan ezen csont gumó

jához tapad. A szálagnak hosszúsága mind a két nem

ben külömbözik, az asszonyban hosszúbb, a csípcsont

nak a láthatár felé való nagyobb meghajlása végett; a

férjfiban ellenben rövidebb, mivel azon csont inkább

függélyesen áll. Ezen szálag alatt a szárűt- és vérér, a

szárideg, a horpasz- és belső csípizom, meg a lábnak föl

szívó edényei fekszenek közönségesen. Mind ezen ré

szek részint magok közt, részint a szálaggal sejtszövet

által úgy öszvekötetnek, hogy az egyébb hézag egéssé

ges állapotban szorosan ki van töltve. c) Midőn a széles

póla a lágyékszálaggal öszvekötődni akar: a póla ugyan

ezen szálag alatt a fésűizmon valamely félhódképű nyílást

hagy, melyen által a nagy rózsavérér és a lábnak fölü

Íetes beszívó edényei hatnak a mélységbe. Ezen nyí

lás az azonnal leírandó czombcsatornába vezet. Ezen

- - 10 * *
/
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külső nyílás az asszonyi testben nagyobb a férjfiak

nál kissebb, s ezeknél inas rostok által jobban el van

zárva.

2.) A belső, vagy hátsó oldal. a.) A lefejtett

hashártya alatt némely fényes inkább inas hártyát a

haránt pólát (Fascia transversa) lehet észrevenni, mely

egy kettős nyílás által egy a csípcsont felé eső kül

ső, és egy a fancsontra néző belső részre oszlik. A póla

általánosan a lágyékszálagot segíti erősítni. A mondott

nyílások közül pedig egyik a belső, vagy hátsó has

gyüröt tészi, melyen által az ondó zsinór, vagy görge

teg méhszálag lép ki a hasüregből; a másik pedig nem

egyébb, mint a mingyárt előadandó czombcsatorná

nak belső nyílása, mely által a száredények hatnak-ki.

A haránt pólának külső része a csípcsonttúl kezdődik

egész azon helyig, hol a véredények a hasüregből lép

nek ki: a lágyékszálag szélétül ő részint fölfelé hág,

és a haránt izommal egyesűl; részint le – és hát felé

lép, és a horpasz- meg a belső csípizmokat fedi; részint

ívképen fut a czombcsatornának belső nyílása fölött,

hogy ezen nyílás hártyájának belső részével egyesülhessen.

A pólának ezen belső része a fancsont vízerányos ágánál,

és a külső szárának belső szélétől kezdődik, a férjfiaknál

az ondózsinóron túl, az asszonyoknál pedig a görgeteg

méhszálag háta mellett men fölfelé, és részint az egyenes

hasizom külső , részint a haránt izom alsó szélével egye

sűl. Ezen résznek két nevet adának: azon részét t. i.

mely a czombcsatorna belső nyílásánál belöl találtatik,

Gimbernát szálagának nevezték, az ennél fölebb fek

vő másik részt pedig, mely a lágyékcsatornának belső

nyílását fedi, ugyan ezen csatorna hátsó, vagy belső

falának mondották. Ezen helyen a hártya gindárabb,

a belrészeknek nem oly hatalmasan áll ellent, és egy

szikály gödörként tűnik elő. Az által, hogy ezen hár

tyának belső része fölfelé hágtában hátul az ondózsi

nórt, vagy a görgeteg méhszálagot, és a lehágó ferde
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hasizom bőnyéjét a lágyékszálag taján melül körülvészi,

egy a hártya szélessége vagy keskenysége szerint majd

hosszúbb, majd rövidebb hűvely az úgy nevezett lágyék

csatorna (Canalis ingvinalis) készítetik. Ezen a hűve

lyen tehát két nyílások látszatnak, a belső a belső has

gyürőt tészi, mely éppen ott fekszik, hol a vezére

dény, és az ondóedények öszveütődnek, hogy az on

dózsinórt készítsék, a külső nyílás magát a hasgyürőt

tészi, hol a már egészen elkészűlt ondózsinór jön ki.

Ezen csatorna fölnyitása után találhatni benne részint

több izomnyalábokat, melyek a fölhágó ferde, meg ha

ránt hasizmoknak folytatásai, és a melyek finom inak

által a fancsonthoz kötetnek, és a hasgyürőt segítik

berekeszteni; részint a hererázónak kezdetét; részint ma

gát az ondózsinórt találhatni benne, mely háttúl mel

felé ferdén men alá, és a csatornában fekvő izomnya

lábokat ferdén fúrja által, b.) A lágyékcsatorna alatt

egy harántan folyó a száredények, a szárideg és a láb

beszívó edényeinek átbocsájtására szolgáló nagyobb nyí

lás találtatik, mely alol a fancsont vízerányos ágátúl,

fölül pedig a haránt pólának a száredények fölött ív

ként futó része által határoztatik, és az asszonyi test

ben nagyobb mint a férjfinál. Az átmenő edények ben

ne kevessé kifelé fekszenek, mely fekvés által ezek mel

lett befelé egy kis hézag marad, mely egyedül sejtszövet

által töltetik ki, és mely az oda ható belrészeknek könyeb

ben enged. Ezen nyílás egy rövid csatornába, a czomb

csatornába (Canalis cruralis) vezet, melyben a szárc

dények futnak tovább; ennek melső, és hátsó fala a szé

les pólábúl készítetik, és belöl a haránt pólának foly

tatása által béleltetik ki; ő a már leírt nyílásával a szé

les pólában végződik; hosszúsága melső falának hos

szúsága szerint külömbözik, mentül rövidebb ez, an

nál nagyobbnak látszik az alsó nyílás, és annál köze

lebb fekszik ez a Poupart szálagához.
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84. §. A fö l h ág ó fe r d e vagy b e l s ö , vagy

k is seb b h as i z o m. (M. abdominalis oblique ad

scendens, seu internus seu minor)

Ez a lehágó alatt fekszik; a képzet, melyet lefolyá

sárúl, és kiterjedésérűl magunknak előállíthatunk, leg

jobb a következendő. O a csípcsont taréjjának közepső

emelkedésétűl, és e mellett valamennyire a lágyékszá

lagnak hátsó lapjátúl húsosan kezdődik; az izómtest

nek egy része ferdén hág föl- meg befelé, és húsos fog

zatok által a 12-dik bordátúl egész a 10-dik számig

lévő bordához forrad. Itt tehát ő a csípcsont, és bor

dák közt fekszik. Ezen helytől aztán részint mel, ré

szint hát, részint lefelé terjed el. 1.) Az izom mel felé

terjedvén, bőnyévé lészen, mely egész az egyenes izomig

terjed. De minekelőtte ezen izomhoz jutna, két leme

zekre (Laminae) szakad. Az egyik, vagy is a melsö

lemez az egyenes izom előtt men el, a lehágó ferde

hasizom bőnyéjével kötődik öszve, és a fehér hosszban

végződik. A másik, avagy a hátsó lemez az egyenes

izmon túl men el, és a haránt izom bőnyéjével egyesűl.

De ezen utolsó nem oly mélyen ereszkedik le, mint az

első, az az nem a fancsontig, hanem egy tenyérnyire

a köldök alatt már meg szűnik. A lemezeknek ezen le

folyása, és a szomszéd részekkel lévő öszvekötetése ál

tal valamely hűvely készítetik, mely az egyenes izmot

fogadja magában. 2.) Az izomnak hát felé terjedő része

is bőnyévé lész, mely az ágyékgerinczek felé ballag; ez

hasonlóképp két lemezekre válik: a hátsó, és külső

lemez a legszélesebb hátizom meg a hátsó s alsó fürészi

zom bőnyéjével nő öszve, és az ágyékgerinczek, meg

keresztcsont tövisnyújtványaihoz forrad. Amelső s bel

sö lemez a haránt hasizommal egyesűl, a leghosszúbb -

hátizom, és a kereszt-ágyékizom előtt fekszik, és az

ágyékgerinczek haránt nyújtványaihoz foglalódik. Ezen

két lemezek a hosszú hátizmok fölvételére hasonló hű

•

\
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velyt készítnek mint a milyen a melső lemezekbűl ké

szűlt hűvely, mely az egyenes hasizmot rejti. 3.) E

zen izom a hasgyürő felé terjedvén, két részeket

nemz; az első az ondózsinórizom vagy a hererázó (Cre

master), mely ezen izomnak egy izomnyalábjábúl,

és a haránt hasizomnak több rostjaibúl tétetik ösz

ve; a ferjfi nemnél, az asszonyi testben nem lévén meg,

az ondózsinórt a hasgyürőn túl vészi körül, a hasü

regből kilépvén, az ondózsinór közönséges hűvelyhár

tyájának külső lapján hág alá, és ennek alsó részén sza

kad vége, vagy inkább a hűvelyhártyának alsó részén

mint finom inas boríték végződik. A másik rész,

mely a csípcsont taréjja felé a Poupart szálagának hát

só lapjátúl kezdődik, egy izomnyalábbúl áll, mely a

lágyékcsatornában az ondózsinór fölőtt fut, s inná

lesz, mely a gyürő fölső szárának háta mellet men el,

és a feher hossznak alsó részéhöz meg a fancsontok porcz

egyesűléséhöz fogódzik. -

85. §. Az egy en es h as i z o m (M. rectus ab

dominis). (
4

Ezen hosszú izom a mel-, és fancsont közt fek

szik, kezdődik a 6-dik 7-dik és 8-dik bordának porczai

túl, és a kardnyújtvány fölületétől; erre a fölebb em

lített hűvelytűl betakarva, mint egy elég keskeny de

vastag izomhas egyenesen hág alá, és a fancsont ha

sránt ágánál két szárral végződik. A belső szár hosszúbb,

és a más oldali fancsont lehágó ágához feszűl; a külső

szélesebb, és ugyan azon oldali fancsont haránt ágánál

végződik. A két egyenes izmok belső szélei alol egy

máshoz koczódnak, de fölul egymástúl távoznak, és a

fehér hosszat meg a köldököt vészik magok közé. Az

egész izom nem átaljában húsos, sött több helyeken

inas rostokbúl készűlt rétegeket lehet rajta észrevenni,

melyek inas beiratoknak (Inscriptiones tendineae) ne
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veztetnek. Ezek főképp melöl látszatosak, és a hűvely

melső felével egyesülnek. Az izmot rejtő hűvely alko

tását tekintvén, annak melső részét a lehágó forde

hasizom bőnyéjébűl, és a fölhágo ferde hasizom bőnyé

jének melső lemezzéből tapasztaljuk lenni, mely az

egyenes hasizmot tökélletesen befedi. A hűvely hátsó

része a fölhágó ferde hasizom bőnyéjének hátsó lemez

zéből, és a haránt hasizom bőnyéjéből tétetik öszve : de

ez a köldök alatt azonnal megszűnik, és az egycnes has

izom közbevetetlenül éri a hashártyát.

86. §. A kúp osz lop ú ü z om (M. pyramidalis).

Ez az egyenes hasizomnak legalsóbb részén fek

szik; a fancsont haránt ágátúl kezdődik, fölfelé hágván

keskenyebb lessz, és a fehér hossz mellett az egyenes

hasizom hűvelyének melső részében hegyesen vesz el,

mely által csakugyan maga is fedeztetik; ezen izom

nem állandó olykor nincsen is meg.

87. §. A h a r á n t h as i z o m (M. transversus abdo

minis)

A fölhágó ferde hasizom alatt, és a hashártya

fölött fekszik, mely az ő belső fölületét borítja be. Az

izomhúsnak hármas eredete van. Hátul a fölhágó ferde

hasizom belső lemezzével egyetemben az ágyékgerin

czek haránt nyújtványaitúl kezdődik. Fölülről a hét

alsó borda alsó széleitűl, és belső lapjaitúl ugyan an

nyi fogzatokkal ereszkedik le: melyek közül a négy

alsó a rekeszizommal függ öszve. Alol a csípcsont ta

réjjának belső szélétől ered. Mínd ezen rostok harán

tan futnak, csak az alsóbbak hágnak alá, és részint a

férjfi testben a hererázót nehány rostokkal segítik ké

szítni, részint tulajdon izomnyalábot készítnek, mely

a lágyékcsatornában az ondózsinór fölött fut, a föl

hágó ferde hasizom nyalábjával inas rostok által egye

sűl, és végre a fancsonthoz feszűl. Az ujat a hasgyű

rőn által vezetvén, valamely az izom ezen részétől oko
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zott ellent - állást nyilván észre lehet venni. Melöl az

izomhús bőnyébe vesz el, mely ívként ered, mivel az alsó,

és fölső izomrostok a fehér hossz felé léptetnek inkább

mel felé, és hosszúbbak mint a közepsők; mely ívet

Spigel félhódas hosszának (Linea semilunaris Spige

lii) nevezik. A bőnye a fölhágó ferde hasizom hátsó

lemezzével egyesűl, és a fehér hosszhoz lép. Mivel

pedig a fölhágó ferde hasizom hátsó lemezze a köldök

alatt az egyenes hasizmon túl nem fut el, azért a bőnyé

nek ezen része a fölhágó ferde hasizom melső lemez

zéhöz forrad, tehát az egyenes hasizmot hátul szinte

nem fedi be.

88. §. A Feh é r h o s s z. (Linea alba)

- Ezen nevet azon kevessé fénylő fehér csíkolat viseli,

mely a két egyenes hasizom közt helyeztetik. A fe

hér hossz a kardnyújtványtúl a fancsontok porczegye

sűléséig ereszkedik le, és a három széles hasizmok t. i.

a lehágó ferde és haránt hasízmok bőnyejinek és a föl

hágó ferde hasizom két lemezeinek öszvekoczódásábúl

ered; a mennyiben ezek két oldalrúl öszvelépvén, egy

máson keresztűl vágnak, s öszve egyelednek, készítik

a fehér hosszat. A hogy a fehér hossz a fancsontok

egyesűléséhöz közeledik, hozzája két szálagok járúl

nak, melyek az egyenes izmokon túl mindkét ol

dalon a fancsont haránt nyújtványátúl erednek, és me

lyek a hosszat erősíteni látszatnak. A hossznak mint

egy a közepén a köldök, v. púp (Umbilicus) fekszik.

Ez a magzatban valóságos nyílást mutat, mcly gör

bűlt inas rostokkal környeltetik, és a köldökedények

nek átbocsájtására szolgál. Születés után a nyílás be

záródik, a külső bőr öszvenő és sebhellyé változik.

89. §. A négyszeg le t ü ágy ék izom (M. qua

dratus lumborum) A

Ezen izmot csak akor láthatni, midőn a hasüreg

belrészei kivétetnek; ő a hasüreg hátsó részében fek
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szik; s a vese nyugszik rajta, hátul a fölhágó ferde

hasizom melső lemezzével határos. A csípcsont taréj

jának hátsó részétől, és a négy legfölsőbb ágyékgerincz

haránt nyújtványaitúl kezdődik, és a tizenkettedik bor

dának alsó széléhöz feszűl.

90. §. A h. a s i z m o k fog la la tos ság a i

" A széles izmok foglalatossága egyre men , rost

jaik egymáson keresztbe vágnak, és egymás erejét köl

csönösen elő segítik. Feszpontjok főképp a medenczé

höz esik, és részint a fehér hossznál egycsűlnek, ré

szint a bordákhoz feszűlnek, innét mind a mel – ,

mind a hasüreg belrészeire, hatnak: amazt szűkít

vén , a kilehelésre szolgálnak; emezt kissebbítven, az

emésztést, a külömbféle elválasztásokat, a székleté

telt a húgyürítést, és a szűlést segítik elő. Az egye

nes hasizmok a melkas melső részét húzván le, szin

te a kilehelésre szolgálnak; de ha ezek igen nagyon

öszvehúzódnak, általok a test fölső része húzatik le

felé, és a test mel felé görnyed. Vagy ha a törzsök feszűl

meg, a lábak pedig engednek, akor a lábak a meden

czével egyetemben a test fölső részéhöz közelítetnek »

egyszersmind a hasüreg belrészei-is nyomatnak. Hogy

- az izmok munkálódása erőssebb légyen, azók hűvelyek

be rejtetnek, ezek az izomrostoknak állnak ellent,

midőn azok a rendből ki akarnak lépni; azért is az

inas rostok, hogy feszpontjok annál közelebb essen, a

hűvellyel öszve vannak nőve. Ezen készület által több

feszpontok teremtetnek, melyek felé az izom munká

lódhatik. A hűvely ellenmunkálódásának előmozdí

tására a kúposzlopú izmok szolgálnak, ezek annak mel

ső felét jobban megfeszítik, általok azon helyek, hová

az inas beíratok feszülnek, még mozdúlatlanabbakká

tétetnek, s ez által az egyenes hasizmok annál erőseb

ben munkálódnak, - - -
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ÖTÖDIK szAKAsz.

A R E K E sz Izo M, v A GY A R E K E SZ.

(Diaphragma , septum transversum).

91. §. A r e k e s z b o n c z t u d o m á ny os tekin

t e t e. -

A rekesz azon széles izom, mely a mel-, és hasüreg

közt helyeztetik, és mely a két üreget egymástúl kü

lönözi 3 harántan fekszik, egyszersmind boltos úgy,

hogy a melüreg felé tekíntő fölső lapja domború, az

alsó pedig vájott. Ezen boltozatos tulajdonsága azon

ban az életben csak a kilehelés alatt, vagy a halál után

tapasztaltatik, midőn azt vesszük észre, hogy a rekesz

közeprésze a melüregben az 5-ik vagy 4-ik bordáig emel

kedik föl, az oldalrészek ellenben föképp hátul alacso

nyabbak; de jobb részről is magosabb közönségesen, mi

vel a májőt fölemeli. A fölső lapnak, vagy a melkasifölü

letnek (Superficies thoracica) nagyobb része a melhártya

által vonatik be, és a szívburoknak csak egy kis részét éri,

melyen a szív és tüdők nyugszanak. Az alsó, vagy has

üregi fölület (Superficies abdominalis) a hashártyá

val borítatik, és jobbrúl a májjal, közepén a gyomor

ral, balrúl a léppel, hátul a vesékkel és vesetoldalékok

kal jön érintésbe. -

A rekeszen három rész külömböztetik meg: a bor

darész, az ágyékrész, és az inas közeppont.

1. A bordarész , vagy a nagyobb rekeszizom

(Pars costalis, seu musculus major diaphragmatis) A

rekesznek azon része nyeri ezen nevet, mely a bordáktúl

vészi eredetét, és innen az inas részbe terjed. Húsos vé

gekkel kezdődik a hat alsó bordacsontnak, és porcznak

belső lapjátúl, hol a haránt hasizommal határos; ezen

kivűl még két fejjel a kardnyújtványtúl is. Eképp ter

jed el a melcsonttúl a 12-dik bordáig mindkét oldalon.

Ezen utolsótúl némely inas szálag ereszkedik le a hor
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pasz-, és négyszegletű ágyékizmok elött az első ágyék

gerincz haránt nyújtványához, melytől hasonlóképp

izomrostok erednek. Ezen résznek minden izomrostjai

az inas közepponthoz mennek úgy, hogy azok, melyek

a melcsonttúl jönnek hát felé, a valamivel alacsonyab

ban fekvők harántan, az alsók pedig fölfelé futnak.

2.) Az ágyékrész, vagy a kissebb rekeszizom

(Pars lumbalis, seu M. minor diaphragmatis) az ágyék

gerinczektűl kezdődik. Ennek hat, az az egyik egyik

oldalon három szára (Crura) van. A külső szár (Crus

externum) legrövidebb, és legszélsőbb, az első ágyék

gerincz testének oldalrészétől, és haránt nyújtványá

túl kezdődik, aztán fölfelé az inas közeppont hátsó szé

léhöz men. A másik, vagy is a közepsö szár (Crus

médium) a második, vagy harmadik ágyékgerincz ol

dallapjátúl származik, és hasonlóképp a közeppont fe

lé terjed. A harmadik, az az a legbelsőbb szár (Crus

internum) belöl fekszik, leghosszúbb, és a jobb oldalon

a harmadik, vagy negyedik ágyékgerincz testétől, a

bal oldalon pedig a harmadik vagy második ágyékge

rincz testétől igen inasan ered. A két belső szárak föl

felé hágnak, valamennyire egymástúl eltávozván ma

gok közt hasadékot hagynak, mely függeres tátnak

(Hiatus aorticus) neveztetik. Erre a két szárak egymás

hoz közelebb lépnek, a hasadékot fölül berekesztik, és

egymáson keresztül vágnak. Aztán ismét eltávoznak

egymástúl, és egy második hasadékot, a barzsinglikat

(Foramen oesophageum) hagyják magok közt,végre egye

sűlvén az izomnak inas részében mennek által.

3) Az inas közeppont, vagy a Helmont tükre

(Centrum tendineum, s. speculum Helmontii). Az izom

nak ezen bőnyés része erős, inas, fényes rostok fonat

jaibúl áll, melyek részint sokszorosan átvágnak egy

máson. Ezen ívképű rész mel felé hegyesen végződik,

két oldalrúl pedig két szárakra szakad, melyek kö

zül a jobb valamivel szélesebb, és hosszúbb, mint a bal,
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A rekeszen három nagy nyílások találtatnak, me

lyeken által a mel – és hasüregbe több részek ki – és

belépnek. - -

a.) A függeres tát (Hiatus aorticus) a belső szárak

által készítetik, és hosszú hasadékként hátul fekszik a

gerinczek felé. A függér bocsájtatik ezen likon által a

melüregből a hasüregbe, és viszont azon által fut a

tápcső a hasüregből a melüregbe.

b.) A barzsinglik (Foramen oesophageum). Ezen

közepső szárak által készítetett melöl és hátul hegyes

és hosszú lik az elöbbeni hasadék fölött fekszik, és a

bárzsingot, meg a bolygIdeget bocsájtja a meluireg

ből a hasüregbe által. /

c.) A négyoldalú lik (Foramen quadrilaterum) az

inas közepponton jobbrúl nyugszik, idomja négyszegletű,

csak inas rostoktúl környeltetik, és a szívhöz siető föl

hágó ürös eret bocsájtja által.

Ezen lukakon kivűl a szárak közt több nyílások ta

láltatnak, melyeken keresztűl más részek hatnak. A

külső, és közepső szár közt t. i. mindenik oldalon egy

kis nyílás által a nagy együttérzideg; aztán jobb ol

dalon a czöktelen vérér, a balon a félczöktelen vérér ugyan

ezen nyílásokon hatnak a meliregbe. A közepső és bel

ső szár közt mindkét oldalon a belrészideg fut alá,

melyek átmenetele még sem mindenkor állandó,

92. §. A r e k e s z é l e t t u do m á n y o s t e

k í n t e t e.

A rekesz a törzsök két üregeit választja meg egy

mástól; fölül a szívet, és tüdőköt ápolja, alol pedig a

májat a gyomrot a lépet tartván, ezeknek szálagúl szol

gál. Több részek helyezetjeiket úgy az ürös érét, a

függérét, a tápcsőét, és barzsingét bizonyossá tészi. A

lehelést elősegíti, még pedig kétféle képpen: a bele

helés alatt alá ereszkedik, amelüreget tágítja, a tüdők

kiterjedését megengedi, tehát mívelőleg munkálódik; a

-
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kilehelés alatt ellenben a tüdőkre szenvedőleg mun

kálódik, a mennyiben a hasizmoktúl fölszorítatván, a

melüreget szűkíti, és a tüdőket nyomja. – A rekesz

egyszersmind a has belrészeire is munkálódik, a májat

és lépet mozgásai által szűnet nélkül gyengéden rez

zenti, a gyomrot nyomkodván az emésztést segíti elő.

– Végre az altest minden kiürítéseire is van befolyása.

HAT O D IH S Z A H A S Z.

A H Á T I Z M A I.

Ide mind azon izmok számítatnak, melyek a nyak

szirttűl kezdvén a gerinczoszlop mentében egész a far

csikig terjednek. Ezen térben számos izmok fekszenek,

melyek külömböző munkálódásokat visznek végbe. So

kan közülök arra szolgálnak, hogy a fejet hát felé

hajtsák, mások a be-, vagy kileheléshöz tartoznak,

némelyek a hátgerinczet készek kinyújtani. Mivel mind

ezen izmok külömböző sorban egymás mellett és fölött

fekszenek, tehát a külömböző rétegek szerint a mint

fekszenek, őket leírni, legalkalmatosabb lészen.

93. §. El s ö r é t eg.

A háton a lefejtett bőr alatt azonnal két izmok

vétetnek észre: A csuklyás, vagy négykeszegoldalú izom

(M. cucullaris seu trapezius), ez a hát fölső részén találta

tik a nyakszirt, alapcsont, a nyak- és hátgerinczek közt.

Kezdődik a külső nyakszirtgumótúl és a nyakszirt föl

ső félkörös hosszátál, úgy minden nyak- és hátcsigo

lyának orjátúl. Az izom mind ezen helyeken inas, és

az említett orjakon annak részei két oldalrúl öszve

ütődnek; az izomrostok széles kezdetöktűl kifelé az az

a lapcsont felé folynak, és itt jobban öszvetorlódnak:

a fölsők le-, az alsók fölfelé, a közepsők pedig ha

rántan mennek, mindannyin pedig a lapcsont tövissé

nél öszvejővén, az egész lapcsonttövis mentében ennek

*
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fölső széléhöz ragaszkodnak egész a vállcsúcsig: végre

csakugyan a kulcsnak vállcsúcsi részénél végződnek. –

Ezen izom külömbféleképp munkálódik: midőn fölső

része húzódik öszve, ha egyszersmind a lapcsontok meg

vannak feszítve, a fejet kéntetik hátfelé: vagy a fej

lévén megfeszűlve, a lapcsontokat vonják föl. Ha kö

zepső része húzódik öszve, akor a lapcsontok ha

ránt irányba vonatnak hát felé; az izom alsó részének

öszvehúzodása által végre a lapcsontok lefelé rántat

nak.

A legszélesebb hátizom (M. latissimus dorsi) fö

lül az őt valamennyire fedő csuklyással határos, és a

fölkar, az ágyékgerinczek, meg a keresztcsont közt

helyeztetik. Kezdődik az alsó hat vagy hét melgerincz,

valamennyi ágyékgerincz, és keresztcsont tövisnyújtvá

nyaitúl úgy a csípcsont taréjjának hátsó részétől; kezdeté

tűl nagy darabra inas marad,és bőnyéje befelé részint a föl

hágó ferde hasizom bőnyéjének hátsó lemezzével, részint

a hátsó alsó fürészizom inas kiterjedésével egyesül. Ezen

bőnyétől aztán az izomrostok föl – és kifelé erednek,

és egymáshoz közelednek. Az izom fölső része a lap

csont alsó szeglete fölött men el; alsó része pedig, mely

az utólsó bordákot fedezi. négy fogzatokat készit, me

lyek a lehágó ferde hasizom alsó fogzatjai közé vétet

nek, és a négy alsó bordákhoz feszűlnek. Ez után va

lamennyi izom-rostok jobban jobban öszvejönnek, az

izom vastagabb de keskenyebb lessz, fölfelé hág, és

a nagyobb görgetegizom inával sejtszövet által egye

sűlő innal a fölkar kissebb gumójának tövissénél, hol

egy takonyerszény találtatik, végződik. – A fölkart

hát és lefelé húzni, az ő foglalátossága. A kar meg lé

vén feszűlve, a törzsököt egy kevessé oldal felé fordít

ja: a beléhelést elősegíti, és a lapcsontot a bordákhoz
z

nyomni képes. \
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94. §. M á s o d i k r é t eg.

Ez az első réteg alatt helyeztetik. Izmai a gerincz

oszlopot ferde irányban hagyják el. Hozzája fölülről

kezdvén következendő izmok számítatnak.

A fej szíjizma (M. splenius capitis) egy széles, és

vékony izom, mely a tarkónak hát, és oldalsó részén

fekszik. Az öt fölső melgerincz és a három alsó nyak

gerincz tövisnyújtványaitúl kezdődik: erre fölhágtában

kifelé ered, és két részre oszlik. A nagyobb rész a csecs

nyújtvány mellett a nyakszirtcsont félkörös hosszához

kapaszkodik; a kissebb rész, a nyak szíjizma (Sple

nius colli) neve alatt az első, és második nyakgerincz ha

ránt nyújtványához forr. – A fejet és nyakat húzzák

mindketten, hát felé. |

A kóta – v. csüllőképü izmok (M. rhomboidei) a

lapcsontok, és csigolyák közt fekszenek. Két ilyen iz

mok vannak: a fölsö (Rhomboideus superior) kissebb,

és keskenyebb, és a két alsó nyakgerincz tövisnyújt

ványaitúl kezdődik: az alsó (Rhomboideus inferior)

szélesebb, s nagyobb, és az öt fölső melgerincz tö

visnyújtványaitúl ered. Mind a két izomnak rostjai ki

és lefelé ereszkednek, és a lapcsont alapjához forr

nak. – Ezek a lapcsontot húzzák hát, és fölfelé.

A hdtsó fölsö fürész-izom (M. serratus posticus

superior) a kótaképűk alatt fekszik; és a hatodik meg

hetedik nyakgerincz, és a három fölső melgerincz or

jaitúl kezdődik. Hosszú bőnyéje lefelé terjed, hússá

válik, és három fogzatokkal a második egész negye

dik bordához nő. – A bordákot emelvén föl, a bele

helésre szolgál. -

A hátsó alsó fürészizom (M. serratus posticus

inferior) a legszélesebb hátizom bőnyéje alatt fekszik.

Kezdődik a két legalsóbb melgerincz és a három vagy

négy fölső ágyékgerincz orjáitúl. Széles bőnyéje ezen

izomnak kívül a leg szélesebb hátizom bönyéjével,

belöl
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belöl a fölhágó ferdehasizom bőnyéjének hátsó lemez

zével oly erősen öszvefügg, hogy őket egymástúl meg

választani igen nehéz. Erre a bőnye ferdén men fölfelé,

vékony és széles izommá lessz, mely négy fogzatok

kal a négy alsó bordához feszűl. – Ő ezen négy bor

dákot húzza le, s egyszersmind a kilehelést segíti.

E két fűrészizmok közt némely vékony bőnyét le

het találni, mely az alatta fekvő hosszú hátizmokat

fedezi; és a fölsőbb izmok bőnyéje folytatásainak lát

szatik lenni.

95. §. Ha rm a d i k r é t eg.

A második réteg levétele után e következik, mely

a gerinczoszlop mentében alolrúl fölfélé futó izmokbúl,

áll.
-

A keresztágyékizom, és a leghosszúbb hátizom

(M. sacrolumbalis, et longissimus dorsi) a gerinczosz

lop mellett fekszik, alol egy húsos hasbúl áll, mely

fölfelé menvén, kétfelé hasad, és a fölül említett ne

veket nyeri. Azon rész, mely oldalt fekszik kifelé, ke

resztágyékizommak; a másik befelé a gerinczoszlop

tövisnyújtványai mellett fekvő pedig leghosszúbb hát

izomnak neveztetik. A közös izomhas a keresztcsont

hátsó lapjátúl, az ágyékgerinczek tövisnyújtványaitúl,

és a csípcsont gumójátúl inasan, az ágyékgerinczek

haránt és fölső ferde nyújtványaitúl pedig egyébb más

rostokkal kezdődik. Erre az ágyékgerinczek mellett

men fölfelé, húsosabbá lessz, és egy hűvelyben rejte

tik. Ennek hátsó része a fölhágó ferde hasizom hátsó

lemezzébűl, és a legszélesebb hátizom, meg a hátsó

fürészizom bőnyéjéből tétetik öszve, és az ágyékgerin

czek, meg a keresztcsont tövisnyújtványaihoz tapad; mel

ső része pedig a fölhágó ferde hasizom melső lemezzé

ből áll, és az ágyékcsigolyák haránt nyújtványaihoz

feszűl. A 12-dik borda táján szakad ezen izom a két

említett részekre, a.) A keresztágyékizom (Sacrolum

T 1

/
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balis) kifelé fekszik, a bordák külső lapján fut föl

felé, és mennél fölebb hág, annál keskenyebb lessz;

a mi onnan van, hogy fölhágtában mindenik bordának

nyalábokat hagy hátra. Ezen nyalábok két fajúk: a

hátsók vagy külsők mind a 12. bordának alsó szé

leihöz ragadnak, a tizenharmadik nyalábbal pedig a he

tedik nyakgerincz haránt nyújtványához men az izom.

Ezek, az alsókat kivévén, mindannyin inasak. A mel

ső vagy belső nyalábok, melyek tízen vannak. a bor

dák fölső széleitűl erednek; fölfelé menvén, a külső

nyalábokkal egyesűlnek, és tulajdonképp ugyanannyi

apró magokban álló izmokat készítnek, melyek csak a

külső nyalábokkal függnek öszve, és nem a kereszt

ágyékizomhoz, hanem a lehágó tarkizomhoz kell hogy

számítassanak, mellyel az izom fölülről is öszveköte

tik. b.) A leghosszúbb hátizom (M. longissimus dor

si) a hátgerincz mellett fekszik, és fölhágtában két sor

nyalábokra válván, hasonlóképp keskenyedik. A külső

sor a 12-dik bordátúl fogva egész a 3-dik bordáig ezek

nek alsó széleihöz kapaszkodik: a belső pedig vala

mennyi melgerincz haránt nyújtványaihoz tapad. –

Ezen közös izomnak munkálódása kettős, részint a bor

dákot húzván le, kilehelő izomként szolgál; részint a

mel felé görnyedt hátgerinczet egyenesíti ki, a mi fö

képp a leghosszúbb hátizomtúl függ.

A kéthasú, és ölelö tarkizom (Biventer cervicis,

et complexus) Ezen két izmot egyik a másiktúl csak

ritkán lehet elválasztani, és úgy látszik, hogy jobb őket

együve venni. A nyakszirtcsonttúl ennek fölső félkörös

hosszátúl kezdődik mind a kettő, innét leereszkedik,

és a hátgerinczek haránt nyújtványaihoz tapad a har

madiktúl fogva cgész a hetedikig. – Mind a két izom

a fejet húzza hátfelé. - -

A tarkócsecsizom (M. trachelomastoi "rs) az ölelő

mellett fekszik tőle kifele, és a leghosszúbb hátizom

mal, meg más tarkizmokkal fonódik öszve. A három
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első melgerincz és hetedik nyakcsigolya haránt nyújt

ványaitúl ered, aztán húsos hassá változván, végre a

csecsnyújtvány hátsó részéhöz forr. – Mind a két ol

dali izom a fejet vonja hát felé, magában egyik azt

oldal felé fordítja. -

4 lapcsontszeglet emelintö 3 (M. levator anguli

scapulae) ezen a nyak oldalán fekvő izom négy fejjel

a négy fölső nyakgerincz haránt nyújtványaitúl kezdő

dik. A fejek mindannyin egy hosszú izomhasba egye

sűlnek, mely a lapcsont fölső szegletéhöz tapad. –

Tisztje a lapcsontot fölfelé húzni -

A haránt tarkizom M. transversalis cervicis) a

tarkócsecsizom mellett kivtil fekszik, melytűl csakugyan

részint fedeztetik is; külső oldala mellett pedig a leg

hosszúbb hátizom ötsó vége fut, mellyel rostok által

függ öszve. Kezdődik az öt fölső melgerincz haránt

nyújtványaitül, úgy a nyakgerinczek ferde nyújtványai

túl is a hetediktűl kezdvén egész a negyedikig. Végződik

pedig valamennyi nyakgerincz haránt nyújtványain. –

Ez a nyakat hajtja a maga oldala felé. 4

A lehágó tarkízom (M. cervicalis descendens) az

ötödik, és hatodik nyakgerincz haránt nyújtványátúl

kezdődik, és a második egész negyedik, vagy a harma

dik egész hatodik bordának fölső széléhöz tapad. A ha

ránt tarkízom mellett fekszik kivülről. Mind a két ol

dali együtt a nyakat egyenesíti ki, az egyik azt a ma

ga oldala felé húzza. ** * -

A leghosszúbb hátizom, és az orjak közt több iz

mok fekszenek, melyek orjizmoknak (spinales) nevez

tetnek, mivel főképp ezen nyújtványokkal vannak ösz

vekötve, és hárman vannak.

ár

A hát orjizma (M. spinalis dorsi) a melgerinczek

orjai mellett fekszik. Az első, és második ágyékcsi

golya és a tizenkettedik egész tizedik melgerincz orjátúl

keskeny inakkal kezdődik, a kilenczedik melgerincz or

– 11 4
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ján men el, és aztán a nyolczadik egész második mel

gerincz orjához fogódzik vékony inak által.

A hát félorjas izma (M. semispinalis dorsi) az

előbbeni alatt fekszik, és a leghosszúbb hátizom által

fedeztetik majd egészen. A tizedik egész ötödik melge

rincz haránt nyújtványátúl ered, ezen eredetek egy

izomhasba egyesűlnek, mely ismét inakba hasad, me

lyek az öt fölső melgerincz, és a két alsó nyakgerincz

orjaihoz ragadnak.

A tarkó orjas izma (M. spinalis cervicis) a nya

kon fekszik, és a négy vagy hat fölső melgerincz haránt

nyújtványaitúl ered; az inak fölfelé hágnak, egy izom

hassá lesznek, mely*ismét inakba szakad, ezek pedig

a hatodik egész második nyakgerincz orjaihoz nőnek.

– A három orjas izmoknak foglalatossága abban áll,

hogy a hátgerinczet hátul feszítsék ki egy oldalon mun

*

kálódván, azt hát és oldal felé hajtsák.

96. §. Negyedik r é t eg.

Ez az utolsó: a harmadik alatt helyeztetik, és

leginkább a csontokat érinti, ide tartoznak.

A sokbahasadt orjizom (M. multifidus spinae) az

orjak és haránt nyújványok közt fekszik az egész ge

rinczoszlopon a keresztcsonttúl fogva föl egész a má

sodik nyakgerinczig. Mindenik oldalon huszonhat apró

izmokbúl áll, melyek ezen közönséges nevet nyerték.

Ezen kis izmoknak külső végei a haránt nyújtványoktúl

erednek, és pedig részint a keresztcsontnak haránt ál

nyújtványaitól, részint az ágyék – mel – és az öt alsó

nyakgerinczeknek valódi haránt nyújtványaitúl; bel

ső végeik pedig egymástúl súgárként távozván, és

több orjakkal kötődvén öszve, föl egész a tengelyig a

keresztcsont orjaihoz és valamennyi egyébb gerinczek

hasonló nyújtványaihoz feszűlnek. A két végek he

lyezetei olyként vannak elrendelve, hogy a külsők

egy gerincczel alább esnek mintsem a belsők, tehát

lementökben minden izomnyalábok ferdén futnak le- és

*
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kifelé. – Mindkét rendbeli izmok együtt a gerinczosz

lopot nyújtják ki, az egyik rendbeliek pedig azt keves

sé oldal felé fordítják. *

A bordemelintök (M. levatores costarum) a bor

dák hátsó végeinél fekszenek, és két seregekre osztat

nak. 1.) A rövidek. Mivel minden borda egy ilyennel

bir, tehát eféle izmok öszveségesen tizenketten vannak.

Az első az utólsó nyakgerincz haránt nyújtványátúl kez

- dődik, a többiek minden egyébb melgerinczek haránt

nyújtványaitúl vészik eredetőket, és lefelé futván a leg

közelebb alattok fekvő bordához feszűlnek. 2.) A hos

szúk csak az alsó bordákon találtatnak, és csak hár

man vannak: a haránt nyújtványoktúl kezdődnek, de

nem a legközelebb lévő bordához ereszkednek, hanem

annak háta fölött mennek el, és a következőhöz ka

paszkodnak; p. o. az utólsó a tizedik melgerincz haránt

nyújtványátúl kezdődik, és a tizenkettedik bordánál .

végződik. – Mind a két seregbéli izmok, a bordák hátsó

végeit huzzák föl.

Az egyenes hátsó fejizmok (M. recti capitis po

steriores) a nyakszirtcsont, a fejgyám, és tengely közt

helyeztetnek; 1.) az egyenes nagy fejizom (Rectus

major) a tengely orjátúl kezdődik, fölhágtában egy ke

vessé elterjed, és a nyakszirtcsont alsó félkörös hosszá

hoz ragad; 2.) az egyenes kis fejizom (Rectus minor)

a fejgyám hátsó ivétűl ered, és az öreglik mellé feszűl.

– Mindketten a fejet huzzák igen hatalmasan hátfelé.

Az alsó ferde fejizom (M. obliquus capitis infe

rior) a tengely tövisnyújtványátúl kezdődik, ki- és föl

felé futván, a fejgyám haránt nyújtványánoz tapad. –

Ez a fejet oldal felé kénteti úgy, hogy a fejgyám a

tengely fognyújtványa körül fordúl.

A fölsö ferde fejizom (M. obliquus capitis supe

rior) a fejgyám haránt nyújtványátúl ered, a nyak

szirtcsonthoz men, és az egyenes nagy fejizom mellett

ezen csonthoz feszűl. – Ez a fejet hát és oldal felé rántja. -
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Az orjközötti izmok (M. interspinales). A hatal

só nyakgerincz orjai közt öt apró izmok fekszenek,

melyek egyik orjtúl a másikhoz mennek. Olykor eféle

izmok az egyébb csigolyák orjai közt is találtatnak. –

Ezek a gerinczoszlopot feszítik ki.

A harántközötti izmok (M. intertransversarii) a

nyakcsigolyák haránt nyujtványai közt fekszenek, ket

tősen találtatnak mindkét oldalon, úgy, hogy egyik

egyik oldalon hat melső és ugyan annyi hátsó ilyen iz

mokat lehessen fölfedezni. A fölső melger nczeknél hi

báznak, az alsóknál egyesek, úgy az ágyékgerinczeknél

is. Ezek a gerinczoszlopot képesek oldal felé hajtani,

A farcsik-izomnak, v. a három szegletű izom

nak (M. coccygeus seu triangularis) medenczében a he

lye. A farcsik tövissétől kezdődik, az orj kereszt- és gu

mókeresztszálagokhoz koczódik, hát felé fut, lassan

ként szélesedik, és a farcikesonst oldalszéléhöz feszül"

egész a keresztcsontnak alsó részéig. – Ezen izom a

farcsíkot húzza mel felé, ha szülés, vagy bélürítés alatt

hát felé kéntetett.

*-*-*~

HETEDIK SZA KASZ.

A F Ö L S Ó V É GTA GO K I Z MA I.

97. §. A v á l l pe r e c z , és "ap c s o n t m ozgá

s ár a ren de l t e t e t t w x y o k. A lap cso n | o n

lévö iz m o k he / ez e t e i n e k k ö z ö n » eg es

* e k í n t e f e. ~ -

Azon izmok, amelyek ezen két csont Inozgatják,

mar leírattak. A vállperecz a melkulcscsecsizom, a kulcs

alatti, és a nagy melizom által, majd kevessé föl, majd

pedig „lefelé vonathatik. A lapcsontnak mozgása több

féle. Ő t. i. lapcsontszeglet emelintője által föl-, a kó

taképű izmok által hát, egyszersmind a csuklyás izom

által majd föl-, majd lefelé; mel felé pedig a melső
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nagy fürészizom által vonathatik; végre a kis melizom

a lapcsont melső lapját a bordáktúl kevessé elhúzni, a

legszélesebb hátizom pedig azt a bordákhoz nyomni

képes.

Az izmoknak a lapcsonton lévő közönséges he

lyezete következendő: a.) A lapcsont hátsó lapján a

tövisfölötti árokban a csuklyás izomtúl befedett tövis

fölötti izmot, és annak fölső szegletén a fölfelé haladó .

lapcsontszeglet emelintőt lehet észre venni; a tövis

alatti árokban pedig a tövisalatti izom, és a fölkarhoz

közel a kis görgetegizom találtatik, melyek közül az

elsőnek egy része, az utólsó pedig egészen fedetik a kó

taláncsás izom által. A lapcsont alsó szegletétűl a leg

szélesebb hátizomnak egy része által fedett nagy gör

getegizom kezdődik, a fölkar felé fut, és fölötte a há

romfejű izomnak hosszú feje helyeztetik. b.) A lap

csont melső lapját a lapcsontalatti izom tölti ki; de

ez nem közbevetetlenűl határos a bordákkal, sött mind

a két részek közt a nagy melső fürészizom men meltől

hátféle a lapcsont alapjához, melyhöz még a kótaképű

izmok is tapadnak. c.) A vállcsúcstúl és a lapcsont tö

vissének egy részétől a kótaláncsás izom men alá, a

hollorrnyújtványtúl pedig a kis melizom, a hollorr- -

karizom, és a kétfejű izomnak rövid feje.

98. §. A fö l k a r m ozg á s á ra r e n d e l é i z

m ok. A h ó n a ly ü r n e k t e k í n t e t e. ..

A fölkar mozgása a jelen lévő szabad ízülés végett

igen sokféle: melyet még is következő általános moz

gásokra lehet szorítni. -

1.) A kar mel felé húzatik, mi a már leírt nagy

melizom által történik.

2.) A kar hát felé vonatik a legszélesebb hátizom

által. -

3.) A kar egyenesen fölfelé emeltetik; a mit

végbe visznek: - - -
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a.) A kótaláncsás izom, (M. deltoides) mely fölül

a vállízülésen fekszik. Ered a kulcscsont vállcsúcsi vé

gétűl, úgy a vállcsúcstól, és a lapcsont tövissének alsó

szélétől, mely helyeken a csuklyás izommal mindenütt

határos. Az izomrostok mindannyin lefelé futnak úgy,

hogy a melsőknek a vállízülés elött, a közepsőknek a

fölött, a hátsóknak azon túl van helyezetök. Végre va

lamennyin egy közönséges inban kötetnek öszve, mely

a karcsont nagyobb gumójának tövisséhöz feszűl. Az

izom belső lapja alol csaknem inas. – Az egész tokszá

lagot fedvén, azt erősíti. -

b.) A hollorrkarizom vagy a Casser átfúrt izma

(M. coracobrachialis, seu perforatus Casserii) a kétfejű

karizom rövidebb fejével egyetemben kezdődik a holl

orrnyújtványtúl, hol csakugyan egy takonyerszény is

találtatik; erre a vállízülés, és a legszélesebb hátizom

elött ereszkedik le, és a belső karizom eredete fölött

a kis gumónak érdes hosszához feszűl. – Ezen izom a

fölkart nem csak fölfelé emeli, hanem még mel felé is

mozdítja.

c.) A tövisfölötti izom (M. supraspinatus) a lap

csont tövisfölötti árkában fekszik. Az izom külső lapja

vékony inas hártyával borítatik, és a csuklyás izom

által van fedve. Kezdődik a mondott árok hátsó részé

ben, kifelé haladtában a kulcscsont hátsó része alatt,

és a vállcsúcshollor-szálag alatt men el, a tokszálaggal

egyesűl, és a nagy gumó melső reszéhöz ragad.

d.) A kétfejű karizom , melyről más helyen.

4. A fölemelt kar lehúzatik. A fölkar ugyan már

maga nehézsége által is lefelé húz, ha t. i. a föleme

lő izmok munkálódásaikat szűntetik: de hogy a kar

sebesen lefelé rántasson, azt a nagy melizom, és a

legszélesebb hátizom egyesűlt munkálódása viszi vég

be, melyek ellenmunkálódó izmokként ugyan azon idő

ben foglalatoskodván, a kart közepiránybán a mel fe

-

4
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lé vezetik. Ezen kívűl még a kar sebes lerántását elő

segítik: -

A nagy görgetegizom, (M. teres major) mely a

lapcsont alsó szegletétől, és külső szélétől kezdődik,

a legszélesebb hátizom által fedetik, a fölkarhoz hág

föl, és végre a legszélesebb hátizom inával sejtszövet

által egyesűlő saját széles inával a kis gumónak tövis

séhöz feszűl, hol egyszersmind takonyerszény is talál

tatik. * - …

5.) A lefüggö kar befelé fordítatik. Ezen moz

dúlás alatt az alkaron egyszersmind nagy borítás tör

ténik, mellyel ugyan a fölkarnak befelé történő for

dúlását is észre lehet venni. Az ezen mozgásra szol

gáló legnevezetesebb izom a lapcsontalatti izom, (M.

subscapularis) mely a lapcsontnak egész melső lapját

foglalja el, ezen a lapon kezdődik ő számos húsos rost

nyalábokkal főképp ezen csont alapjátúl; a nyalábok

mindannyin öszvejönnek, a hollorrnyújtvány alatt men

nek el, és egy inat készítnek, mely a vállízülés elött

men el, a tokszálaggal egyesűl, és a kis gumóhoz fe

szűl; e helyt némely takonyerszény fekszik, melynek

fenekén egy a tokszálag üregével öszvefüggő nyílás ta

láltatik. A nagy görgetegizom segíti ezen izomnak mun

kálódását elő.

6.) A lefüggö kar kifelé fordítatik. Ezen moz

dúlásnál egyszersmind az alkaron erős hanyintás tör

ténik. Eztet eszközlik.

a.) A tövisalatti izom (M. infraspinatus) mely a

tövisalatti árkot tölti ki; külső lapja egész azon helyig,

melyen a kótaláncsás izommal nem fedetik, bizonyos

hártya által borítatik be, mely a négykeszegoldalú izom

inával függ öszve. A mondott ároknak körületjétől kez

dődik, föl- és kifelé halad, izomrostjainak öszvejövése

miatt vastagabbá lessz, a vállízülésen túl men el, hol

is alatta egy takonyerszény fekszik, és végre a nagyobb

gumónak közepső benyomatjához tapad.
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b.) A kis görgetegizom (M. teres minor) a tövisa

latt izom külső szélén helyeztetik. Kezdődik a lapcsont

külső szélétől a nagy görgetegizom fölött, és alol a tö

visalatti izommal kötetik öszve. Az izomrostok a váll

ízűlésen túl ferdén futnak ki- és fölfelé, és az izom ina

a nagyobb gumónak hátsó benyomatjához feszűl.

Mind ezen izmok a tokszálag mellett körös-körül

fekszenek, és azt helyezetök, meg ellennyomások ál

tal (60. §.) erősítik; mely izmok ha sebesen munká

lódnak egymás után, akor szabad ízülésbeli mozgást

hoznak elő. -

A hónalyürnek (Fossa axillaris) neve alatt azon

tér értetődik, mely a fölkar tokszálaga alatt a lapcsont

elött találtatik. Ezen tér melöl a nagy, és kis meli

zom, hátul a legszélesebb hátizom, a nagy görgeteg

izom által, és a kar kinyújtott helyezetében részint

#1 lapcsontalatti izom által környékeztetik. A honalyür

ben helyeztetnek részint a hónalyüt- és vérér ágaikkal

együtt, és az elsőköt körülvévő azon idegtörzsökök,

melyekből a kar idegei erednek, részint egy egész sor

mirígy ül abban, melyek a kartól, a melnek melső

lapjátúl, és a hát fölső részétől jövő fölszívó edénye

ket vészik föl. A tér egyébb része lágy, nagy likacsú

s sejtszövet, és kövérség által töltetik ki.

.99. §. Az a l k a r m o zg á s á r a ren delt

k ö ny ö k r á n cz b an rejtett izmok. (Plica

cubiti).

Ezen ízülésnél csak csukló ízülésnek van helye; a

hajtó izmok a fölkar belső és melső oldalán fekszenek, a

feszitők pedig annak hátsó és külső lapján ; valamennyin

pedig bizonyos inas hűvely által vétetnek körül, mely

a nagy melizom, legszélesebb hátizom, és kótalánosás

izom inaival egyesűl. Fölül ezen hűvely vékony, alol

tömöttebb, meg merőbb, és az alkar hűvelyébe men ál

tal. Aztán a fölkaron még két inas csíkolatok is fek
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szenek, melyek annak belső, és külső oldalán eresz

kednek le, a fölkar vékony hűvelyével függnek öszve,

és izomrostok odanövésére szolgálnak: vagy inkább a

következő izmok inas rostjainak öszvekoczódásaibúl szár

maznak. A külső csíkolat külsö izomközötti szálagnak

(Ligamentum intermusculare externum) neveztetik, mely

ottan kezdődik, hol a kótaláncsás izom a fölkarhoz

nő oda ; a fölkar külső oldalán ereszkedik le, és a külső

bütyöknél végződik. A belső csíkolat belső izomközötti

szálagnak (Ligam. intermusculare internum) nevét vi

seli, és ottan vészi eredetét, hol a legszélesebb háti

zom, és a hollorrkarizom a fölkarhoz feszűlnek; a

fölkar belső oldalán hág alá, amannál szélesebb, és a

belső bütyöknél vesz el. - -

1.) Az alkar hajtó izmai.

a.) A kétfejü karizom, vagy a hollorrorsóizom

(M, biceps brachii, seu coracoradialis) ezen kétfejű izom

a fölkar belső oldalán fekszik. Rövid feje (Caput

breve) a hollorrkarizommal egyetemben a hollorrnyújt

ványtúl kezdődik, erre lehágtában a hosszúbb fejjel

. egyesűl. A hosszú fej (Caput longum) mint hosszú s

keskeny in a vállízülés tokjánál alapcsont szikály ízüré

nek fölső részében kezdődik; a fölkarcsont fejeccse fö

lött men el, s erre azon válúba vészi magát, mely a

két gumók közt foglaltatik, és csak most lehet őtet elő

ször észrevenni. A válúban bizonyos inas hűvely ál

tal vétetik körül, mely a tokszálag folytatásának tar

tathatik. Itten egy kis szálag is fekszik, mely a kisgu

mó fölött kezdődik, az inhoz feszűlvén, eztet a maga

helyezetében tartja. A tövisek közt, hol az in a tokszálag

búl lép ki, ő egy más hűvelybe rejtetik, mely a legszéle

sebb hátizom és a nagy melizom inaibúl készűl. Az egész

inas fej sima, és az íznedv meg egy takonyerszeny ál

tal iramlós állapotban tartatik. Mihelyt az in hűvelyé

ből kilépett, azonnal alá felé ereszkedik, szélesebb,

s izmos lessz, és a rövid fejjel egyesűl. Innét egy vas
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tag izomtest támad, mely a belső karizmon fekszik,

A könyökízülés felé ezen izom ismét keskenyebb lessz,

és egy inba men által, mely két részre szakad. Az egyik

rész magábúl a görgeteges inbúl áll, mely a könyök

ráncz mélységébe ereszkedik, és az orsó gumójához fe

szűl, hol is egy takonyerszény találtatik. A másik rész

szélesebb, és egy bőnyét készít, mely ferdén fut be

felé, és az alkar hűvelyében vesz el. Ezen rész a karü

teret, és a közepetti ideget fedezi, és fölötte a köze

petti vérér, több bőridegek és nyirkedények feksze

nek. – Az említett munkálódáson kivűl ezen izom

egyszersmind a kézhanyintást is elősegíti, a rövid fej

pedig a hollorrkarizom munkálódását mozdítja elő.

6.) A belsö karizom (M. brachialis internus) a

kétfejű izom mellett esik belöl; a kótaláncsás és holl

orrkarizmok feszpontjai alatt kezdődik, lementében a

fölkarcsont belső lapját fedezi, erre a tokszálag fölött

ereszkedik alá, melyben sok izomrostjai vesznek el,

és végre részint a singcsont koszorúnyújtványához, ré

szint az ez alatt lévő emelkedéshöz feszűl. – Ezen izom

egyszersmind a tokszálagot, hogy a karhajtás alatt ne

nyomatasson, fölemelni segíti. -

2.) Az alkarnak feszítö izmai.

a.) A háromfejü izom v. könyökcsúcs – vagykam

Póizmok (M. triceps seu Musculi anconei) Ez a fölkar

hátsó lapján fekszik, és három fejbűl áll. A fejek kö

zűl egyik egyik könyökcsúcsizomnak neveztetik, ahon

nan három könyökcsúcsizmok vannak. A hosszú fej,

vagy a hosszú könyökcsúcsizom a legfölsőbb, és leg

hosszúbb, a lapcsont külső szélétől kezdődik, a fölkar

hátsó oldalán a nagy, és kis görgetegizmok közt eresz

kedik álá, és a külső fejhöz jut. A külsö fej, vagy

külsö könyökcsúcsizom rövidebb és a fölkar fölső és

külső részétől, úgy a külső izomközötti szálagtúl kez

dődik; a belsö fej pedig, vagy is a belső könyökcsúcs

izom a leg rövidebb, és a fölkar belső és hátsó lap
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játúl származik, úgy a belső izomközötti szálagtúl is.

Erre mind a három fej öszvelépvén egy izomhassá lessz,

mely a fölkar hátsó részét alol egészen befedi. Erős ina

már az izom közepében kezdődik, kiszélesedik, a tok

szálag fölött men el, mellyel csakugyan egyesűl is;

végre a könyökcsúcsnál végződik, hol egy takonyer

szény találtatik, és itten magábúl külső oldalán némely

bőnyét ereszt, mely az alkar hűvelyében vesz el.

b.) A kis, v. negyedik könyökcsúcsizom. (M. an

coneus parvus seu quartus) E fölül az alkar külső ol

dalán az orsó, és sing közt fekszik, az alkar hűvelyé

tűl lévén fedezve. A fölkar külső bütykétől keskenyen

kezdődik, rostjai lehágtokban egymástúl távoznak,

végre a könyökcsúcs alatt a singhöz feszűl.

100 §. Az a l k a r k ö z ö n s ég e s h ü v e l y e vagy

is a k ö n y ö k h ű v e ly (Vagina cubiti) és a z a l–

k a r o n l é v ö i z m o k he lye z e t e i n e k k ö z ö n

sége s t e k í n t e t e.

Az alkarnak minden izmai egy hűvelyben foglal

tatnak, mely arra szolgál, hogy azokat helyezetökben

tartsa, és hogy azokra ellennyomást tégyen. Ezen hűvely

fölül a fölkar bütykeivel, és a fölkar izmait fedő hár

tyával, melynek ő csak folytatása, szorosan függ öszve;

egyszersmind a két- és háromfejű karizmok inas rost

jaival is öszvekötetésben áll. Az alkar fölső és külső

részén legerősebbnek tetszik lenni, hol alsó lapjátúl

számos izomrostok vészik eredetöket; egyszersmind

több hűvelyes nyújtványokat is ereszt a mélységbe, hogy

az izmokat betakarja. Aztán leereszkedvén, a kéztő

táján rostjai igen megszaporodnak, és két szálagot ké

szítnek t. i.

a.) A kéztöháti közös szálagot (Ligamentum car

pi commune dorsale). Ez az orsótúl kezdődik; az al

kar, és kéztő külső lapja fölött menvén, a sing oldalá

hoz jön, hol is a képtelencsonthoz feszűl, és mind a
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kéz mind az ujak feszítő izmainak inait fedezi. Ezen

szálagnak belső lapjátúl az inak mellett inas nyújt

ványok mennek lefelé, melyek a kéztőhöz feszűlnek,

és valóságos hűvelyeket készítnek, hogy ezek által az

inak helyezeteit bizonyossá tegyék, és hogy ezeknek,

mozgásait könnyebbitsék. Ugyan ezen szálagtúl egy

vékonyabb inas hártya, a kézhatnak hüvelyes hár

tyája (Membrana vaginalis dorsi manus) ered a kéz

háta fölött, mely magábúl a mélységbe hasonló inas

nyújtványokat ereszt, melyek ismét az inakot késírtik.

b.) A kéztönek tenyérbeli közös szálaga (Ligam.

carpi commune volare) az alkar belső lapján helyez

tetik, a könyökhűvelynek ugyan azon inas nyújtvá

nyábúl áll, és az alkar belső lapján mind az orsóhoz

mind a singhöz feszűl. – Ezen szálag minden hajtó iz

mokot körülvész, és a mélységbe apró hűvelyeket bo

csájt, melyek az inakot környelik. -

Az alkaron lévő izmok helyezetét, következen

dőképp határozhatjuk meg legjobban: a.) Az izmok

helyezete a tenyérlapon. Fölül a közepen vékony iná

val egyetemben a hosszú tenyérizom látatik, mellette

az orsó felé pedig a kéztőhajtó orsóizom, a sing felé

a kéztőhajtó singizom fekszenek. Azon helyt, hol ezen

most említett izmok közűl az első a közönséges izom

gyurmát oda hagyja, ott még egy másik izom is válik

el t. i. a görgeteg borító izom, mely belölrűl kifelé fut

az orsóhoz. Ez által és a hosszú hanyintóval, ugy a

hosszú, meg rövid kéztőfeszítő orsóizommal egyetem

ben bizonyos hézag a könyökráncz (Plica cubiti) kör

nyeltetik, mely részint a kétfejű, és belső karizom al

só vége által; részint a karűt- és vérerek, meg a kö

zepetti ideg által, részint kövérség által töltetik ki. A

két kéztőhajtó izomnak folyását ha követjűk, ezeknek

inai közt az ujak hajtó izmait rakásban találjuk: a bőr

alatt t. i. azonnal a fölületes hajtó, alatta a mély haj

tó látatik, ezeknek levétele után pedig az orsó felé a
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hosszú hüvelykhajtó, és a kéztő fölött a négyszegle

tű borító izom vétetik észre. b.) Az izmok helyezete

az orsó oldalán. Ezen a lapon mindenek elött a hos
szú hanyintó, alatta a hosszú és rövid kéztőfeszítő or

sóizom jön elő, mely izmok félre, mozdítása után a ró

vid hanyintó mutatja magát. Ezen három izom inait

nyomozván azok a kéz táján a hosszú hüvelyktávoz

tató és a rövid hüvelykfeszítő inai által fedeztet

nek. c.) Az izmok helyezete a kéz hátán. Valamint a

kéztőfeszítő orsóizmok az orsón futnak le; úgy a sing

külső lapján a kéztő feszítő singizmot tapasztaljuk alá

ereszkedni. Ezen három izmok a közös ujfeszítőt vészik

magok közé ; mely utolsónak inai elvétetvén, még négy

izomrészek tűnnek elő; az orsótúl számítván t. i. követ

kezendők, a hüvelykuj hosszú távoztatójának, rövid

és hosszú feszítőjének, úgy a mutató feszítőjének izom

részei. d)Az alkar singoldalán tulajdonképpen semmi

izmok nincsenek, a sing e helyt szabad, csak a közön

séges hűvely által fedetik.

101. §. Az a l k a r o n a b o r í t á s t é s h any in

t á s t v ég b e v i v ö i z m ok.

Mi légyen a borítás és hanyintás, már fölebb

(61. §.) megmondatott, mely mozgásokat következő iz

mok hajtanak végbe.

1. A hanyintást végbevivő izmok feszpontjai hogy

az orsót visszafordíthassák, az alkarnak orsó oldalán

kell hogy helyeztessenek.

a.) A hosszú hanyintó zzom (M supinator longus)

az orsó külső oldalán fekszik, és lefuttában a kezet fe

szítő izmokat fedezi. A fölkarcsont külső bütyke fö

lött, és a külső izomközötti szálagtúl szélesen kezdő

dik, de csak hamar keskeny lessz, mert már az orsó

közepén lapos inná változik, mely az orsó részéhöz ta

pad. – Ezen izom hanyintó, és borító izom is egy
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szersmind, mivel mind a két mozgás alatt az orsót

közephelyezetbe intézi, tehát az egyébb izmok mun

kálódásaitúl függ az orsónak erre vagy amarra tör

ténő mozgása. Egyszersmind ezen izom még az alkart

is képes fölemelni.

b.) A rövid hanyintó izom (M. supinator brevis)

a mélységben fekszik az alkar orsóoldalának fölső ré

szén, és a hosszú hanyintótúl, a hosszú és rövid kéz

tőfeszítő orsóizomtúl, és a közös ujfeszítő izomtúl fe

detik. Kezdődik a singnek orsó felé fordúló külső lap

játúl, fölső vége lefuttában a tokszálaggal függ öszve,

az orsó külső lapjára men, e körül ennek belső lapja

felé kanyarodik, és azon helyt vesz el, hol a kétfejű,

és görgeteg borító izmok is az orsóhoz feszűlnek.

c.) A kétfejű karizom, és a kéztöfeszítö orsóiz

mok (M. biceps brachii, et extensores carpi radiales)

melyek gyakpontjaik végett, az első az orsó fölső vé

géhöz, az utolsók a kéz orsóoldalához lévén feszűlve,

ezen mozgás végbevitelében nem csekély részt vésznek,

- 2.) A borítást tellyesítő izmoknak feszpontjai az

alkar singoldalához esnek. - -

a.) A hengeres v. görgeteg borító izom (M. pro

nator rotundus seu teres) az alkar fölső, és belső oldalán

fekszik; a kéztőhajtó orsóizommal egyetemben kezdő

dik a fölkarcsont belső bütykétűl, lefuttában ferdén

men az orsó felé, széles inná válik, az orsó belsőlap

jának közepéig ér, ezen csont fölött kifelé ered, s ugyan

oda feszűl. - -

b.) A négyszegletü borító izom ; (M. pronator

quadratus) ezen az ujak hajtó izmaitúl fedett, és az

alkar alsó részén helyeztetett négyszegletű izom a sing

belső lapjátúl ered, a csontközötti szálag fölött harán

tan men az orsó belső lapjához által, a hová forr.

c.) A kéztöhajtó orsóizom, (Flexor carpi radialis)

melynek lefolyása mingyárt előadatik. *

102. §
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102. §. A k é z t ő mozg á s á r a * z o lg á l ó

i z m o k.

Az alkar, és kéztő közt lévő öszvekötétés oly tu

lajdonságú, hogy az általa kéztőt, és vele együtt a kezet

hajtani, feszíteni, ki- és befelé oldalt mozdítani lehes

sen. Ha minden izmok egymás után munkálódnak,

akor a szabad ízülés által körmozgás hozatik elő.

1.) A kéztőnek és kéznek hajtása. *

- a.) A kéztöhajtó orsóizom vagy a belső orsóizom

(Flexor carpi radialis, seu radialis internus) a görgeteg

borító izommal, a fölületes hajtó izommal, és a hosszú

tenyérizommal egyetemben a fölkar belső bütykétűl

ered, az orsó felé ferdén hág le, annak belső olda

lán fut alá; ina hűvelynemű takonyerszényen hat ke

resztül, végre a hajócsont gumójához, és a mutató kö

zepkézcsontjához feszűl. - -

b.) A kéztöhajtó singizom vagy belsö singizom

(Flexor carpi ulnaris, seu ulnaris internus) a sing bel

ső lapján fekszik, a fölületes hajtó izommal öszve lé

vén kötve a fölkar belső vagyis hajtó bütykétől, meg

a könyökcsúcs belső szélétől kezdődik, innét mint fél

tollas izom a sing belső oldalán szalad le, ina bizonyos

takonyerszényen men által, és a borsócsonthoz nő. Tő

le erősítő rostok mennek a kéztő tenyérbeli tulajdon

szálagához. - - -

2.) A kéztönek és kéznek feszítése.

a.) A hosszú kéztöfeszítő orsóizom (M. extensor

carpi radialis longus) az orsó külső oldalán fekszik, és

a külső izomközötti szálagtúl meg a fölkar külső vagy

feszítő bütykétől ered; az orsón ereszkedvén le, ennek

közepe táján lapos inná változik, mely a hosszú hüvelyk

távoztató és a rövid hüvelykfeszítő ina alatt men el, és

egy sima válúba jut, mely az orsó alsó részének külső

lapján találtatik. Erre a kéztőháti közös szálag alatt

men el, hol egy takonyerszény fekszik, mely nem csak

- - 12
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ezen izom inát, hanem a következendőét is átbocsájtja,

és a hosszú hüvelykfeszítő takonyerszényével függ ösz

ve. Végre a mutató közepkézcsontjához forrad.

b.) A rövid kéztöfeszítö orsóizom (M. extensor

carpi radialis brevis) az előbbeni mellett és alatt egy

kevessé kifelé fekszik. A fölkarcsont külső bütykétől

ered; inának az orsón lévő lefolyása éppen olyan mint

az előbbenié, mely a közepuj közepkézcsontjához ka

paszkodik.

c.) A kéztőfeszítö singizom (M. extensor carpiul

naris) nagyobb részint a sing külső oldalán fekszik. Kez

dődik a fölkar külső bütykétűl, a sing külső lapján bo

csájtkozik le, inná lessz, mely a karcznyújtvány mel

lett a sing alsó végén lévő sima válúba vészi magát, hol

is egy takonyerszény találtatik; és végre a kisuj kö

zepkézcsontjához tapad.

3.) A kéztönek és kéznek oldalmozgása az emlí

tett izmok közös munkálódásátúl függ; midőn mind a

két részeknek oldalt kell kifelé mozdítatniok, akor

ezen mozgást közönségesen a kéztőfeszítő orsóizmok,

és a kéztőhajtó orsóizom viszik végbe; midőn pedig a

mondott részek mozgása befelé történik, akor a kéz

tőfeszítő és hajtó singizom munkálódik. Ezen mozgá

sokat tehát mindenkor két egyik a másiknak ellenébe

tett ugyanazon időben munkálódó izmok tellyesítenek.

103. §. Ne h á ny r é s z e k r ö l, mely e k nek a z

uj a k h aj t ó i z ma i r a v an be fo ly á s a.

Minekelötte az ujak hajtó izmairúl szólni lehetne,

némely részeknek ösméretét szükség előre bocsájtani,

melyek azon izmok munkálódását ápolják és erősítik.

1.) A kéztő tulajdon tenyérbeli szálaga. (Liga

mentum carpi volare proprium) Ez egy magában meg

álló és a kéztő közös szálagátúl tökélletesen megválasz

tott szálag ; mely lapos széles és erős lévén, a kéztő

négy emelkedéseihöz feszűl, és mintegy híd gyanánt
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tekíntethetik, mely által a kéztő csontjaival egyetem

ben bizonyos csatorna készítetik, melyben minden haj

tó izmoknak inai fekszenek. Ezen szálagnak belső lapját,

nem külömben a kéztőcsontjainak tenyérlapjait is bizo

nyos takonyhártya fedezi,mely a horzsolást akadályozza.

2.) A tenyérbönye. (Aponeurosis palmaris) A tenyé

ren a bőr alatt azonnal bizonyos inas és fényes hártya ,

tűnik elő, mely az alattá fekvő izmokat és inakat fe

dezi, és az említett nevet viseli. Ezen hártya tömött

rostokból áll, melyek hosszújában fölülről lefelé eresz

kedvén, egymástúl távoznak, haránt rostok által átvá

gatnak. Maga a hártya a kéztő tulajdon tenyérbeli szá

lagátúl származik, szétszóródván a hüvelyk kis izmai

hoz némely terjedéket bocsájt, és futtában a négy ujak

felé ugyan annyi részekre szakad; melyek közül min

denik a szomszéd résszel erős haránt rostok által köte

tik öszve, és három kissebb szárakra oszlik. A közep

ső szár az uj alsó lapján a bőrben vesz el, az oldalszá

rak pedig az első percz oldalához feszűlnek. – Ezen

inas hártya az alatta fekvő izmokat a nyomás ellen

védi, egyszersmind ellennyomást tészen a tenyéren fek

vő izmokra, és inakra; az ő illendő megfeszítésére

pedig két izmok szolgálnak. -

A hosszú tenyérizom ; (M. palmaris longus) ezen

izom, mely olykor nincs is meg, a fölkar belső bütyké

től ered a kéztőhajtó orsó – és singizmok közt. Izom

hasa keskeny, és csak hamar vékony inná lészen, mely

lefuttában a kéztő tulajdon tenyérbeli szálagán fekszik, és

a mely zilált rostokkal a tenyérbőnyében vesz el. Ezen

izom a bőnyét feszíti fölfelé. -

A rövid tenyérizom vagy a Sylvius négyszegletü

búsa (M. palmaris brevis, seu caro quadrata Sylvii) Ezen

vékony rostú bőrizom a tenyér belső oldalán fekszik

a kisuj felé; a tenyérbőnyének belső szélétől kezdődik,

a kisuj tulajdon izmai fölött men el, végre a sejtszövet

ben végzödik. – A bőnyét oldalrúl feszíti meg.
- 12 *
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104. §. Az uj ak mozg á s á r a szolg á l ó k ö

z ö n s ég e s i z m o k.

1.) Az ujak hajtására két hosszú izmok rendel

tettek, melyek az alkaron a kéztőhajtó orsó- és sing

izmok közt helyeztetnek. Rajtok kivűl még az ujak

hajtását a tenyéren lévő négy kissebb, az úgy nevezett

gelisztaizmok segítik elő. -

a.) A fölületes, vagy átfúrt négyujhajtó izom

(M. flexor quatuor digitorum sublimis seu perfora

tus) a fölkar belső bütykétől, és az orsó meg a sing

belső oldalán kezdődik, fölötte a hosszú tenyérizom,

alatta pedig a mély ujhajtó izom fekszik. Lementében

négy inakra szakad, ezek a kéztőnek tenyérbeli kö

zös, és tulajdon szálaga alatt mennek el, a mély uj

hajto izom inait fedezik, és a kéz tenyerére jutnak,

Mindenik in a maga ujához men , hol hasonlóképp a

mély ujhajtó izom inait fedezi, és az első percz fölött

a másodikhoz fut, s itten két szárakra szakad úgy,

hogy a két szárak közt egy hosszús hasadék marad

hátra, melyen a mély ujhajtó izom ina hat keresztül.

A szárak magok a mély ujhajtó izom ina alatt men

nek el, egymáson átvágnak, és a második percz oldal

részeihöz forrnak. E kivűl még az in kis forrasztó

szálak által tartatik a maga helyében. »

b.) A mély, vagy átfúró négyujhajtó zzom (M.

flexor quatuor digitorum profundus, seu perforans)

az előbbeni alatt fekszik, és leginkább a singtűl, meg

a csontközötti szálagtúl ered ; alol hasonlóképp négy

inakra szakad, melyek szinte a fölebb említett szá

lagok alatt mennek el, és az ujak felé ugyan azon

útat követik, a fölületes izom inai által fedetnek,

mind azon helyig, hol a fölületesnek hasadéka van,

melyen átbújván egész a harmadik perczig futnak, és

ahoz feszülnek. Ezek mint az előbbeniek apró forrasz

tó szálak által erősítetnek, * *
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Hogy mind a két izom inái helyben tartassanak,

tehát azok a tenyéren hűvelynemű takonyerszények

ben, az ujakon pedig közönséges hűvelyekben rejtet

nek. Az ujakon mindenek elött egy közönséges hűvely,

a közönséges hártya (Membrana communis) vészi őket

körül, mely a közepkéznek alsó részén kezdődik, az

ujhegyekig terjed, és a perczek belső lapján lévő min

den részeket környel. Alatta más szálagok találtatnak;

mindenek elött a gyürös szálagokat (Ligamenta an

nularia) lehet tapasztalni, melyek ott fekszenek, hol

két perczek koczódnak egymáshoz, és egyik oldalrúl

a másikra mennek. Ez után két erős szálagok a hüvelyes

szálagok (Ligamenta vaginalia) következnek, melyek

az első, és második perczen találtatnak ; végre ezek

elött keskény szálagok a keresztszálagok (Ligamenta

cruciata) jönnek elő, melyek egymáson átvágván, a

perczek oldalaihoz feszűlnek. A harmadik percz táján

gyakorta csak egyes keresztszálag látatik, mely fer

de szálagnak (Lig. obliquum) neveztetik, -

c.) A gelisztaizmok (M. lumbricales) négy kis iz

mokbúl állnak, melyek a tenyéren helyeztetnek. A

tenyéren a mély négyujhajtó izom inainak külső szé

leitűl kezdődnek, aztán a kéz külső oldala felé fut

nak, és vékony innal birnak, mely az első percz mel

lett az uj hátára folytatódik, és az ujfeszítő, meg a

csontközötti izom inaival egyesűl. Ezen tájon az ujak

közt apró takonyerszények fekszenek.

Ezen három közönséges hajtó izmok közűl a mély

a harmadik perczet, a fölületes a másodikot, és a ge

lisztaizom az első perczet hajtja meg.

2.) Az ujak feszítése csak egy izom t. i. a kö

zönséges négyujfeszítő izom (M. extensor quatuor

digitorum cnmmunis) áltál tellyesítetik. Ez az alkar

külső lapján fekszik, és a kéztő feszítő izmaival együtt

a fölkar külső bütykétől vészi eredetét; a honnan alá

bocsájtkozván négy hengeres inakra szakad, melyek a
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kéztő hátának közönséges szálaga alatt mennek el, az

inak a kézháton lassanként távoznak el egymástúl, szé

lesebbek lesznek, és az ujakhoz jutnak. Ök a közep

kéz hátának hűvelyes hártyája által fedeztetnek, egy

mással ferdén futó inas rostok által egyesülnek, és a

kéz fölületén takonyerszényen mennek keresztül. Az

in a közepkézcsont, és az első percz közt lévő tokszálag

fölött haladván, a geliszta- és csontközötti izom inával

egyesűl; de erre mingyárt három szárakra szakad, me

lyek közűl a közepső a második perczhöz feszűl, az

oldalszárak pedig tovább futnak, egymáshoz közeled

nek, és a második percz végénél egyesülnek, a harma

dikhoz pedig feszűlnek.

3.) Az ujak oldalmozgása. Az ujak majd magá

nyosan, majd öszvevéve egymástúl vagy eltávoztat

hatnak, vagy egymáshoz közelítethetnek. Ezen moz

gásokat hat csontközötti izmok tellyesítik, melyeket

mint az ujak közelítő, és távoztató izmait lehet te

kínteni. Ezek azon hézagokban helyeztetnek, melyeket

a közepkéz csontjai hagynak magok közt, és külsőkre,

meg belsőkre osztatnak. Az elsők csak a tenyéren lá

tatnak, az utólsók pedig mind a tenyéren, mind a kéz

hátán.

a.) A belsö csontközötti izmok. (M. interossei in

terni) Ezen három izmokat a hajtó izmok inainak levé

tele után a tenyéren lehet látni. Az első a mutató kö

zepkéz csontjának singoldalátúl ered, és ugyan a mu

tató uj első perczének singoldalához tapad. Ez a muta

tó ujat kénteti a közepuj felé. A második a gyürőuj

közepkézcsontjának orsóoldalátúl kezdődik, és ugyan

ezen uj első perczének orsóoldalához tapad, és a gyü

rőujat vonja a közepuj felé. A harmadik a kisuj kö

zepkéz csontjának orsóoldalátúl vészi eredetét, és ugyan

a kisuj első perczének orsóoldalához feszűl. Ez a kisujat

rántja a gyürőujhoz.



v é g tagok iz ma i. 183

b.) A külső csontközötti izmok (M. interossei

externi) szintúgy hárman vannak, és a kéz hátán vi

lágosabban tűnnek elő. Ezeknek kettős eredetök van;

egyik részök az ujnak megfelelő közepkézcsont ol

dalátúl, a másik pedig a szomszéd közepkézcsonttúl,

származik. Az elsö a mutató és közepujnak közepkéz

csontjátúl ered, és a közepuj első perczének orsóolda

lához fogódzik, mely a közepujat vonja a mutató uj

felé. A második a közep - és gyürőujnak közepkéz

csontjátúl kezdődik, és a közepuj első perczének sing

oldalához tapad, és a közepujat a gyürőuj felé kén

teti. A harmadik a kis- és gyürőuj közepkézcsont

játúl ered, és a gyürőuj első perczének singoldalához

feszűl, melyis a gyürőujat húzza a kisuj felé.

105. §. A hüvely k saját iz m a i.

A hosszú hüvelykhajtó, a hosszú és rövid hüvelyk

feszítő izmokat kivévén, a hüvelyk egyébb saját iz

mainak következendő fekvésök van. Valamennyin a

hüvelyk közepkézcsontjának tenyéroldalát fedezik; a

hüvelyk első izmát az orsó felé a rövid távoztató té

szi, mely alatt az ellentálltató fekszik. Ama mellett

befelé a rövid hajtót lehet észrevenni, mely a hosszú

hajtónak inát bocsájtja által. Ezek után a hüvelyktá

voztató következik, és ezen túl a kéz háta felé a mu

tatónak távoztatója. Mind ezen izmok pedig munká

lódásokra nézve következendő osztályokra szakadnak.

1.) A hüvelyk feszítetik.

a.) A hosszú hüvelykfeszítő izom (M. extensor

pollicis longus) által, mely a singtűl és a csontkö

zötti szálagtúl kezdődik, az orsó alsó végén fekszik,

és inná lessz, mely a kéztőháti közös szálag alatt

men el, és a hosszú, meg rövid kéztőfeszítő orsóizmok

inai fölött nehány takonyerszények által hat keresz

iül, az in a hüvelyknek közepkézcsontjára érvén, a

rövid hüvelykfeszítő inával egyesűl, mellyel együtt az
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első percz hátán fut egész a második percz gumójáig -

a hová csakugyan tapad is.

b.) A rövid hüvelykfeszítő izom (M. extensor

brevis) a sing tövissétől, és a csontközötti szálagtúl kez

dődik, az előbbenivel hasonló lefolyása van, a kéztő

táján egy takonyerszényen hat keresztül, és az első

percznek fölső végéhöz feszűl.

2. Meghajtatik a hüvelyk.

a.) A hosszú hüvelykhajtó izom (M. flexor pol

licis longus) által, mely az orsó belső oldalán a mély

négyujhajtó izom mellett fekszik. Az orsó és csont

közötti szálag belső lapjátúl származik, a kéztő tulajdon

tenyérbeli szálaga alatt fut a hüvelykhöz alá, aztán a

rövid hüvelykhajtó izomtúl befedve, a hüvelyk közep

kézcsontjának alsó lapjához jut, hol egy hosszús ta

konyerszényen hat által, a két lencsecsontokon nyug

szik, honnan az első perczet meghaladván, a második

hoz forr. - - -

b.) A rövid hüvelykhajtó izom (M. flexor bre

vis) által. Ez azon helyen fekszik a tenyéren, hol a

hüvelyk számára rendelt egyébb apró izmok feksze

nek. A kéztő tenyerének tulajdon szálagátúl, a kis sok

szegű, és fejcsontoktúl származik; a hüvelyk közep

kézcsontját fedvén, a hosszú hüvelykhajtó izom inát

bocsájtja a maga gyurmáján keresztül, és a lencsecson

tokhoz meg az első perczhöz feszűl két inakkal.

3.) A hüvelyk a mutató ujtúl elvonatik.

a.) A hosszú távoztató , vagy a két szarvú izom

(M. abductor longus, seu bicornis) által, mely az alkar

külső lapján fekszik, és a sing, az orsó, és csontközötti

szálag külső lapjátúl származik; a hüvelykhöz a rövid

hüvelykfeszítő izom mellett men le, és mihelyt inná

vált, azonnal két részekre szakad, melyek a kéztőhá- .

ti közős szálag alatt egy takonyerszényen mennek ke

resztül, és végre a közepkézcsontjának fölső végéhöz
feszűlnek. •
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b.) A rövid távoztató izom (M. abductor brevis)

által. Ez a kéztő tulajdon tenyérbeli szálagátúl kezdődik,

és azon apró izmok közűl, melyek a hüvelyk közep

kézcsontját környékezik ő az, mely legkülebb fekszik.

A hüvelyk közepkézcsontját minekutánna elhagyta vol- ,

na, az első percznek fölső végéhöz feszűl.

4.) A hüvelyk a mutató ujhoz vonatik; a mit

a hüvelyk közelítö izma (M. adductor pollicis) visz

végbe 3 ez a közepujnak . közepkézcsontjátúl származik

szélesen. alá hágván kikeskenyedik, végre a rövid hü

velykhajtó izom inával egyesűlvén, az első percznek

fölső végéhöz feszűl.

5.) A hüvelyk a kisuj felé vonatik olyként, hogy

ha mind a két ujak egymáshoz közelednek, a kéz ürös

sé lessz. Ezen mozgás a hüvelyk ellentálltató izma

(M. opponens pollicis) által történik, mely a rövid tá

voztatótúl fedve, a nagy sokszegű csonttúl, és a kéz

tőnek tulajdon tenyérbeli szálagátúl ered, és a hüvelyk

közepkézcsontjának alsó részéhöz feszűl.

l / -

106. §. A mutató uj n a k saj á t i z ma i.

- 1.) A mutató ujnak tulajdon feszítő izma, vagy

a mutató izom. (M. extensor indicis proprius seu indi

cator) Azon in kivűl, mely a közönséges feszítő izom

túl ered, és a mutatóhoz men, ez még az éppen említett

izmot is kapja. A singnek, és a csontközötti szálagnak

külső lapjátúl származik, a közönséges négyujfeszítő

izomtúl tökélletesen fedetik, s vele együtt a kéztőhati

, közös szálagon men keresztül, a mondott izomnak

ezen uj számára rendelt inával egyesűl, mellyel együtt

ugyan azon helyhöz tapad.

2.) A mutató uj távoztató izma (M. abductor in

dicis) sokaktúl csontközötti izom gyanánt tekíntetik,

mely két fejbűl áll. A nagyobb fej a hüvelyk közep

kézcsontjátúl, a kis fej pedig a mutató uj közepkéz

csontjának orsóoldalátúl vészi eredetét; a két fejek egy
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mással egyesűlvén, az első percz fölső részéhöz forrnak,

Ez a mutatót a közepujtól húzza el.

107. §. A k i s uj s aj á t z z ma i.

1.) A rövid hajtó izom (M. flexor brevis) a kéztő

tulajdon tenyérbeli szálagátúl, és a horogcsonttúl szárma

zik, a kisuj első percze felé halad, és a távoztatóval

egyesűl.

2.) A távoztató izom (M. abductor) szinte az em

lített szálagtúl, és a borsócsonttúl ered, a kisuj belső

oldalán ennek kéztőcsontja mellett fekszik, az előbbc

nivel egyesűlvén, az első perczhöz forrad.

3.) A közelítő izom (M. adductor) a horogcsont

túl és a kéztőnek tulajdon tenyérbeli szálagátúl kezdődik,

és a kisujnak, közepkézcsontjához forrad. Az ellen

tálltató izommal egyetemben a kezet tészi ürössé.

N Y O L C Z A D IH S Z A H A S Z,

A Z A L S Ó V É GTA G O K I Z MA I.

108. §. A sz é le s p ó l a ; a c z o m b o n fek v ö iz

- m o k n a k k ö z ö n s ég e s t e k í n t e t e.

A széles póla (Fascia lata) azon fényes, fehér,

inas hűvely, mely minden a czombon lévő izmokat

fedez. Hátul a keresztcsonttúl, és a csípcsont taréjjá

túl kezdődik, és a nagy farizom inával egyesűl; me

lül egész kiterjedésében a lágyékszálaggal függ öszve,

és a férjfinál valamely vékony inas kiterjedést bocsájt
a hasgyürőhöz, mely az ondózsinórizmot a borékba ke

sírti. Alol egész a térdig ereszkedik le, és az álszó*

pólájába men által. Fölül, melül, és kivül legerősebb,

és Tegvastagabb; belül, és hátul vékonyabb, és gyen

gébb; hosszú, és haránt rostokbúl áll, hogy az által

is erősbedhessen; belső lapjátúl inas rostok mennek *

mélységbe, melyek az izmokat mint különös hüvely"
~~~~~~ ~ ~*~~*

/
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környelik; több helyeken a bőrhöz siető edények és

idegektől fúratik által, belső oldalán pedig a nagy

rózsavérér fut, fölötte minden felöl a fölületes szívó edé

nyek fekszenek, és azon helyt, hol a lágyékszálaggal

egyesűl a számos lágyékmirigyek által fedeztetik. –

A széles pólának haszna nem csekély: az alatta fekvő

izmokat helyezetökben tartja, reájok ellenmunkálódik,

a nagyobb véredényeket védi, a lágyékszálágot lefelé

vonja; feszítésére két izmok, az alább leírandó legnagyobb

farizom és * *

A széles pólafeszítő izom (M. tensor fasciae la

tae) szolgálnak. Ezen izom a czomb fölső és külső ol

dalán fekszik, a póla fölötte, és alatta menvén el, ötet

magába vészi. Kezdődik a szabóizommal öszveforrva

a csípcsont taréjjának melső, és fölső tövissétől; széles

izomként a czomb külső oldalán bocsájtkozik le, inas

rostjai végre a czomb közepe fölött vesznek el a pólának

belső lapjában.

- A czombon fekvö izmok közönséges helyezete

következendő: 1.) A csípcsont taréjjának melső és föl

ső tövissétől fogva a fancsont egyesűlése felé menvén,

ezen irányban következendő ízmokra akadunk. A tö

visen magán kivül mindenek elött a pólafeszítő, emel

lett a szabóizom kezdete látatik, mely után a hasbúl

eredő belső csípizom, és horpaszizom következnek; a

horpaszizom mellett pedig a fésűizom, e mellett is

mét a háromfejű izom három fejeivel helyeztetik, mely

fejek közűl a hosszú fölületesen, a nagy pedig hátul a

mélységben fekszik. A fésű- és háromfejű izmokat le

vévén, rajtok túl a külső dugizom tapasztaltatik, ezt

és a dughártyát félre mozdítván a belső dugizom lá

tatik. Végre az izmoknak ezen sorát egészen belöl a há

romfejű izom mellett a karcsú izom kezdete rekeszti be.

2.) A czomb közepén mindenek elött a szabóizom eresz

kedikle ferdén kivülről befelé, alatta az egyenes czomb

izom, és ez alatt ismét a szárizom helyeztetik, ezen utol
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só mellett kivül a külső temérdek, belől a belső te

mérdekizom fekszenek, a melyeken oldalt a karcsú

ereszkedik alá. 3.) A térden oldalt befelé a szabó- a

karcsú – a félinas a félhártyás izmok inai fekszenek;

kifelé pedig a kétfejű izom inai; a térdkalács fölott a

külső és belső temérdekizom, az egyenes czomb- és

szárizom végei találtatnak. 4.) A medencze hátsó részén

az izmok az ülepet (Nates, clunes) képelik, mely egy

mély hosszújában folyó és a gátban végződő hasadék

vagy is a vágány által két felekre osztatik. Az izmok

itten következendőképp helyeztetnek: Mindenek elött

az ülep közepén, és leghátulabb a legnagyobb farizom

látatik, mel felé ellenben a közepső farizomnak részét

szabadon, és csak egyedül a széles póla által fedve le

het észrevenni, minthogy ezen izomnak egyébb része

az előbbenitűl van betakarva. Ezen két izom félre moz

dítása után a legkissebb farizom mutatja magát: a mely

után az ülcsont gumója felé a körteképű, és ez után a

belső dugizomnak a kis ülbevágánybúl kilépő vége követ

kezik, mely mind a két oldalrúl a kettős izmoktúl ha

tároztatik. Végre a négyszegletű czombizom, mely az

ülcsont gumója és a magy tompor közt fekszik, zárja

be ezen sort. 5.) A czomb hátsó lapján a félinas a

félhártyás és a kétfejű czombizom futnak alá. Ezen

izmok térd felé mentekben egymástúl távoznak, még

pedig a két elsők be, az utolsó kifelé ered, eként ha

tározzák ők a térdhajlatot, vagy térdalyat, melyben

a láb alsó részére szentelt edények, és idegek feksze

nek. Fölemelvén pedig az említett három izmot, a há

rom fejű czombizom tűn elő, mely egész hosszújában

a czombcsont érdes hosszához feszűl.

109. §. Az o n i z m ok, melyek a c z o m b o š

mozgatják az i z vápában.

Ezen izmok mindannyin részint a czombcsont fö

lött, részint a mellett fekszenek, és következendő kö

zönséges mozgásokat okoznak.
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1.) A czomb, és vele együtt az egész láb föl

felé húzatik, és az altesthöz közelítetik. Az ezen moz

gást végbenvivő izmok a hasüregben és a medencze mel

ső részén fekszenek. -

a.) A nagy horpasz – izom (M. psoas magnus) a

legalsóbb melgerincz és a négy fölsőbb. ágyékgerincz

nek testeitől és ezeknek haránt nyújtványaitúl kezdő

dik. Az izom egyenesen bocsájtkozik alá, a hashártyán

túl és kivül fekszik, a medencze fölső széléhöz érvén,

inná változik: erre a belső csípizommal egyesűlvén,

ennek inával a lágyék – szálag alatt a hasbúl lép kis

lehágtában a tokszálag elött fekszik, és végre a kistom

porhoz feszűl. *

b.) A kis horpaszizom, (M. psoas parvus) mely

gyakran hibázik is, a nagy mellett és a fölött fek

szik, a legalsóbb melgerincz testétől származik, a nagy

- horpaszizom elött hágván le, csak hamar egy keskeny

inná lészen, mely lementében szélesebb, meg vékonyabb

lessz, és hűvelyt készít, mely a nagy horpaszizom al

só részét borítja. Ugyan ezen in egész a petelikig eresz

kedik alá, s egy kevessé a belső dugizmot sött kivül,

és fölfelé a belső csípizmot is fedezi. Ezen bőnyés

hártyának ugyan azon haszna van, mint a széles pólá

nak, és a kis horpaszizom éppen olyként munkáló

dik mint a pólafeszítő. * -

c.) A belsö csípizom (M. iliacus internus) a csíp

csontnak egész belső lapját tölti ki, és csaknem egészen

attúl kezdődik. A rostok ferdén futnak alá, melyek

mek egyesűlése által az izom vastagabb lessz. Ilyként,

jut ő a medencze fölső széléhöz, a lágyékszálag alatt

suhanván el, a nagy horpaszizommal egyesűl; erre

mind a két izom egyesűlve fut, a tokszálag elött el, és

a kis tomporhoz feszűl, mely helyen egy takonyerszény

fekszik. - |

d) Ezen izmokon kivűl az egész láb fölemelését még

más izmok is elősegítik t. i. a szabóizom, az egyenes
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czombizom , a fésűizom, a közelítő izmok és a karcsú

izom; mely izmoknak feszpontjai egytűl egyig a me

dencze melső részén találtatnak.

2. A fölhúzott czomb, hát felé feszítethetik, mely

mozgást az ülepet képelő három izmok eszközlik.

a.) A legnagyobb farizom. (M. gluteus maximus)

Ezen a széles póla által fedett izom a csípcsont külső

lapján fekszik; izomrostjai vastagok erősek, és kövér

ség által egymástúl megválasztatott magányos nyalá

bokat készítnek. A csípcsont taréjjának hátsó részétűl,

a keresztcsont hátsó lapjátúl, a farcsiktúl, és a kereszt

gumószálagtúl származik: inas rostjai fölül a legszéle

sebb és leghosszúbb hátizom, és keresztágyékizom inai

val függnek öszve, alol pedig a farcsikon a társizmok

koczódnak öszve; erre a rostok ferdén ereszkednek le

felé. Az izom lefolytában több izmokat és edényeket

fedez, a nagy tompor fölött men el, és az ezen tom

portúl lebocsájtkozó érdes hosszhoz tapad. Az izom

inának egy része a széles pólába men által, mely tehát

ez által meg is feszítethetik. Gyakpontjánál egy nagy

takonyerszény fekszik. -

b.) A közepsö farizom. (M. gluteus medius) Ennek

hátsó része az előbbeni által, melső része pedig a szé

Ies póla által fedeztetik. Kezdődik a csípcsont külső

lapjátúl, rostjai lehágtokban erős inat készítnek, mely

a nagy tomporhoz feszűl, hol egy takonyerszény ta

láltatik. - -

c.) A legkissebb farizom (M. gluteus minimus)

az előbbeni alatt fekszik, a csípcsont külső lapjának

közeprészétől ered, rostjai csak hamar inná válnak, mely,

egy takonyerszény lévén alatta, a nagy tomporhoz

feszűl.

d.) Az említett mozgást a mondott izmokon kivűl

még a félinas, a félhártyás, és a kétfejű czombizom is

elősegíti.
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3. A lábszár kifelé fordúl, és a lábhegy kifelé

tekínt. Ezen utolsó mozgás nem a lábtőnél, hanem leg

inkább az ízvápában történik. Azon izmok, melyek ezen

mozgásokat tellyesítik, a medencze hátsó részén helyez

tetnek, és a nagy tomporhoz feszűlnek. -

a.) A három farizmok, melyek a feszítésen ki

vűl még ezen mozgást elősegítik, midőn is főképp hát

só részeik munkálódnak.

b.) A körteképű, v. külső csípizom (M. pyrifor

mis, seu iliacus externus) fölül a közepső farizommal .

határos; a legnagyobb farizom által pedig fedeztetik.

A keresztcsont melső lapjátúl kezdődik, az ülidegen

túl, a nagyobb ülbevágányon men keresztül, ki- és

lefelé futván, végre a nagy tomporhoz feszül.

c.) A kettős izmok (M. gemelli) két a körteképű

izom mellett alol fekvő izmok, melyek közül a fölsö

az ülcsont tövissétűl vészi eredetét, és harántúl men

vén kifelé, a nagy tomporhoz feszűl; az alsó az ülcsont

gumójátúl származik, ugyan azon útnak eredvén, a mon

dott helyhöz tapad. Mind a két izom a belső dugizom

inát vévén körül, ennek munkálódását öregbíti. Vé

göknél pedig takonyerszénnyel birnak.

d.) A belsö dugizom (M. obturator internus) a

medenczüregben a petelik belső oldalán helyeztetik,

és ugyan ezen liknál köröskörül kezdődik, melyet be

löl dug be; rostjai az ülcsont belső lapja felé ered

nek, és inná lésznek, mely a kis ülbevágány által az

ülcsont gumója fölött, és a tövis-, meg a gumókereszt

szálagok közt lép ki a medenczébűl. Mel felé futtá

ban a kettős izmok által vétetik közbe, melyekkel egye

temben a nagy tomporhoz feszűl.

e.) A külsö dugizom (M. obturator externus) a

medenczén kivül fekszik, a petelik körül. Kezdődik

ezen lik külső körületénél, és a fésűizom, meg a kö

zelítő izmok által fedetik. Ferdén futván kifelé, az íz

vápának alsó széle és az ülcsont gumója közé jut, hol
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a négyszegletű czombizomtúl fedeztetik, és a nagy tom

porhoz feszűl. -

f.) A négyszegletü czombizom (M. quadratus fe

moris) az ülcsont gumójának melső részétűl kezdődik”

harántan men kifelé, és a nagy tompor alsó részéhöz,

úgy a hátsó tomporközötti hosszhoz is tapad.

4. A két czombok egymáshoz vonatnak

a.) A háromfejü czombizom vagy a czombköze

litö izmok (M. triceps femoris, s. adductores) a czomb

belső, és hátsó oldalán fekszik, és három fejekbűl áll,

Az első, vagy is a hosszú közelítö (Adductor longus)

a fancsont lehágó ágátúl származik, a fésűizom mel

lett, és a rövid közelítő elött fekszik, a czombhoz ki

és lefelé bocsájtkozik, és a czombcsont érdes hosszá

nak közepéhöz feszűl. A második fej, vagyis a rövid

közelítő (Adductor brevis) is a fancsont lehágó ágátúl

ered, és az érdes hosszhoz feszűl az előbbeni fölött.

A harmadik fej, a nagy közelítö (Adductor magnus)

legnagyobb, és legvastagabb, az ülcsont két ágaitúl,

és a fancsont lehágó ágátúl kezdődik, mint széles izom

test hátul ki- és lefelé veszi útját, és az érdes hossz

alsó részéhöz tapad. Ezen hossznál egyesűl tehát mind

a három fej; csak a háromfejű izom alsó részéből

ereszkedik le egy hengeres in a czombcsont belső ol

dalán alá, és ugyan ezen csont belső bütykéhöz feszűl.

Ez által az in és az izom egyébb része közt mintegy

csatorna okoztatik, mely fölül a haromfejű izom inai,

és az ezzel határos belső temérdekizom által fedetik,

és a melyen keresztül a czombedények a térdalyba

futnak. – Az előadott foglalatosságon kivűl ezen izom

még a lábszár emelésére és kifelé történő fordítására

is szolgál. '

b.) A fésüizom v. kékellö izom (M. pectineus seu

lividus) a horpászizom, és a hosszú közelítő közt fek

szik; a fancsont taréjjátúl kezdődik, ferdén men ki- és

lefelé, és egy takonyerszényhöz lévén foglalva, a

4 czomb"
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czombcsont érdes hosszánál végződik. – A lábszárak

közelítésén kivűl még a horpasz-, és csípizmot is elő

segíti ezen izom, s egyszersmind a lábszárnak kifelé

mozdítására is szolgál. -

- 5.) A két czombok egymástúl távoztathatnak ;

mely mozgást nevezetesen a legkissebb farizom, és a

legnagyobb, meg közepső farizmoknak melső részei

hozzák elő. - -

6. Egyik láb a másikra következendő izmok ál

tal tétetik: " \ - - - -

a.) A karcsú izom (M. gracilis) a háromfejű izom

mellett helyeztetik befelé; a fancsont lehágó –, és az

ülcsont fölhágó ágátúl szélesen vészi eredetét; a czomb.

belső oldalán fut lefelé, keskenyebb lessz, hengeres

inná válik, mely a belső bütyök hátsó része mellett hág

le, és a sípcsont belső lapján a szabóizom alatt, és a

félinas izom fölött végződik. – A mondott munkáló

dáson kivűl, még az alszárt is segíti hajtani.

b.) A szabóizom (M. sartorius) a czombnak leg

hosszúbb izma; kezdődik a széles póla feszítőjével egye

temben a csípcsont taréjjának melső, és fölső tövissé

től, kezdetétől a nélkül hogy igen kiszélesedne a czom

bon harántúl fut kivülről be – és lefelé; a karcsú izom

mellett menvén el, ennek ina fölött a sípcsont belső

lapjához forrad. Ennek, a karcsú és félinas izomnak

számára, ott, hol végződnek, egy közös takonyerszény

rendeltetett, valamennyinek az ina pedig az ide foly

<tatódott széles póla által tartatik helyben.

110. §. A térd, és a l sz á r m ozg á s á r a ren

de l t i z m o k ; a t é r d h aj la t n a k t e k í n t e t e.

A térdnél csak csukló ízülésnek van helye, azért

az izmok két seregre szakadnak, ezek t. i. vagy feszí

tők, vagy hajtók; az elsők a czomb melső, az utólsök

annak hátsó lapján fekszenek.

1. A feszitö izmok. s

1,3
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a.) Az egyenes czomb- vagy fölszárizom (M.

rectus femoris seu cruris) a czomb melső oldalán a

széles póla alatt fekszik azonnal. Kezdődik részint a

csípcsont melső alsó tövissétől, részint az ízvápának föl

ső szélétől: a czomb melső lapján fut egyenesen a térd

höz, hol megkeskenyedvén, egy mingyárt leírandó in

má válik.
-

b.) A külső temérdekizom (M. vastus externus)

nevét vastagsága végett érdemli meg, a czomb külső ol

dalán helyeztetik. A nagy tompor alatt kezdődik a

czombcsont érdes hosszának egész hosszúságátúl; izom

rostjai lefolytokban a czombon háttúl mel- és befelé

görbűlnek, a szárizom külső részét fedezik, sött ezzel

öszvenőve is vannak, s végre az egyenes czombizomhoz

ütődnek, hol csakugyan inas rostokkal végződnek. -

Ezen inas rostok alol egy széles inat képelnek, mely

az egyenes czombizom inával egyesűl.

c.) A belső temérdekizom (M. vastus internus) a

czomb belső oldalán helyeztetik. A kis tompor alatt

hasonlóképpen az érdes hossztúl a közelítő izmokkal

egyetemben kezdődik. Az izomrostok a czomb fölött

lementökben kifelé görbűlnek, és részint a szárizom

belső szélében végződnek, mellyel rostjai erősen öszve

vannak nőve : részint alol egy inat készítnek, mely az

egyenes czombizom inával egyesűl.

d.) A szár- v. lábszárizom (M. cruralis, seu cru

reus) melöl fekszik közbevetetlenűl a csonton. A melső

tomporközötti hossztúl kezdődik, lefuttában a czomb

csont melső lapjátúl minden részrűl új rostokat nyer,

melyek által megvastagodik; az egyenes czombizomtúl

egészen, oldalt pedig a vele öszvefüggő két temérdek

izmok által fedeztetik. Alol ina az egyenes czombizom

inával egyesűl.

Ezen négy izmok szorosan véve csak két izombúl,

részint az egyenes czombizombúl, részint a két temér

dek- és szárizmokbúl állnak. Valamennyin egy közös
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inat készítnek, mely minekutánna a czomb alsó részét

befedte, a térdkalácshoz jut, nagyobb részint ezen

csonthoz ragad, és éppen itt fekszik alatta egy takony

erszény, mely a térdízülésbeli üreggel függ öszve. Az

innak kissebb része a térdkalács melső fölülete fölött

fut el, halk folyamattal keskenyedvén, és a térdkalács

szálagával egyesűlyén, a sípcsont tövisséhöz ereszkedik,

s ahoz fogódzik.

2.) A hajtó izmok.

a.) A kétfejü czombizom (M. biceps femoris) a

czombon hátul és kivül fekszik. Hosszú feje az ülcsont

gumójátúl ered, és a félinas izommal van öszvekötve;

mely helyen több takonyérszények fekszenek; ezen fej

a czomb külső oldalán bocsájtkozik le egyenesen, és a

rövid fejhöz ütődik. A rövid fej a czombcsont érdes

hosszának alsó részétől kezdődik, és az előbbenivel

egyesűl. A két fejnek közönséges ina a czombcsont kül

ső bütykének háta mellett bocsájtkozik le, és a szár

kapocs fölső végéhöz feszűl, a széles póla erős folyta

tása által tartatván helyben. -

b.) A félinas izom (M. semitendinosus) az ülcsont

gumójátúl vészi eredetét, hol a kétfejű izomnak hos

szú fejével van öszvekötve : a czombnak belső, és hátsó

oldalán fekszik, lefuttában már közepe táján hengeres

inná változik, mely befelé fordúlván, és a szabóizom

inátúl egy kevessé be lévén fedve, a sípcsont belső lap

jához feszűl.
- - -

c.) A félhártyás izom (M. semimembranosus) az

előbbeni mellett fekszik, és az ülcsont gumójátúl kez

dődik; széles és vastag teste számos inakkal van átsző

ve; ina pedig a czombcsont belső bütyke mellett men

le; és takonyerszény lévén alatta, a sípcsont belső büty

kéhöz feszűl.

d.) A térdalyizom (M. popliteus) a térdhajlatban

fekszik, és a lábnak feszítő izmai által fedeztetik; a

czombcsont külső bütykétől, hol egy takonyerszény

13 *
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van, kezdődik, erre befelé fut, leereszkedvén szétter

jeszkedik, s a sípcsont hátsó lapjának fölső részéhöz

ragad. A térd hajtásán kivűl ezen izom még a tokszá

lagot is emelinti, hogy ez a térdhajtás alatt a nyomás

ellen oltalmaztasson.

A fölszár alsó részének bütykei közt, és ezek fölött

bizonyos hézag marad hátra, mely térdhajlatnak,

vagy térdalynak (Fossa poplitea) nevét viseli, mely

hézag még több izmoknak közbejárása által nagyobbo

dik, egyszersmind illőképp határoztatik. A térdalynak

a csontok felé fordúlt melső lapja a térdalyizom által

fedeztetik, mely laphoz a czombcsont alsó és a síp

csont fölső vége tartozik. Oldalt kifelé a fölülről le

ereszkedő kétfejű czombizom, és az ennek ellenébe föl

felé hágó külső ikerizom helyeztetnek; oldalt befelé

a félhártyás és félinas izom találtatik; ezeknek átellen

ben pedig a belső ikerizom vétetik észre. A térdaly

hátsó lapja egyedűl az alszár pólája, és a bőr által fe

deztetik. A részeknek ezen öszvekoczódása által egy

négyszegletű hézag támad, melynek egyik hegye föl,

a másik lefelé, az egyébb két hegyek pedig oldalfelé

néznek. A térdhajlatban fekszenek a térdalyüt- és vér

ér ágaival együtt, és a sípideg. Ezen utólsó a térdaly

leghátsóbb részén fekszik egy kevessé kifelé, az ütér

közbevetetlenűl a csonton valamennyire befelé. A hézag

egyébb része pedig részint sejtszövet, részint nagy me

nyiségnyi zsír altal töltetik ki.

111. §. Az a l s z á r h ü v e lye, vagy az a l

s z á rp ó l a. (Fascia cruralis s vagina cruris) A t a /p-

b ö n y e ; az a l s z á r o n he lye z é e t e t t i z

m o k n a k k ö z ö n s ég e s t e k í n t e te.

Az alszárnak hűvelye azon rostos hártya, mely

minden azon lévő izmokat fedez, és mely a széles póla

folytatásaként tekíntethetik. A sípcsont belső lapjára

feszesen oda fekszik, úgy azon izmokra is, melyek en
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nek külső lapján találtatnak; a szabó - a félinas izom,

és mind azon izmok inaitúl erősítő rostokat nyer, me

lyek a czombcsonttúl hágván le, a sípcsonthoz feszűl

nek. Lefelé hágván egész a lábig terjed, ennek hálát fe

dezi, és az ujak első perczeinél végződik. Lefolytában

mindenütt inas folytatásokat bocsájt az izmok hézagai

közé: hátul pedig az Achilles inával egyesűl. Mintmin

den hűvely ez is az izmokra munkálódik, ezeknek he

lyezetöket tészi bizonyossá. A lábtő táján rostjai meg

sokasodnak, és következendő szálagokat készítnek.

A haránt szálag (Ligam. transversum) az alszár

alsó részén nyugszik, és a síp belső oldalátúl a szár
kapocs külső oldaláig terjed. • •

A keresztszálag (Ligam. cruciatum) a láb hajlá

sában helyeztetik, és két csíkolatokbúl áll, melyek ke

resztet képelnek: az egyik a belső bokátúl men kifelé,

és a sarkcsonthoz tapad: a másik a külső bokátúl ered,

és a hajócsonthoz feszűl. - -

A sallangos szálag (Ligam. laciniatum) a belső

bokátúl eredő inas rostokbúl áll, melyek a szök- és

sarkcsont belső oldalán hágnak le, hol is a zsírhár

tyában vesznek el. ***

A talpbönye (Aponeurosis plantaris) egy fényes

inas hártya, mely a sarkcsont alsó részétől kezdődik,

mel felé menvén, a lábtalpon terjed el, és a lábujak

nál öt inas folytatásokkal vesz el. Az ujakon minden

ily folytatás három szárral végződik, melyek közűl a

közepső az első percznek alsó lapján vesz el a bőrben,

az oldalszárak pedig a percz oldalain tűnnek el. Ezen

hártya az alatta fekvő izmokat oltalmazza, egyszers

mind vissza is munkálódik reájok.

Az izmoknak közönséges helyezete az alszáron.

Ezek az alszár melső, hátsó, és külső lapjait fedezik;

tehát csak a belső lap marad pusztán. A melső lapon

mindenek elött a sípcsonton a melső sípizom, aztán a

szárkapocs felé a hosszú öregujfeszítő, és e mellett
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a hosszú négyujfeszítő izom fekszik. A szárkapcson a

hosszú szárkapcsizom, s ez alatt a rövid helyeztet

nek. A hátsó lapon két sor izmok találtatnak: t. i. a

lefejtett bőr alatt legelsőbbször az ikerizmok ötlönek

szemben, ez alatt a gázizom fekszik, és mind a ket

tő közt a talpizom ina fut le- és befelé, melynek izmát

a térdhajlatban a lábikerizom fejei közt lehet látni.

Ezen izmok tészik az egyenesen a sark felé ereszkedő

Achilles inát. Ezen sor izmoknak levétele után a kö

vetkezendő izmokbúl álló második sor látatik. A legel

sőbb a sípcsonton túl fekszik, ez a hátsó sípizom, mely

egy másiktúl t. i. a hosszú négyujhajtó izomtúl fedez

tetik. A harmadik és legvastagabb izom a szárkapocs

felé lévő oldalon helyeztetik, és ez a hosszú öreguj

hajtó. Ezen izmok fölött pedig a térdhajlatban a térd

alyizom látatik, -

112. §. A láb m o zg á s á ra s z o lg á l ó i z m o k.

Meghajtatik a láb, vagy is a láb hegyét az al

szárhoz következendő izmok közelítik.

a.) A melső sípizom (M. tibialis anticus) a síp

csont külső oldalán fekszik. Kezdődik a sípcsont kül

ső lapjának fölső részétűl, és a hosszú közönséges uj

feszítő izommal függ öszve: izomteste az alszárpólá

val oly szorosan öszve van kötve, hogy ebből amabba

egyenesen mennek inrostok által. Lementében keske

nyebb lessz, lapos inná változik, mely ferdén bo

csájtkozik le-, és befelé; a haránt és keresztszálagok alatt

men el, és az első ikképű csonthoz jut, hol egy takony

erszényen men által, és az íkképűcsont alsó oldalához,

meg a közláb első csontjához feszűl.

b.) A második v. rövid szárkapcsizom (M. pe

roneus secundus, seu brevis) a szárkapocs külső lap

ján fekszik, fölül a hosszú szárkapcsizom által lévén

befedve. Ered a szárkapocs külső lapjátúl, ezen lefe

lé hágván, hát felé mentében inná válik, mely a külső
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bokán túl bizonyos a hosszú szárkapcsizomnál leírandó,

hűvelyeken hat keresztül, hol is a hosszú szárkapcs

izomnak inát fedezi. Ez után a láb külső oldalán tű

nik elő, a kisujhoz közönségesen egy vékony inat bo

csájt, mely rövid kislábujfeszítő izomnak (M. ex

tensor brevis digiti minimi) neveztetik, és a közepláb

ötödik csontjához kapcsolódik, hol is elterjedvén, a

talpbőnyével egyesűl. -

c.) A harmadik szárkapcsizom (M. peroneus ter

tius) a hosszú négyujfeszítő izommal oly szorosan ösz

vefügg, hogy ezen két izmot csaknem egynek lehes

sen tekinteni. Kezdődik a szárkapocs belső lapjátúl, a

haránt és keresztszálag alatt a láb hátára fut, és inával

a közepláb ötödik csontjához forr.

2.) A láb kifeszítetik avagy a láb hegye mel,

és lefelé kénszerítetik. Az ezen mozgást tellyesítő iz

mok az alszár hátsó oldalán fekszenek.

a.) A lábikerizmok (M. gastrocnemii, seu gc

melli) Ezen izom a lábikrát képelő izmok közül a

bőr alatt a legelsőbb; két fejekbűl all. A belső láb

zkerizom (M. gastrocnemius internus) a czombcsont

belső bütykének hátsó részétűl, hol egy takonyer

szény találtatik, kezdődik ; a külső pedig (Gastroc

nemius externus) ugyan azon csont külső bütyké

tűl ered. A két fejek egymáshoz ütődnek, és egy

széles lapos izmot készítnek, mely alol inas lessz. Az

inban az izomrostok csak halkal lépnek ferdén lefelé,

úgy hogy ahoz a belsők hamarébb ütődnek mintsem a

külsők. Az izom farka végre az Achilles inába vegyűl,

b.) A gázizom (M. soleus) egy a lábikerizmoktúl

fedett nagy izom, mely a szárkapocs fejétűl, és a síp

csont hátsó lapjátúl kezdődik, lefele ereszkedvén, az

Achilles inába men által, mely ezen és a fölebbrajzolt

izmok inainak öszvekoczódásábúl származik. Az Achil

les ina az egész testben a legvastagabb és legerősebb

in, mely lefelé haladván a sarkcsont hátsó részéhöz
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feszűl, hol is egy takonyerszény találtatik. Mivel ezen

csont hátfelé igen kiáll, tehát az in , és egyébb izmok

közt zsírral töltött hézag marad. -

c.) A talpizom (M. plantaris) vékony és keskeny

izom lévén, ha meg van, a két előbbeniek közt helyez

tetik, és a czombcsont külső bütykének hátsó része

fölött kezdődik, a térdízülés tokszálagának hátán túl

hágván alá, és a külső lábikerizomtúl fedeztetvén, csak

hamar egy hosszú, és vékony inná lessz, mely az al

szárnak egész hátsó lapján lefelé men: befelé fordúl

ván majd az Achilles imábámen által, majd pediga sark

csonton terjed el, és a sallangos szálagban végződik. –

A láb kifeszítésére nem szolgál ugyan ; hanem vagy a

szálagot képes megfeszíteni, vagy a térd, tokszálagára

munkálódik. -

3.) A láb befelé fordítatik, azaz a két láb hegye

egymáshoz közelítetik, a mi a hátsó sípizom (M. ti

bialis posticus) által történik: ez a gázizom, a hosszú

négyuj– és öregujhajtó izmoktúl fedve, a sípcsont hátsó

lapján fekszik azonnal. Kezdődik a sípcsont hátsó, és

a szárkapocs belső lapjátúl, meg a csontközötti szálag

túl; erre lehágtában egy széles inná változik, mely a "

hosszú négyujhajtó elött a belső bokán túl men el, és

éppen ezen a helyen vétetik körül a belső bokamel

léki inak hüvelyétül (Vagina tendium). Ezen izom,

és a hosszú négyujhajtó izomnak inai ezen hűvely ál

tal tartatnak helyben; a hűvely pedig szálagbúl áll,

mely a belső bokátúl kezdődik, a szökcsonthoz lépvén,

mind az alszárpólával, mind a sallangos szálaggal egye

sűl. Kivülről ezen szálag egyesnek látatik, belöl ellen

ben meghasad, és mindenik inat különösen vészi kö

rűl. A hátsó sípizomnak ina végre a talphoz jut, és

több nyalábokra oszlik, melyek közűl a legnagyobb a

hajócsont gumójához, és az első ikképű csonthoz fe

szűl* egy másik a sark- és köbcsonthoz, egy harma

dik pedig a harmadik ikképű csonthoz, és a harma
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dik közeplábcsonthoz tapad. – Ezen izom azon mun

kálódásán kivűl, hogy a lábat befelé fordítja, egy

szersmind még a hosszú szárkapcsizommal egyetemben

a lábat is segíti feszíteni, úgy, hogy a talp hát felé

fordítatik általa. Tehát a menés közben munkálódik.

4.) A láb kifelé fordítatik, az az a láb hegye

kifelé fordúl; ezt a hosszú vagy első szárkapcsizom

(M. peroneus longus, seu primus) tellyesíti. Kezdődik

ezen izom a szárkapocs fejétől , hol is a gázizommal,

és a hosszú öregujhajtóval van öszvekötve, a szárkap

csot, és a rövid szárkapcsizmot fedvén. Csak hamar

egy elég széles inná változik, mely a rövid szárkapcs

izom inával együtt a külső bokán túl a belsőhöz hason

lóképp alkotott külső bokahüvelybe (Vagina malleo

laris externa) lép. Ez t. i. a külső bokátúl kezdődik

és a sarkcsonthoz feszűl; belöl kettős, és a két inat

egymástúl megválva bocsájtja által. Ezen inak a hű

velyen áthatván a sarkcsont külső oldalán terjednek

tovább, és egy más szálag alatt futnak el, mely inösz

vetartónak (Retinaculum) neveztetik. Ezen szálag a

keresztszálag folytatásának látszatik lenni, és a sark

csonthoz feszűl. Mihelyt a két inak szembe tűnnek,

, azonnal meg válnak egymástúl, a rövid szárkapcsizom

ima a már leírt útat követi: a hosszú szárkapcsizom

nak ina pedig a köbcsont fölött a talp felé görbűl, s

ezen csontnak válújában folyik; a talpon egy takony

erszénytűl körülvéve harántan men be– meg mel felé,

és részint az öreguj közeplábcsontjához, részint az el

ső íkképű csonthoz feszűl. A vén testekben azon hely,

hol ezen in a köbcsont alatt men el, vagy porczos, vagy

éppen meg van csontosodva.

113. §. A láb uj a k k ö z ö s iz m ai.

1.) A lábujak hajtása.
* f • 7 • • r • ** -- * * *

a.) A hosszú négyujhajtó izom. (M. flexor qua

tuor digitorum longus) Ezen a gázizom által fedett izom
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az alszár hátsó lapján helyeztetik; a sípcsont hátsó

lapjátúl, és a csontközötti szálagtúl kezdődik, inná

válván, a hátsó sípizom inával egyetemben a belső bo

kának in hűvelyén men keresztül, melyet meghalad

ván, a szők – és sarkcsont belső oldalán a sark – és ha

jócsont közt a talpra folytatódik, a hosszú öregujhaj

tó izomnak ina alatt fekszik. s rajta keresztül vág.

Ezen helyen egy kis, mellékhúsnak (Caro accessoria)

nevezett izommal egyesűl. Ezen rész négyszegletű, a

sarkcsont alsó lapjátúl ered, a rövid hajtó izom alatt

fekszik, és az innak külső széléhöz feszűl. Erre a hos

szú hajtó izomnak ina négy keskenyebb inakba hasad,

melyek az ujak felé futnak, ezek a rövid hajtó izom

inaitúl fedeztetnek, melyekkel együtt az első percznek

belső lapja fölött futnak el, de ez után a hosszú haj

tónak ina a rövidét átfúrja, és a harmadik perczhöz fe

szűl. Az inak pedig valamennyin úgy valamint a ké

zen hasonló szálagok által tartatnak öszve. – Ezen

izom főképpen a harmadik perczét hajtja ; a talpon a

belső oldaltúl a külső felé fut, mely lefolyás követ

kezésében ő kivülről befelé munkálódik, és a végső uja

kat hajtja meg jobban, tehát az ujak hajtása egyen

lőtlen; azonban hogy ez megakadályoztasson, azért

adatott ezen izomnak a mellékhús, mely az inat kife

lé húzván inkább , azokat a közepirányban alkalmaz

tatja, hogy minden lábujak egyenlően hajtassanak meg,

b.) A rövid hajtó izom (M. flexor brevis) a talp

bőnye alatt fekszik a talpon, kezdődik a sarkcsont

gumójátúl, a kevessé vastag hasa mel felé terjed, és

négy inakra szakad, melyek közűl egy a kisujszámá

ra rendelt gyakran nincsen meg. Mindenik in az első

perczhöz fut, és fölül a hosszú hajtó izom által fedez

tetik; a második percz táján az in két szárra hasad,

és az így támadt hasadékon keresztül a hosszú hajtó

izom ina hat. A szárak alol egymáson átvágnak, és a
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második percz oldalához feszűlnek. – Ezen izom a

második perczet hajtogatja.

c.) A gelisztaizmok (M. lumbricales) a lábtalpon

fekszenek, és négyen vannak, melyek közűl minde

nik a hosszú hajtó izom inátúl kezdődik, az ujnak el

ső perczéhöz men, s keskeny inná változik, mely az

első percznek belső oldalán a hosszú ujhajtó izommal

egyesűl. – Ezen izmok az első perczet hajtják.

2.) A lábujak feszítése,

a.) A hosszú ujfeszítő izom (M. extensor digito

rum longus) a melső sípizom , és a hosszú öregujfeszí

tő mellett a szárkapocs felé fekszik; a sípcsont külső

Iapjátúl, a szárkapocs fejétűl, és a csontközötti szá

lagtúl kezdődik, a haránt és keresztszálag alatt egy ta

konyerszényen által a lábtőhöz bocsájtkozik le, és négy

inakra szakad, melyek a négy lábujakhoz szaladnak,

és a lábháti hűvelyes hártyátúl fedetnek. Mindenik

in az első perczig halad, a rövid feszítő- a geliszta- és

csontközötti izmok inaival egyesűl, s szélesebb lessz,

és három szárakra szakad. A közepső szár a második

perchöz tapad, az oldalszárak pedig egymáshoz köze

ledvén, egyesűlnek, és a harmadik perczhöz feszűlnek.

b.) A rövid ujfeszítő izom (M. extensor digito

rum brevis) a láb hátán látatik; a sarkcsonttúl szár

mazik, és két részbűl áll, azon rész, mely belebb fek

szik, rövid öregujfeszítőnek neveztetik, a külebb fek

vő pedig tulajdonképp a rövid ujfeszítőt tészi. Ez kö

zönségesen a 2-dik 3-dik 4-dik uj számára rendelt há

rom inakra szakad, minthogy az ötödik uj feszítő izmot

nem nyer. Ezek a hosszú feszitővel egyesűlnek az el

ső perczhöz feszűlnek, és azt nyújtják ki.

3.) Az ujak oldalmozgásai a mennyiben azok

egymáshoz közelítethetnek, vagy egymástúl távoztathat

nak, a csontközötti izmok (M. interossei) által tellye

sítetnek. Ezek a közepláb csontjai közt fekszenek, a
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talpon három belső, a láb háton pedig négy külsö

csontközötti izmok találtatnak.

a.) A belsö csontközötti izmoknak (M. interossei

interni) valamennyinek egyes kezdete van, melyek mi

nekutánna vékony inakká váltak volna, az első percz

höz feszűlnek, és a hosszú feszítővel egyesűlnek. Az

első a harmadik uj közeplábcsontjának belső oldalátúl

kezdődik, az első percznek ugyan azon oldalához fe

szűl, és a harmadik ujat húzza a második felé. A má

sodik a negyedik uj közeplábcsontjának belső oldalátúl

kezdődik, és ismét ugyan azon ujnak első perczéhöz

feszűl, ez a negyedik ujat vonja a harmadik felé. A

harmadik az ötödik uj közeplábcsontjának belső ol

dalátúl származik, és ugyan az ötödik ujnak első per

czéhöz tapadván, ezen ujat a negyedik felé kénteti.

b.) A külső csontközötti izmok (M. interossei ex

terni). Mindannyinak kettős eredetök lévén, inokat

ezek közé szorítják, mely az izmot meghaladván, az

clső perczhöz feszűl, és a hosszú közös feszítővel egye

sűl. Az első a második uj közeplábcsontjának belső ol

dalátúl két fejjel kezdődik, mely a második uj első

perczének belső oldalához feszűlvén, a második ujat

vezeti az öreg-uj felé. A második, részint a második

uj közeplábcsontjának külső oldalátúl; részint a har

madik ujnak belső szélétől eredvén, a második ujnak

külső oldalához feszűl, és a második ujat húzza a har

madik felé. A harmadik, a harmadik uj közeplábcsont

jának külső, és a negyedik ujnak belső oldalátúl vévén

eredetét, a harmadik ujnak külső oldalához tapad, és

a harmadik ujat vonja a negyedik felé. A negyedik,

a negyedik uj közeplábcsontjának külső, és az ötödik

ujnak belső oldalátúl származván, a negyedik ujnak

külső oldalához ragad, és a negyedik ujat kénteti az
ötödik felé. • "
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114. §. Az öreg uj n ak s aj á t i z m a i.

1.) Az öreguj feszítetik:

a.) A hosszú öregujfeszítő izom (M. extensor hal

lucis longus) által, ez a melső sípizom, és a hosszú

ujfeszítő izom közt fekszik. Ezen féltollas izom a szár

kapocstúl, és a csontközötti szálagtúl kezdődik: ina a

haránt, és keresztszálag alatt men el, a lábtő fölött

egy takonyerszényen menvén keresztűl, melfelé halad,

az első perczhöz érkezik, a rövid ujfeszítőnek inával

egyesűl, végre az öreguj második perczének fölső lap

jához feszűl. -

b.) A rövid öregujfeszítő izom (M. extensor bre

vis) tulajdonképp a közös . rövid lábujfeszítő izomnak

egy része; kezdődik a sarkcsonttúl, az első perczhöz

menvén, ehóz tapad, és az előbbenivel függ öszve.

-2.) Az öreguj meghajtatik:

a.) A hosszú öregujhajtó izom (M. flexor hallucis

longus) által; ez az alszárnak hátsó oldalán fekszik a

gázizom által lévén fedezve. A hosszú szárkapcsizom

mal, a hátsó sípizommal, és a hosszú négyujhajtó izom

mal határos. Kezdődik a szárkapocsnak hátsó oldalátúl,

ina a hosszú négyujhajtó izomhoz közeledik, és a szök

csont hátsó, meg a sarkcsont alsó lapjához történő men

tében egy takonyerszénybe lévén rejtve, bizonyos vá

lúban és porczfedett hűvelyben fekszik. Ez után a talp

ra érvén, a taknyos hártya által a hosszú négyujhajtó

izommal egyesűl, erre az öreguj távoztató, és rövid

hajtó izma fölött a két lencsecsontok közt bújván által,

az első perczhöz jut, tovább a második perczhöz halad,

és ehöz feszűl. - -

b.) A rövid öregujhajtó izom (M. flexor brevis)

Ezen a talpon fekvő izom a sarkcsonttúl, még inkább

pedig a harmadik íkképű csonttúl, és az öreguj-közep

lábcsontjátúl származik; ima többnyire a belső lencsc

csont fölött men el, és az első perczhöz feszűl.
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3.) Az öreguj a többi ujaktúl eltávoztatik. Ezen

mozgást az öreguj távoztató izma (M. abductor hal

lucis) viszi végbe; ez a láb belső szélén fekszik, és két

fejbűl áll; hosszúbb feje a sarkcsonttúl, a rövidebb

az első íkképű,csonttúl, és az öreguj közeplábcsontjá

túl származik, mindketten egyesűlvén, inaik a láb belső

szélén men el, és részint a belső lencsecsonthoz, részint

az első perczhöz feszűl. -

4.) Az öreguj a többi ujakhoz közelítetik. Ezen

mozgás az öreguj közelítö izma (M. adductor hallu

cis) által tellyesítetik, mely a hajtó izmoktúl lévén fed

ve, a talpon elrejtve fekszik, és két fejből áll: hosszúbb

feje a harmadik íkképű csonttúl, a rövidebb pedig az

ötödik ujnak közeplábcsontjátúl származik; ezen utolsó

harántan fut a láb belső oldalához, midőn is a láb ha

ránt izmának (M. transversus pedis) mondatik; az el

sővel egyesűlvén, ina a külső lencsecsonthoz forr.

115. §. A k ž s uj n a k n e h á n y i z m a i.

a.) A rövid kisujhajtó izom (M. flexor digiti mi

mimi brevis) az ötödik uj közeplábcsontjátúl ered, és

az első perczhöz feszűl.

b.) A kisujtávoztató izom (M. abductor digiti mi

mimi) a lábnak külső szélén fekszik; a sarkcsonttúl

kezdődik, ina pedig az első percznek külső oldalához
tapad. A

-
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116. §. A b ö r r ü l d lt a l á n o s a n.

A bör, vagy a közönséges takarók, (Cutis, integu

menta communia) az egész test fölületét húzzák be, és

a test külömbféle nyílásainál a takonyhártyával kötet

nek öszve. Azért is az újabb írók ezen hártyáknak mind

két nemét egy öszvefüggő egészként tekintik, ambár

a kettő közt az alkotásra, és életkülölésre nézve nagy

a külömbség. A bőr három részekből látszatik állni,

úgymint a bőrhártyábúl, a Malpigh hállójábúl, és a

fölbőrbűl.

117. §. A b ö rh á rtya vagy az irh a (Corium).

A bőrhártya, vagy egy szóval az irha a bőrnek

leg alsóbb részét tészi, mely vastag, húzódékony, és

érméczes lévén, a külső behatásoknak ellentállni eléggé

képes; vastagsága azonban nem mindenütt egyenlő, a

háton, a fejnek hajbenőtt részén, a tenyéren, és tal

pon legvastagabb, az ábrázaton vékonyabb, legvéko

nyabb pedig az ajkakon t nyúlékonysága igen nagy,

a mit a terhesség, és vízkórság alatt, a sérvéseknél

és más féle daganatoknál lehet észre venni, mert ezen

feszítő okok elhárítása után a bőr ismét öszvehúzodik. Az

irha nagyobb.részint rostos szövetbül áll, mely több
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rétegekben fekszik egymás fölött, és a melynek szálai

egymás közt sokféleképp öszve vannak fonva, hogy

az által is nagyobb erősséget nyerjen. Belülről tekint

vén az irhát ő számos kövérséggel töltött hézagokat mu

tat, melyek a külső fölület felé kissebbedvén számta

lan likakkal végződnek. Mennél jobban közeledik az

irha a test külső fölületéhöz, annál tömöttebb, és erő

sebb, azért is annál inkább képes az életmíves testet

a külső behatások ellen oltalmazni. Belöl ellenben ma

gában kövérséget tartó laz sejtszövettel egyesűl, mely

a bőr és izmok közt, kötő szerként szolgál; ez által

pedig az izmok mozgékonysága segítetik elő, és a

bőr felé történhető horzsolodás akadályoztatik meg, sött

a bőr nagyobb finomságot, fehérséget, és púhaságot

nyer az által,

A bőrnek sok helyein mély és nagy borozdák .

látszatnak, más helyeken pedig csekélyebbek, mely bo

rozdák egymáson külömböző irányban vágnak által.

Az elsők az izmok munkálódásai által származnak, és

annál mélyebbek, mennél erősebb a résznek mozgása,

ilyen borozdákat lehet a tenyéren, a könyökránczon, a

homlokon s a. t. tapasztalni. Az utólsók a bőrszemöl

csök és a nyílások fekvésével egyeznek meg.

Az irha véredényekkel tellyes. A szomszéd üterek

az irhába minden oldalrúl szabadon hatnak, azok a

legfinomabb ágakra oszlanak, s végre az irhának kül

ső fölületén a hajszáledényekben végzödnek. A hajszál

edények az irhán a mint az igen finom befecskendezés

után tapasztalhatni, mindenünen öszvefüggő tulajdon

nagy hállót készítnek, melyek részint a Malpigh hál

lóját, és fölbőrt nemzik; részint az észrevehetetlen ki

gőzölésnek, és a verejtéknek forrásai; a legtöbb bőr

kórságok azokban telepednek meg, melyekbűl az irha

csak másodszori részt vész. A vérerek, a kivűl hogy

számokra nézve az ütereket meghaladják, egyszersmind

tulajdon törzsököket-is készítnek, melyek minekelötte

a mély

*
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a mélységbe ereszkednének a fölbőr alatt messzebbre

futnak, és kékes színökkel külömböztetik magokat.

A szívó edények nem kevesbé számosak; a bőr

fölületén erednek, a mit a higany terpelín, himlő

ragadvány s. a. t. a bőrön által hatván a testbe, bizo

nyitonak; ők apró mirigyekbe ható törzsököket képel

nek. - -

Az idegekből is jó részt vész a bőr, melyeket egész

az ő állományáig lehet nyomozni; ezek a sejtszöveten

hatnak keresztül, és úgy annyira kifinomodnak, hogy

a kés őket többé nem állíthatja elő. Az idegek végei

több helyeken földagadván, börszemölcsökké (Papillae

cutaneae) lesznek, melyeket a nyelv fölületén, a mak

kon , a csecseken világosan, a test egyébb részein pe

~dig csak kevesbé lehet észrevenni, egymástól fínombo

rozdák által választatnak, és áztatás által meghosszúb

bodván, finom ecseteket látszatnak készítni.

A bőr fölületén számos apró nyílásokat, vagyis

likacsokat (Pori) lehet észrevenni; melyek közül né

melyek a kigőzölő edényeknek végső nyílásai; ezek ál

tal men a kigőzölés végbe; és ha víz, vagy terpetín

fecskendeztetik a bőr ütereibe, ezen nedvek a bőr fö

lületén ütvén ki, azoknak ezekkel való öszvefüggését

- mutatják; mások azon likacsok közül a beszívó edé

nyekkel függnek öszve, mások ismét a faggyúmirigyek

nyílásait tészik, és bizonyos zsíros anyagot ürítnek ki;

némelyek végre a szőrök átbocsájtására szolgálnak. Mind

ezen nyílások azonban nem függélyesen, hanem ferdén

ereszkednek az irha fölületére. -

A faggyúmirigyek, vagy faggyúrejtekek, vagy

faggyútüszők (Glandulae sebaceae, cryptae sebaceae,

v. folliculi sebacel) az egész bőr fölületén vannak szét

szórva, és részint magányosan fekszenek; részint a szőrt

környelik, és ezzel vannak öszvekötetve. Apró egysze

rű tömlőcsökbűl állnak, melyek közűl mindenik egy

a bőr fölületén végződő nyílással bir; színök sárgás,

–~

- 14
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falaikon edényhállók látatnak, s bennök zsíros, ola

jos gyurma az úgy nevezett börkenőcs (Sebum cutis)

választatik el, mely leginkább az ábrázaton, a fejnek

bajbenőtt részén, a hónalyban, a kis szemérmajka

kon, s a t. tapasztaltatnak; főképp pedig némely bőr

kórságok alatt vétetnek észre.

118. §. A Ma lp ig h t a k o n y h á llója, vagy

is a t a k o n y h á l ló (Rete Malpighi seu mucosum)

és a fö l b ö r a va gy h á m. (Epidermis seu cu

ticula).

4 A Malpigh takonyhállója, valamint a fölbőr is nem

egyebek, mint a bőrhártyán lévő hajszáledényeknek

terményei, melyek ketten öszvevéve egy egészet tesz

nek; mert a fölbőr lefejtésével egyszersmind a takony

hálló is lemen az irhárúl, és a fölbőrt aztatván, őtet

takonyféle gyurmává tapasztaljuk változni, tápláltatá

sa mindkettőnek egyféleképp, és ugyan azon időben

történik, a bőrhártyát mindketten egyenlően húzzák be,

egymástúl nincsenek megválva, és nekik sem véredé

nyeik sem idegeik nincsenek, azért is érzékenytelenek;

egyedűl puhaságok és színök által külömböznek egy

mástúl: a takonyhálló púhább, és sötétebb, a hám ke

ményebb, és világosabb, a mi hihető, hogy a lég be

hatásátúl származik. Tőlök főképp a takonyhállótúl

függ az ember színének külombfélesége. Midőn ezen

hártyák az irhát eként fedeznék, finomabb terjedékeik

részint a bőr nyílásaiba folytatódnak be, részint, hogy

a kilépő szőröket hűvelyként körülvegyék , kifelé

erednek. Ha a fölbőr vígyázva fejtetik le, akor követ

kezendőket tapasztalunk: a bőrlikaccsaihoz menő ter

jedékek visszahúzódnak, a szőröket környelők pedig

mint kis kúpképű a bőrhártya felé tekintő dúdorodások

tűnnek ki, melyek az az elött kiálló, most pedig befelé

fordúló hűvelyekből származnak. Mind ezen terjedékek

ferde irányban futnak mint a likacsok. A terjedékek
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nek iránya, és visszahúzódása elegendő oka annak, hogy

miért ne lehessen őket a nagyító üveg alatt észrevenni.

A hám a száj, segg és tenyésző életmíveken által

befelé folytatódik, azonban belöl nem messzére terjed,

mert őt az életmívek állományába mélyen be semmi

féle mesterség nem nyomozhatja: így őt a szájüregben

találhatni nyilvánságosan, de mélyebben sem a bélcsa

tornában, sem a légútakban nem lehet őt fölfedezni.

A véredények, a kiürítő csővek, a takonyhártyák belső

fölületein sehol sem lehet azt tapasztalni. Allandó nyo

más által lassanként ezen boríték vékonyabb lessz, és

végre tökélletesen megromlik, a bőrhártya ilykor mez

telen marad, érzékeny lessz, és elválasztó lappá válto

zik, mely a lég közbenjárása által lassanként szárad ki.

Ha a nyomás nyugodalommal váltogatva történik, akor

ezen boríték megvastagodik, havadás vagy tyúkszem

válik belőle, így vastagodik meg a fölbőr a tenyéren,

és talpon, hol is több lemezekből látszatik állni. A

hám azon rész, mely legkésőbben meh által rothadásba.

119. §. A sz ö r ö k , és k ö r m ö k (Pili, et ungves). .

A szőrök a bőrön többé, vagy kevesbé látszato

sak, a fejem, hol hajaknak (Capilli) mondatnak fő

képp a fehér népnél, leghosszúbbak, a pilístül vagy

örvénytül (Vertex s. vortex) súgárokként terjednek

ki mindenfelé; és a homlok nagysága a hajaknak az

ábrázaton lévő nagyobb vagy kissebb elterjedésétől függ.

A férjfi nemnél az állkapcson erős göndör szőröket a

szakállat (Barba) és a fölső ajkon hasonlókat, a bajúszt

(Mystax) lehet tapasztalni. Mind a két nemnél pedig az

ábrázaton a szemöldök (Supercilia) a szemszörök (Ci

lia) az orr bemenetelénél az orrszőrök (Vibrissae) úgy

a külső hálljáratban a fülszőrök (Tragi) vétetnek ész

re, melyek a mondott részek oltalmára szolgálnak. A

szeméremtáj számos rövid göndör, és erős szőrökkel,

a fannal (Pubes) van benőve, mely a férjfi nemnél

- 14 *
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egész a köldökig terjed, a szép nemnél pedig kissebb

körületet foglal. Végre a hónalyakon még hosszúbb gön

dör szőrök tapasztaltatnak. A testnek egyébb része le

felé néző vékony szőrökkel van benőve, melyek a férj

fiaknál a melen, és végtagokon jobban ki vannak fej

lődve. Egészen szőretlenek pedig a szemhéjjak, a te

nyerek, talpak, a mony és a csikló bőre. A szőrök

magok magokban vékonyak, és erősek, hajlékonyak »

és érméczesek, sem edényekkel sem idegekkel nem bir

nak, és csak lassan fosztatnak meg életmíveltségektől.

Minden szálszőr a bőr alatt fekvő sejtszövetbűl és kö

vérségből vészi eredetét, eredeténél egy kevessé földa

gad, mely földagodáson finom szálakot lehet tapasztal

ni. Mind a földagadás, mind a szőrnek bőrrejtett része

bizonyos tokban foglaltatnak, mely befelé be lévén

zárva, kifelé a bőrlikacsban végződik, a szőrszálat en

gedi kilépni, és a bőrhártyával van öszvenőve. A szőr

szál a bőr rétegein keresztül hatván, a hámmal szoro

san öszvefoglaltatik, s tőle hűvelyt nyer. Maga a szőr

szál két részbűl áll. Az első a szőrszál borítékját tészi,

és oly csőbűl áll, mely a szőrnek egyik végétől a má

sikig folytatódik, színe fehér, és hihetőlegnem egyébb,

mint a fölbőrnek folytatása. A másik rész tulajdon ál

lománybúl áll, mely a csővet tölti ki, és oly létrészt

tart magában, melytől a szőrnek színe függ: amaz sejt

szövetnek látszatik lenni, melyben hajszáledények van

nak elterjedve, ezek pedig a szőrök foglalatosságáit

tellyesítik. Idegágakkal egyedűl a tok bir, innét magya

rázhatni a fájdalmat a szőr kiszaggatása alatt, melyet

a szőr átvágása által nem érezzük. A szőrök színe kü

lömböző, fekete, barna, fehér, vöröses, sött lángszí

nű, a mi a takonyhálló színével bizonyos öszvefüggés

ben látszatik lenni. Az élemedett korban a szőrök meg

őszűlnek, fehérek lésznek, mivel a tulajdon állomány

kiszárad, és általánosan táplálások csak tökélletlenűl

, IT1011 végbe. Gyakran jön azon eset elő, hogy a szőrök
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ugyan azon testen nem mindenütt egyszínűk , úgy

olykor a hajak szőkék, a nemző részeken lévő szőrök

pedig feketék. - 4 -

A körmök a kéz- és lábujak harmadik perczeinek fö

lületein találtatnak, szarvnemű hajlékony, fehér színű

lemezek, mert vöröses színök az alattok fekvő hártyá

túl ered. Külső lapjok domború, sima, a belső pedig

kivájott, hosszújában borozdált; melső szélök éles kere

kített, a hátsó pedig a köröm tövét tészi. Ez egy bőr

redőbe foglaltatik, és a köröm többi részénél hajléko

nyabb, színe fehérebb, melyet még a köröm kezdeté

nél is lehet tapasztalni, és hódacsnak (Lunula) nevez

tetik. A körömtövéből kilépvén, keményebb, és las

sanként vastagabb lessz, kerekített széllel végződik. A

köröm, ha természetes növése nem akadályoztatik,

meghajlik, és az ujnak alsó lapját fedezi. Azonban a

növésnek bizonyos határai vannak, melyeket csak akor

ér el, midőn az ő széle éles, és hegyes lessz. – A kö

röm a hámtúl nem fedett alatta fekvő bőrt közbeve

tetlenűl fedezi; ezen bőr pedig eres, alol a csonthár

tyával van öszvenőve, fölul borozdált, és számos bőr

szemölcsöket mutat, melyek a köröm borozdái közé

vészik magokat. A hám következendőképp foglaltatik a

körömmel öszve: a folbőr a köröm tövét fedezi, sött

még mel felé tovább fut mint a bőr, erre visszatürő

dik, és a köröm fölső lapjával nő öszve, oldalt pedig

és mel felé a fölbőr a köröm széleivel függ öszve. –A

köröm nem egyébb, mint vegyítésében megváltozott

takonyhálló, és hám, mert éppen oly könnyen pótol

taLik vissza mint a fölbőr, éppen oly érzékenytelen,

és edénytelen mint ez, és éppen oly lassan fosztatik

meg életmíveltsegétől. A szerecséneknél a köröm fe

ketés. Ő nem csak a tövénél teremtődik, és nem csak

háttúl nő mel felé, hanem a bőr fölületétől, és sze

lessége szerint-is növekedik. -
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- MÁSODIK SZA KASZ.
• A S Z E M R Ő L.

§. 120. A s z e mg ö d ö r. (Orbita).

A szemgödör az orr fölső része mellett a homlok

alatt helyeztetik, idomja egy fekvő kúposzlophoz ha

sonlít, melynek alaplapját a szemgödör melső nyílása

teszi, hegye pedig, a szemgödör hát felé haladván és

halkal szűkűlvén a látlik mellé esik. A szemgödörnek

négy kevessé görbe falai vannak; a fölső fal, vagy

a menyezet nagyobb részt a homlokcsont szemgödri ré

szébűl áll, az íkcsont kis szárnya annak csak egy kis

részét segíti képelni. Az alsó lap az az a szemgödör

.feneke vagy padlatja (pavimentum orbitae) kajszán

men hát és fölfelé; csak nem egészen a fölső állcsont

szemgödri siklapjábúl, és hátul az ínycsont szemgödri

részébűl tétetik öszve. A külső lapot az íkcsont nagy

szárnyának szemgödri fölülete, és a járomcsont készi

tik. A belső lap végre a könnycsont által, és a rosta

csont papírlemezze által hozatik elő.

A szemgödörhöz következendő nyílások tartoznak.

a.) a látlik, mely a látideg és szemütér átbocsájtására

rendeltetett. b.) Az ikres, vagy fölső szemgödör-rés,

mely a szemmozgató ideget, a kacs-, vagy sodoride

get, a távoztató ideget, az osztott ideg első ágát, és

az agyi szemvéreret bocsájtja által. c) Az ikállrés, vagy

az alsó szemgödörrés, melyen a szemgödralatti ideg,

az arcz böralatti idege, és az ábrázati szemvérér hat

keresztül. d.) A szemgödör fölötti lik, mely a hom

lokideg, és homlokütér átbocsájtására szolgál. e.) A

szemgödralatti lök , és csatorna, mely a szem

gödralatti ideget üt-, és véreret ereszti által. f.) Az

orrideg, és orrütér átmenetelére szolgáló belső ros

talikak.



s z e m r ő l. 215

A szemgödörnek belső lapja rostos hártyával vona

tik be, mely szemgödörhártyának (Periorbita) me

veztetik. Ezen hártyát a csontokrúl könnyen le lehet

fejteni; a kemény kérrel a látliknál és íkrésnél függ

öszve, és a szemütértől vészi tápláló edényeit. A szem

gödör kövérséggel van kitömve, mely minden részeket

fedez, hogy azok simák legyenek, és a nyomás ellen

oltalmaztassanak.

121. §. A s z e m / éj a k, vagy s z e m p i l l á k.

(Palpebrae.)

A bőr a homloktúl ereszkedvén le, a szemgödör

fölső széléhöz jut, hol is a húnyizmot fedezi. Ezen

szél fölött a szemöldíven a szemöld (supercilium) ta

láltatik, ez ívképű kiállást készít, mely kifele fut,

és rövid sürű szőrökkel van benőve; ezen a szemgödör

párkányán egymás fölött a bőrbe ültetett szőrök kifelé

néznek, színök a hajak színével közönségesen meg

egyez. A szemöldök fölfele a homlokizom, lefelé a húny

izom, be- és mel felé a szemöldredítő által mozdítat

hatnak (76. §.) - -

Mind a fölsö nagyobb szemhéjat (palpebra supe

rior); mind az alsó kissebbet (palpebra inferior) két

hártyák készítik, melyek egymástúl egészen meg van

nak válva, és magok közt külömbféle részeket foglal

nak. Azon hártya, mely mind a két szemhéjak külső

lapját fedezi, nem más, mint a külső bőr, mely fölül

ről le-ereszkedvén, és alolrúl fölhágván egész a szem

héj széléig terjed. Azon hártya, mely a szemhéjákat

belöl fedezi köt-hártyának (membrana conjunctiva) ne

veztetik, és amannál finomabb, meg vörösebb, és a

szemhéjak szélénél a külső bőrrel kötetik öszve; azon

állitás tehát meg nem áll, hogy a külbőr finomabbá

válván, és a szemhéjaknál befelé fordúlván, ennek mind

„ két lapját készitse; hiszen a belső lemez alkotásának
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és munkálódásának külömbözése világosan szemünkbe

ötlik. -

A szemhéjak két szegleteknél (Canthi) ütődnek

öszve; az orr felé lévő belsö szemszegletnek, a halán

ték felé eső pedig külsönek neveztetik. A szemhéjak a

szemszegleteknél a két hártyák közt lévő sejtszövet ál

tal egyesűlnek, mely itten erősebb, és mintegy szála

gokat a szemhéjszálagokat (Ligamenta palpebralia)

készíti, melyek közül a belső erősebb, és tulajdon

képp nem más, mint a húnyizomnak ina. A belső szeg

letnél a szemhéjak közé vett hézagot könnytónak (la

cus lacrymalis) nevezik, mivel a fölszívandó könnyek

itten gyülekeznek meg. Mindenik szemhéjon egy szél

külömböztetik meg, melyen a szemhéj hártyái közt a

pillaporcz (Tarsus palpebrae) még pedig a fölsőben

föl-, az alsóban pedig lefelé terjed el; ezen porcz vé

kony, hosszús és domború, de belső végével nem ér

egész a belső szemszegletig; és a szemhéj kifeszítésére

szolgál. Továbbad a szemhéj szélein az úgy nevezett

szemszőrök (Cilia) jönnek elő, melyeknek tövei a

szemhéjak széleiben rejtetnek, ezek rövidek, a szemöld

szőrökkel hasonló szinök van, és a fölső szemhéjon

ki- és föl, az alsón ki- és lefelé hajlanak. Ezek a sze

met oltalmazzák, és a szemeket behúnyván egymásba

kulcsolodnak, s úgy akadályozzák az idegen testeknek

- szembehatását. A szemhéj szélének belső lapján végre

faggyúmirigyek is fekszenek, melyek sorban állnak,

és Meibom mirigyeinek (glandulae Meibomianae) mon

datnak; a sorok függélyesen ereszkednek le a szemhéj

széle felé, hol a szemszőrök közt mindenik sornak

egy nyílása van; hihető, hogy egy sornak több mirí

gyei egybe függvén, csak ezen egy nyílással végződnek.

A Meibom mirígyei olajos nedvet választanak el.

A szemhéjak egymás felé közelítethetnek, és egy

mástúl ismét eltávoztathatnak. A húnyizom (67. §.)

őket egymáshoz közelítvén, a szemet zárja be. Midőn
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pedig egymástúl távoztatnak, akor az alsó szemhéj,

a húnyizom munkálódása megszűnvén, maga nehézsége

által rogyik le, vagy pedig erőssebben lefelé húzatván

a fölső ajkemelintő, és a kis jármizom segítnek. A föl

ső szemhéjnak az alsótúl lévő eltávoztatása alatt a bőr

haránt ránczokba szedődik, és rövidebbnek tetszik

lenni, ezt egy hosszú, vékony, a szemgödör legfölsőbb

részében fekvő fölsö pilla emelintőnek nevezett izom

(Musc.levator palpebrae superioris) tellyesíti, mely a

látliknál kezdődik, az egyenes fölső szemizom fölött

fekszik, eleinte keskeny, lassanként vastagodik, széle

sedik, bőnyévé lessz, és a fölső szemhéj széléhöz feszűl.

Hogy a szemhéjaknak a belső szemszeglet felé fek

vő szélei eléggé nedvesek légyenek, a belső szemszeg

letben egy gömbölyű vöröses test a könnyhúscsa (Ca

runcula lacrymalis) találtatik, mely hasonlóképp fag

gyúmirigyekbűl áll, a köthártyátúl fedeztetik; és fö

lületén számos apró likak látatnak, melyekből olajos

nedv szivárog. *

A szemhéjak üterei részint a homlok- a halánték

az ábrázat- a haránt- és a szemgödralatti üterekbűl

erednek; részint a szemütérnek, és a szegletütérnek a

belső szemszegletnél történő egyesűléséből vészik ere

detöket. -

A vérerek magok közt nevezetes hállókat készít

nek, és részint a melső ábrázati vérérben; részint a mély

halántéki vérérben végződnek; részint az orr-, és hom

lokverreivel függnek öszve.

A fölső szemhéj számára az idegek a homlokideg

tűl erednek, az alsó szempilla pedig a szemgödralatti

idegtűl nyeri idegeit, melyen kívűl még az ábrázat

ideg is több ágakat nyújt néki. -

122. §. A k ö n n y e k é l e t m í v é ž.

A szemhéjak belső, és a szem melső lapját ned

vesítő könnyek némely részek által elválasztatnak, má
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sok által pedig bizonyos helyre vezetetvén, ismét más

részek által szívatnak föl.

I.) Az elválasztó életmívek.

i. A köthártya, (Membrana conjunctiva seu ad

nata) egy maga magában megálló savós hártya; a kül

ső bőrnek éppen nem folytatása, mely nem csak a

szemnek melső lapját borítja, hanem egyszersmind

föl – és le a szemhéjak felé meghosszúbbodván, ezek

nek belső lapjait fedezi, és a pillaporcznál a külbőr

rel koczódik öszve. Ezen hártya által kötetnek öszve

a szempillák a szemmel. De ezen kivűl még ezen hár

tya a könnypontokon által a könnytömlőbe folytató

dik, és a hártyás könnycsatorna által az orr takony

hártyájával jön érintésbe. A köthártya számos haj

száledényekkel bir, melyek ép állapotban nem vért,

hanem csak a könnyek egy létrészét tévő savós ned

vet vezetnek; azért a köthártya egésséges állapotban

csaknem fehér, csak a gyúlladás alatt vörösedik meg,

mivel most valóságos vér foly a hajszálerekbe. Idegei

nagy számmal lévén, igen érzékeny. A belső szemszeg

letnél egy félhódképű megkettőztetés, a félhódképü

hártya (Membrana semilunaris) tapasztaltatik, mely

nek kikanyarított széle a szarvhártya felé néz.

2.) A könnymirigy (Glandula lacrymalis) a szem

gödör fölső táján fekszik a homlokcsont járomnyújt

ványának belső lapján, hol egy szálagcsa által tartatik

helyben, mely a homlokcsonttúl kezdődik, és a mirigy

közeprészéhöz feszül. Ezen mirígy az öszvetorlott mi

rígyekhöz tartozik, mely nyálnemű nedvet választ el,

idomja gömbölyű, és apró rögecsekbűl áll. Több rövid

kiürítő csővek vezetik az elválasztott nedvet a fölső

szemhéj belső lapjához, melyek a köthártyát ezen

helyen fúrják által.

II. A fölszívó életművek a belső szemszegletnél

találtatnak, és egész az orrüregig terjednek.
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1.) A könnypontok. (Puncta lacrymalia) A belső

szemszeglet felé mindenik szemhéj szélén egy kis dom

bot a könnyszemölcsöt (Papilla lacrymalis) lehet ész

revenni, melyen egy tölcsérképű nyílás a könnypont

(Punctum lacrymale) látatik, és a mely nem egyébb,

mint a fölszívó életmívbe vezető bemenetel. A könny

pontok , úgy a szemölcsök is a köthártya felé tekíntenek.

A pontok -

2.) a könnyvezetékekbe, vagy csigaszarvakba

(Ductus lacrymales, seu cornua limacum) vezetnek. Ezek

a szemhéjak szélein fekszenek, és az orr felé tartanak,

egy hegyes szegletnél egymáshoz közeledvén egyesűl

nek, és a könnytömlőben végződnek, ürök igen finom.

A könnyek ezen vezetékeken által a könnytöm

lőbe, s innen az orrcsatornába jutnak. Ezen két utólsó

részek csontokkal vétetnek többé vagy kevesbé körül ;

a szemgödörnek belső oldalán t. i. egy a fölső állcsont,

és könnycsontbúl készítetett mély válú, az úgy neve

zett könnyárok (Fossa lacrymalis) helyeztetik, mely

alol egy csatornába a csont könnycsatornába (Cana

lis lacrymalis osseus) men által; ez a fölső állcsont orr

fölületén találtatik, alol az orrüreg fenekéhöz bo

csájtkozik, belöl az orrcsigátúl fedeztetik, s ez által

tökélletessé tétetik, és az alsó orrjáratban végződik.

Ezen csonttartókban a hártyás részek foglaltatnak.

3.) A könnytömlő vagy könnyiszák (Saccus lacryma

lis) a könnyárokban találtatik, hátul az említett cson

ton nyugszik, melül a húnyizomtúl ennek inátúl fe

deztetik, ezen hosszús tömlő fölül tompa gömbölyűs,

és zárva van, alol a könnycsatornába hosszúbbodik ki. A

könnyvezetékek beléje ültetnek, és könnyeket visznek

beléje. A könnytömlő kettős hártyábúl áll, a külső ros

tos, mely egyszersmind a szomszéd csontoknak csonthár

tyája 3 a belső takonyhártya , szivacsos, sötét vörös, sok

taknyot választ el, mely szembetűnő nyílásokon által
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szivárog ki, és az orr takonyhártyájának valóságos

folytatása. - . :

4.) A hártyás könnycsatorna, v. az orrvezeték

(Canalis lacrymalis membranaceus, seu ductus nasalis)

a tömlőnek lévén folytatása, ennél föképp közeprészén

szűkebb, és görgeteg. A tömlőből való kezdeténél egy

bőrráncz tapasztaltatik, mely által a tömlő a csatorná

túl szorosan választatik meg; a csont orrcsatornába le

bocsájtkozván, az alsó orrcsigátúl fedve, egy ferde nyílás

által, melynel egy félhodképű billentyű találtatik, az

alsó orrjárat melső részében végződik. Ezen csatorna úgy

a tömlő is hártyás, belső lapja edényes, az orrüreg

ből ide terjedő hártyával vonatik be, és számos ta

konymirígyekkel látszalik birni. Izomrostokat rajta

nem lehet észrevenni, ámbár elegendő mozgékonyság

gal bir.

123. §. A s z e m t e k e vagy s z e mg o lyó ál

t a lá nos a n. « »

A szemteke v. szemgolyó (Bulbus oculi) azon te

keképű test, mely a szemgödörben foglaltatik, idomja

azonban még sem tökélletesen gömbölyű, sött mel fe

lé lévő átmérűje a többinél hosszúbb, mert hátul egy

nagyobb tekének nagyobb, és melül egy kissebbnek

kissebb metszetjébűl tétetik öszve; a szemgolyót készí

tő nagyobb metszetet a tűlkhártya készíti, mely az

egész szemgolyónak négy – ötöd részét teszi; a kissebb.

metszet pedig a szarvhártya által képeltetik. A szemteké

nek melső része domborúbb mintsem a hátsó. Hátul a lát

ideggel kötetik öszve, mely a szemgolyóba ennek tenge

lye mellett befelé ültetik abba. A szem részint hártyák

ból, részint nedvekből áll. -

224. §. A t ü l k h á r ty a (Sclerotica)

Ez a szemgolyónak a legkülsőbb borítekja, mely

a szemgolyónak hátsó és oldallapján fekszik, színe fe

hér. Hátul a látideg koczódván hozzája, ennek számá

~

-
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ra rajta egy kerek lik látatik, mely kifelé tágabb ;

befelé pedig szűkebb; innen fogva karolja ő a szemte

két körül, és mel felé a szárvhártyával határos, mel

lyel csakugyan öszve is kötetik. A tülkhártya a rostos

hártyákhoz tartozik, azért is merő , eléggé vastag »

főképp hátul, a szarvhártya felé pedig vékonyabb: ke

ves véredényekkel bir, melyek csak szinte csekély szá

mú hajszáledényekben végződnek; külső lapja az iz

mok, meg edények odaforrásátúl érdes, és mel felé a

szarvhártya mellett az egyenes szemizmok bőnyés te

rűletével és a köthártyával borítatik. Belső lapja sima

és feketés színű, és némely finom hártyával az úgy

nevezett barna lemezzel (Lamina fusca) húzatik be,

mely talán a látideggel ezen hártyába lépő, és itt elter

jedő pókhálló kérnek folytatása; sötét színe a fekete

Jestéktöl (Pigmentum nigrum) származik, a milyen .

színű csakugyan azon sejtszövet is, mely ezen hártyát

az alatta fekvő edényhártyával egyesíti. Régibb idők

ben a szem tülkhártyáját a keménykér folytatásának

vélték lenni, de az újabb vizsgálódások azt bizonyít

ják, hogy mind a két részek öszveütődnek ugyan, de

ezen hártya még is tulajdon a maga nemében. Ö tészi

a szemnek főborítékját, a szem nedveit ő tartja öszve,

és az edényhártya meg szivárvány számára edényeket

és idegeket bocsájt magán által.

125. §. A s z a r v h á r t ya (Cornea).

- Hol melül az átláthatatlan tülkhártya lenni megszű

nik, ott egy más átlátszó hártya a szarvhártya kezdődik.

mely a szem melső lapjának egyébb részét tölti ki. Ezen

hártya kivül. igen domború, belöl, és hátul vájott, széle

az előbbeni hártyának szélével öszveütődvén,ebbe úgyik

tatik, hogy ennek hornyolt széle amannak szélét fogad

ja magába; kitetszik innen, hogy a szarvhártya nem a

tülkhártyának folytatása, sött mind a kettő tulajdon

a maga nemében, a mint csakugyan külömböző alka
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- tások, és betegségeik is bizonyítnak. A szarvhártya t. i.

több tulajdon alkatású rendesen egymás fölött fek

vő lemezekből áll, melyek közt vizes nedvesség fog

laltatik , véredényei és idegei nincsenek, innét ő nem

érzékeny, és a vágás közben nem vérzik, színtelen és

átlátszó, úgy hogy az ő hátán túl lévő részeket álta

la szemlélni lehessen; forró vízben, vagy borszeszben

meghomályosodik, fehér lessz, melső lapja a köthár

tya által borítatik, mely fölötte igen finom , mert -

késsel nem lehet lefejteni, csak áztatás által lehet őt

elő állítani. Egyedűl a szem gyúlladása alatt lehet a

szarvhártyában oly edényeket látni, melyek a köthár

tyának ereivel függnek öszve, hanem ezen vélt vére

dények nem egyebek mint könnyek elválasztására szol

gáló hajszáledények, melyek a vért csak erőszakbúl

vészik föl. A szarvhártyának hátsó lapja a szivárvány

felé néz, vizes medvvel töltetik ki, és a melső csárno

kot kórlátolja, és egy finom csak a szarvhártyának áz

tatása, vagy gyenge főzése által előállítandó hártyával

a vizes nedv, vagy Descemet hártyájával (Mem

brana humoris aquei seu Descemetii) bélletik ki; ezen

hártya a szarvhártyának szélénél látszatik félbe sza

kadni, tehát már a szivárványt nem borítja be. Val

lyon ezen hártya a vizes nedv elválasztására szolgál e,

még eddig nem lehetett ellátni.

126. §, Az edény h ár t y a. (Chorioidea , choroidea)

Ezen vékony fekete hártya a szem tülkhártyája

alatt fekszik, mely két közös közeppontú hártyák bar

más sejtszövet által foglaltatnak öszve. Belöl a reczés

hártyával határos ugyan, de sejtszövettel nem lévén

egymással egyesülve, ez amazon szabadon fekszik. Két

lapja külömböző színt mutat, a külső kevesbé sőtét,

a belső feketés anyaggal a fekete festékkel (Pigmen

tum nigrum) húzatik be, azért is az egész hártya, és

a súgártest feketés színű, de a látideg bemenetelénél



szemről. w 223

azt nem találjuk, mel felé pedig ezen festék inkább és

inkább sűrűdik. Ezen festéket vízzel le lehet öblíteni, ha

nem a heveny szemekben az edényhártyához jobban

hozzá tapad mintsem a rothadókban. A hártya maga

a látidegnél kezdődik hátul, melynek átbocsájtására

egy likat hagy. Éppen ezen helyen egyesűl csakugyan

az agy edényhártyájával-is, a kivűl hogy ő ennek

folytatása volna. Innét a tülkhártya alatt mel felé

egész azon helyig men, hol a tülk - és szarvhártya,

egyesűlnek. Itten egy fehér gyürű által vétetik körül,

mely súgártányérnak (Orbiculus ciliaris) neveztetik ;

ezen keskeny gyürő tömöttebb, és nagyobb rakásba

torlott sejtszövetbűl áll, mely a tülkhártyát az edény

hártyával szorosabban köti öszve, meg arra is szolgál,

hogy a szivárvány számára rendelt edények, és idegek

a nekik tulajdon hélyekben erősebben tartassanak.

De az edényhártya még itt nem végződik, sött a súg

ártányértúl a szemtengelye felé a szem belső részeihöz,

még pedig a lencsetokhoz igyekszik. Ezen gyűrőképű

rész súgártestnek v. súgár szálagnak (Corpus ciliare,

seu ligamentum cilare) neveztetik, és a szivárványon

túl, éppen az üvegtest elött helyeztetik, külső széle a

súgártányérhoz ütődik, belső széle pedig az üvegtest

melső lapját, és a lencsetokot vészi körül: melsö lapja

a szivárvány felé, a hátsó pedig az üvegtest felé néz. Azon

helyen, hol a súgártest mint az edényhártyának folyta

tása ebből ered, lapjai simák, de mennél jobban köze

lít a lencsetokhoz, annál inkább öszvehúzódik, és het

ven, s egynehány, ránczokat készít, melyek súgár

nyújtványoknak (Processus ciliares) neveztetnek, és a

belső szél felé súgárokként szedődnek öszve. Ezen rán

czok végtére a fekete festéknek közbenjárása által hát

só lapjokon az üvegtest sugárkoszorújával (Corona ci

1iaris) egyesűlnek, és a nyújtványoknak tompa végei

a lencsetok szélén minden öszvekötetés nélkül szabadon

fekszenek.
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Azon helyen, hol a szarv- és tülkhártya, meg a

súgártányér egyesűlnek, ezen részek öszvekoczódásá

búl egy a szemgolyó körül folyó kis csatorna szárma

zik, mely Fontana csatornájának (Canalis Fontanae)

neveztetik; és vizes nedvet foglal magában, de az em

beri szemben erős megmutatni.

Az edényhártya sejtszövetbűl készűlt egyszerű hár

tya, melyben az edények külömbféleképp folynak le,

ki nem fecskendezett állapotjában csíkoltnak látszik,

ki lévén pedig fecskendezve, az edények jobban szem

be tűnnek. Az edények elrendelése benne követke

zendő.

1.) Az üterek. Mind azok az üterek, melyek az

edényhártyához, a súgártesthöz, és szivárványhoz men

nek, egyszóval súgáredényeknek (Vasa ciliaria) mon

datnak, ezek a szemütérbűl erednek, és lefolyásokra

mézve három seregekre osztatnak: t. i. a hátsó rövidek

re, hátsó hosszúkra, és a melsőkre. *

1.) A hátsó rövid súgárüterek (Arteriae ciliares

posticae breves). A szemütérnek több ágai vannak, melyek

a tülkhártyának hátsó lapjához futnak; hanem azok

nem egyenesen fúrják magokat ezen keresztül, sött

ennek állományában azok fonatokat készítnek , melyek

ből a tulkhártyának belső részén nagyobb számú ágak

Iépnek ki, mint a mennyin abba hatottak; mostan már

az edényhártyához érnek, újra elágadznak, és magok

közt vérerekkél vegyített több fonatokat készítnek, az

edényhártyának melső részéhöz érvén, ezen hártyá

nak belső lapjához közelébb jönnek, és végre a súgár

testbe jutnak. Mindenik súgárnyújtványban egész en

nek végéig futnak, hol is a vérerekbe mennek által; ágaik

közül nehányan a szivárványhoz is jutnak. -

2.) A hátsó hosszú súgárüterek (Arteriae ciliares

posticae longae) négyen vannak. Ezek a tülkhártyának

hátsó részét fúrják által, az után ez, és az edényhár

tya közt egész a súgártányérig futnak, s általa fedez
- - - - 1 et

• \
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tetnek; mindenik két ágakra szakad, melyek a szi

várvány nagy kőrébe ágadznak el. -

3.) A melső súgárüterek (Arteriae ciliares breves)

a tülk – és edényhártyának melső részén fekszenek, a

szemütér szemgödörfölötti ágábúl, és izomágaibúl ered

nek, melyek közül nehányan a tülkhártyában vesznek el,

de a többi átfúrja azt, és a súgártányérba, meg a szi

várványba mennek.

ll. A vérerek szintúgy súgárvérereknek (Venae

ciliares) mondatnak, és részint az agyi szemvérérben,

és ennek nagyobb ágaiban; részint az ábrázati szemvér

érben végződnek. -

- 1.) A hátsó súgárvérerek (Venae ciliares posticae)

kétféleképp kezdődnek. Egynémelyek részint az edény

hártyábúl, részint a szivárványbúl vészik eredetőket,

és a tülkhártya felé egy törzsökben egyesűlvén, félkört

készítnek oly képp, hogy ha az eként származott tör

zsöket tekintjük, azt bokrétaként vesszük észre elter

jedni, ezen vérerek örvényes edényeknek (Vasa vor

ticosa) neveztetnek, és egymás közt sokszorosan függ

nek öszve. Az innen származott magányos vérerek a

tülkhártyát átfúrják, és az agyi szemvérérben vesznek

el. – Az egyébb hátsó súgár vérerek a súgárnyújtvá

nyokbúl, meg hihetőleg a lencsetokbúl, és az üveg

test hártyájábúl erednek ; részint az őrvényes edények

kel kötődnek öszve , részint ezek közt a tülkhártyán

egyenesen hát felé tartanak, melyet átfúrván, az agyi

szemvérérben végződnek. -

2.) A melsö súgárvérerek (Venae ciliares anticae)

a szivárványtúl, meg a súgártányértúl vészik eredetöket,

és a tülkhártyának melső részén keresztül hatván, az

izmok vérereiben végződnek.

3.) A hosszú súgárvérerek (Venae ciliares lon

gae) a szivárványtúl vészik eredetőket, és a tülk- meg

edényhártya közt az üterekkel hasonlóképp folynak

15
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le, végre a tülkhártyán áthatván, az agyi szemvérér

ben végződnek.

A szemgolyoba ható véredények, mind az üte

rek, mind a vérerek, melyeket csak befecskendezés ál

tal állíthatunk elő, finomabb ágaikban vért ugyan nem

visznek, hanem úgy látszik, hogy az üterek csak hamar

hajszáledényekké változnak, és hogy a vérerek ezekből

vészik eredetöket.

Idegei az edényhártyának nem látszatnak lenni.

127. §. A s z i v á rv á n y v agy s z ž v á rv á ny

há r ty a. (Iris) -

Ezen púha, és vékony hártya a szarvhártyán túl,

ez és a súgártest közt helyeztetik, mely egy maga

magában megálló hártya, nem pedig az edényhár

tyának folytatása, a mit állományának nagyobb vas

tagsága, különös életereje, és azon eset bizonyítnak,

hogy edényekből bővelkedik, melyekből az edényhár

tya szűkölködik. Közepén egy kerek nyílás a szem

fény (Pupilla) tapasztaltatik, azért is rajta egy külső

a körületjén fekvő, és egy belső a szemfényt határo

zó szélet; egy melső a szarvhártya felé fordúló, és

egy hátsó a sugártest felé néző lapot lehet észrevenni.

Külső széle a szarvhártyával, és súgártesttel finom

sejtszövet által egyesűl, melytől a szivárvány szabadon

függvén alá, a vizes nedvben szabadon úszik. A belső

szél éles, és kerek, a jéglencse elött fekszik, mely

az ő körületjét a szivárvány mozgásával szűntelen vál

toztatja, majd nagyobb majd kissebb lessz. A melső

lapot tulajdonképpen szivárványnak nevezik, mely kü

lömbféle, kék, barna, zöldes színű. Csíkoltnak látsza

tik lenni, a rostok benne a külső széltől a szemfény

felé futnak, melyek a szemfény öszvehúzódása alatt

egyenesek, kitágúlása alatt pedig tekergősek. A hátsó

lap szölöhártyának (Uvea) mondatik, és fekete festék
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kel van behúzva, még pedig vastagon, melynek le

vakarása után ez is csíkoltnak tetszik.

A szivárvány több részekből áll, az edények leg

inkább előkelők benne, melyeket a hosszú, és melső

sugárüt - és vérerek nyújtanak neki (126. §.). A jól

kifecskendezett szivárványban mindenek elött külső

szélétől nem messze a hosszú súgárütereket tekergősen

öszvefutni lehet látni, melyek körképű ívet, a nagyobb

kört (Circulus major) készítik. Ettől más edények ered

nek, melyek a belső szél felé egyenes irányban fut

nak. Ezek közül többen két ágakra szakadnak, és nem

messze a belső szélhöz egy kissebb ívet, a kissebb kört

képelik, (Circulus minor) mely tökélletlen, itt ott félbe

is van szakadva, ebből újonnan egyenes ágak lepnek

ki, melyek a belső szélnél végződnek. A hosszú súgár

üterek a nagyobb körben, a melsők pedig részint

ebben, részint a kissebben ágadznak el. Továbbad a

szivárvány idegeket is nyer: a szemgödörben lévő sú»

gáridegek t. i. részint a szemdúczból, részint az osztott

ideg első ágának orr-ágaccsábúl vészik eredetöket, a

tülkhártyát ferdén fúrják által, ez és az edényhártya

közt, aztán a súgártányér alatt a szivárványhoz fut

nak, több ágakra szakadnak, és végre oly finomak

lesznek, hogy őket a szem többé föl nem fedezheti. De

mind ezen részeken kivűl a szivárványban több ros

tokat lehet tapasztalni, melyeket kifecskendezni nem

lehet; ezek inkább körként folynak le, és főképp a

kis kőr-, meg belső szél közt lehet őket tapasztalni.

128. §. Az ideg re c z e (Retina) a lá t i deg (Ner

vus opticus) az ideg re c z é n e k k ö z epp o n t i

ü t-, és v é r e r e (Arteria et vena centralis retinae)

Az idegrecze az edényhártya alatt fekszik, ezzel

közös közeppontú irányban terjedvén el. Külső lapja

az edényhártyával, a belső pedig az üvegtesttel határos.

Hátul a látideg beléptétől kezdődik, mel felé egész a

* - 15 *
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súgártestig terjed, s ennél végződik. Ezen helyen az

edényhártyával sokkal szorosabban kötetik öszve, mint

minden egyébb más helyen. Az idegrecze púha, sima

és vékony; fehér szürke színű, belső fölületén nehány

véredényeket mutat, heveny állapotban inkább áttet

sző, savak által megvastagodik, áttetszetlenné lessz; ha

jó kifecskendeztetik, és szorosabban vizsgáltatik, tehát

három részből látszatik állani, a belsö t. i. sejtszö

vetbül áll, melyen edényekből készűlt szembetűnő hal

ló látszatik; a közepsö a látideg állományábúl van,

mely a sejtszövetből álló hártyán terjed el: a külsö,

valamely finom savós hártya, mely az előbbenit fede

zi, és azt az edényhártyátúl különözi. Az ideg állomá

nyának kiterjedése következőképp történik. A látideg,

a szemütérrel egyetemben a kemény, és lágy agykér

által lévén körülvéve, a szemgödörbe lép, a mint a

szemgolyóhoz közelget, egy kevessé kifelé térvén, az

idegreczének közepponti üt- és vérerétűl fúratik által,

erre a szemnek tülkhártyájához jut. Azon lik, melyet

ez a látideg átbocsájtására hagy, nem szabad, hanem

valamely vékony hártya által, mely rostalemeznek

(Lamina cribrosa) neveztetik, töltetik ki; mely likacsos

lemezben a látideg több részekre ágadzik, a szemgo

lyóba érvén, az edényhártyán men keresztül, hol kiter

jedvén, a reczés hártyát készíti. Azon hártyák, melyek

őt az elött környelték, most egészen elhagyják, mert

mihelyt a látideg a látlikon által esett, a kemény kér

őt csak a tülkhártyáig követi, mellyel itten egyesűl.

A pókhállókér vele együtt a rostalemezen által a szem

be hat, és barna lemezként a tülkhártyának belső lap

ján végződik; a lágy agykér végre az edényhártyával

függ öszve. -

A látideg bemenetele mellett nehány hossznyira

kifelé, közel az idegrecze közeppontjához egy kis redő

találtatik, melyen bizonyos sárga fótot lehet észre

venni, ez a gyermeknél, úgy azon szemekben is hibá
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zik, melyekben a szarvhártya és lencse meghomályo

sodott, a szopó állatoknál, némely majmokot kivévén,

nincsen meg. Ezen sárga fót közeppontján valamelynyí

lás, vagy legalább némely igen élesen kijegyzett vékony

hely látszatik jelen lenni, és közepponti liknak (Fora

men centrale) neveztetik.

Az idegrecze ütereit saját közepponti üteréből (Ar

teria centralis retinae) vészi. Ez a szemütérbűl ered,

és a látideg hártyáit; meghatván, ennek állományába

jut; erre a látideggel együtt a szemgolyóhoz ér; a rosta

lemezen átmenvén, ágait az idegreczeben szórja szét.

A magzatnál ezen ütérből még oly ág is ered, mely az

üvegtesten hatván keresztül, a lencsetok hátsó lapjához

érkezik, és számos finom ágakkal terjed el abban 3 ha

nem ezen ágat születés után, az élet lefolytában többé

nem lehet észrevenni. - -

Az idegreczének közepponti vérere (Vena cen

iralis retinae) az idegreczén a sugártest táján három

ágakkal kezdődik, melyek egy törzsökbe egyesűlnek..

Ez a rostalemezen által a látidegbe lép vissza, ennek,

állományában fut le, és végre hártyáit átfúrván, vagy

a szemvérérben, vagy a barlangos öbölben végződik.

129. §. A viz es n e d v (Humor aqueus)

Ezen tiszta csaknem víz folyóságú nedv azon tért

tölti ki, mely a szarvhártyának hátsó, és a lencsetok

melső lapjai közt foglaltatik. Ezen tér két üregekre

osztatik, melyek szem csárnokainak (Camerae ocu

li) mondatnak. A melsö csárnok a szarvhártya , és szi

várvány, melső lapja közt lévő tért foglalja el; a hátsó

csárnok pedig a szőlőhártya és a lencsetok közt lévőt.

A melső sokkal nagyobb a hátsónál, mind a ketten pedig

a szemfény által függnek öszve, és egy közös üreget

készítnek. Csak a magzatban vannak azok a mingyárt

leírandó szemfényhártya által egymástúl tökélletesen

megválasztva. Elválasztatik a vizes nedv a szivárvány,
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ál súgártest, és talán a lencsetok melső lapja által, és

ismét ugyan azon részek által szívatik föl. Több tudó

sok ezen nedvnek elválasztására tulajdon hártyát mint

elválasztó életmívet vesznek föl. mely a szarvhártya

hátsó lapját húzná be, és a szivárvány melső lapján

veszne el.

130. §. A jég le n c s e (Lens crystallina)

A valamivel merőbb jéglencse is a szem nedvei kö

zé számítatik, és a vizes medv után azonnal ő foglal

helyet; éppen a szemtengelyében helyeztetvén, melöl

a szivárvánnyal határos, melső lapjához pedig éppen

a szemfény esik; hátul a számára rendelt üvegtestnek

mélységében fekszik, idomja domború,hosszús, és dom

borúra köszörűlt lencséhöz hasonlít, csak hogy melső

lapja kevesbé domború mintsem a hátsó, színe fehér,

tökélletesen átlátszó, heveny állapotban kocsonyane

mű anyagbúl áll, mely elegendő merőséggel bir, és egé

szen egyenlőnek tetszik lenni, borszeszben meghomályo

sodik, tekíntete megváltozik, midőn is azt tapasztal

juk, hogy közös közeppontú lemezekből áll, melyek

egymás fölött rendesen fekszenek. A fölülettől a közep

pontig nyolcz csekély borozdák hatnak, melyek a le

mezcket látszatnak megválasztani. Azonban a nem bizo

nyos, vallyon az eféle alkotás az egésséges lencsében

is jelen legyen e, vagy inkább egyedűl a borszesznek lé

gyen fogomatja.

A lencse tulajdon, maga magában megálló hártyá

ban a lencsetokban (Capsula lentis) rejtetik, mely fi

nom, és tökélletesen átlátszó lévén, mint hártyás töm

lő a lencsét egészen körülvészi. Melső fala szabad,

valamivel vastagabb, és környékén a súgártest által fe

deztetik, hátsó fala vékonyabb, és az üveghártyával

öszvefügg ugyan, de abbúl nem származik. A toknak

fölnyitása után nehány tiszta nedvből álló cseppek, a
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Morgagni nedve (Humor Morgagnii) cseppennek ki,

mely a tok, és lencse közt foglaltatik.

131. §. Az üveg t e s t v agy ü v eg ne d v (Humor

- vitreus)4

Az üvegtest a szemben egészen hátul fekszik, és a

szem térének legnagyobb részét foglalja el, hátul az

idegreczével, melöl a lencsével határos. Ezen nedv egy

szerfölött átlátszó gömbölyű test, és bizonyos vizes

nedvbűl, meg hártyábúl áll. Az első a víznedvhöz tö

kélletesen hasonlít; azon igen átlátszó hártya pedig,

mely az imitt említett nedvet foglalja magában, üveg

/hártyának (Membrana hyaloidea) neveztetik. Az üveg

hártya azonban az üvegtest vizes medvét nem úgy kör

nyeli mint a tok a lencsét, hanem az üvegtest mély

ségébe hatván számos sejteket készít, melyeknek egy

mással nem nagy öszvefüggésök van ; ezt bizonyítják

az üvegtestbe tett vágás, melyre nem az egész víz, és

nem egyszerre csapolódik le, az üvegtestre öntött sa

vak, melyek az üvegtesten csekély lemezeket okoznak,

az üvegtest belsejébe hatnak, és megvált sejteket mu

tatnak; végre a megfagyott szem, melyben hasonló köz

falakot lehet észrevenni.

Az üveghártya a lencsetokhoz közeledvén, rán

czokba szedődik, és egy ránczolt gyüről a súgárkoszo

rút (Corona ciliaris) készíti, ez a súgárnyújtványoknak

végeit vészi föl, és az amazon lévő mélységek ezen utól

sók által töltetnek ki. Mennél hevenyebb a szem, an

nál tisztábban látatik a koszorú, és mentűl elöbb lép

têtett a szem rothadása, annál erősebben fedeztetik a

fekete festék által. Ugy tetszik ilykor, mintha ezen a tá

jon az üveghártya két lemezekre szakadna; az egyik a

lencsetok háta mellett men el, öszvefoglaltatik vele,

és az üvegtestet kórlátolja mel felöl: a másik a súgár

koszorútól egész a lencsetoknak legnagyobb körűletéig

terjed, s egyesül vele, mely hártya az övedzöt (Zo

*

* *
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nula) tészi. Ezen lemezt fölemelvén, alatta a Petit

csatornája (Canalis Petiti) fekszik, mely a lencsetok,

és üvegtest közt körként fut körül, és csupán egy ke

ves vizes nedvet foglal magában. Ezen csatorna az em

lített részek öszvekoczódásábúl történetből származik,

a kivűl hogy fölebb való haszna volna. Ha ezen csa

tornáhá lég fuvatik, akor az övedző fölemelődik, és

egész sor egymás mellett fekvő apró hólyagokat mutat.

132. §. A l e n c s e, és üveg t e s t e d é n y e i.

Micsoda edények menjenek a lencséhöz, és üveg

testhöz a nedves részek elválasztására, azt még eddig

nem tudjuk; mert azon az idegreczének közepponti

üteréből eredő edényt, melyet a magzatnál születés

elött az üvegtesten által egész a lencsetok hátsó részéig

tapasztalunk futni, az élet lefolyása alatt többé elő

nem állíthatjuk, és valóban elenyészni látszatik. Ha az

idegreczét az alatta fekvő részekről vigyázva bontjuk

le, azt is tapasztaljuk, hogy ezen ideghártyábúl még

csak egy edény sem hat az üvegtestbe, sött ez az egész

kiterjedésén, mellyel a reczével jön érintésbe, egészen

sima, és róna. Az üveghártya tehát valamint a lencse

tok is számos hajszáledényekkel látszatik birni, melyek

a súgártest edényeivel vannak öszvekötve; és hogy ezek

által történjen ezen nedvek elválasztása, fölszívása, és

a vérgyurmába leendő visszavitele, azt is lehet gon

dolni.

# 133. § A szemgolyó izmai.

A szemgödörben hét izmok fekszenek, melyek kö

zül hatan a szem mozgására szolgálnak. A szemhéj

emelintö a hetedik, mely már (121. §.) íratott le.

Azon hat izmok pedig négy egyenes, és két ferdékre

osztatnak. -

1.) Az egyenes szemizmok (Musculi recti). Ezek

fáttál melfelé egyenesen folynak, a.) a fölső egyenes,

/
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vagy a negéd- vagy az emelintő szemizom (Rectus

superior, seu superbus sive attollens) a szemteke fölött,

és. a szemhéjemelintő alatt fekszik, a látliknál az ík--

csonttúl, és a látideg hűvelyétűl kezdődik; b.) a belső

egyenes, vagy közelítö izom (Rectus internus, seu ad

ducens) azon inas szálagtúl kezdődik, mely a kemény

agykérrel egyesűlvén, négy szárakra szakad, melyek

közt a többi izmok kezdődnek; c.) az alsó egyenes,

vagy lenyomó izom (Rectus inferior seu deprimens)

ugyan azon szálagtúl, és a látlik körletjétűl származik;

d.) a külső egyenes, vagy távoztató izom (rectus ex

ternus, seu abducens) részint az íkcsonttúl, részint az

említett szálagtúl két fejekkel ered. Az eképp szárma

zott izmok még pedig a fölső a szemgolyó fölött, az

alsó alatta, a külső töle ki, a belső befelé a szemgo

lyó mellett haladnak melfelé csak nem egyenesen, s

azzal laz sejtszövet által egyesűlnek, a szem melső ré

szén inasok lesznek, apró bőnyékké változnak, és egész

a szarvhártyáig a tülkhártyának melső részéhöz feszűl

nek. – Maga magában minden izom a maga iránya sze

rínt rántja a szemet, tehát a fölső föl –, az alsó le-, a

külső a halanték, a belső az orr felé; ha pedig kétszom

széd izmok egyetemben munkálódnak, akor ferde irány

ban nógattatik a szem. -

2.) A ferde szemizmok (Musculi obliqui) ide tar

toznak: a.) a fölsö ferde izom, vagy a sodrizom

(Musc. obliquus superior seu trochlearis) hátul a szem

gödörhártyátúl az íkcsont kardnyújtványánál kezdődik,

a szemgödör belső falánál fut el, és fölfelé haladtában

görgeteges inná válik, mely átbocsájtására rendeltetett,

és a szemgödör belső falán lévő sodorhoz jut. A sodor

(Trochlea) szegletes porczbúl áll, mely a homlokcsont

nak sodortövisséhöz forrad, hol csak ugyan egy ta

konyerszény is találtatik. A sodor egy félhódképű szá

lag által tartatik helyben, mely a homlokcsonttúlszár--

mazik, és a sodor felé szélesedik ki. Az izom ina a
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sodrot meghaladván , minekutánna egy hegyes szegle

tet készített volna, a szemgödör belső falátúl eltávozik, a

szemgödrön keresztül a szemgolyóhoz men, és halk fo- -

lyamattal kiszélesedvén, a fölső egyenes izom által fedve,

a tülkhártyához feszűl, kevessé hátul. – Ezen izom a

szemgolyót húzza befelé, és a szemfényt fordítja be- és

lefelé ferdén. b.) Az alsó ferde szemizom (M. obliquus

inferior) a fölső állcsont szemgödri síklapjátúl ered a

könnycsatorna és szemgödralatti csatorna közt. A szem

golyó alatt fekszik, ferdén és harántan men kifelé a

szemgödrön keresztül, eleintén az alsó egyenes izom ina,

és a szemgödör belső lapja közt, aztán pedig a külső

egyenes szemizom, és a szemgolyó közt halad mel fe

lé, erre meggörbűlvén fölhág. és végre a külső, meg föl

ső egyenes szemizmok közt kevessé hátul a tülkhártyá

hoz forr. Ezen izom a szemgolyót, olyképp mozgatja,

hogy a szemfény be- és fölfelé fordúl. -

134. §. A s z e m e d é n y e i.

I. A szemütér (Arteria ophthalmica).

Ez az agyi fejérnek azon ága, mely a melső lejtő

melletti nyújtványon túl, minekelötte az agy állomá

nyába hatna, annak görbűléséből származik. Ezen ütér

közönségesen a szem, az orrüreg, és a homlok számára

rendeltetett, mely a fejértől megválván, a látlikba hat,

melyben kevessé a látideg alatt és mellett fekszik.

Aztán a látideg fölött fut, mel, és befelé fordúl, a bel

ső szemszeglethöz jut, hol is végződik. De minekelöt

te a szemgödörbe lépne, egy ágat a me/só agykérüte

ret (Arteria meningea anterior) bocsájtja a kemény

kérbe. Továbbad a látlikban magában a látidegnek az

idegrecze közepponti üterét (Arteria centralis retinae)

adja, melynek lefolyása (132. §.) már leíratott. Mihelyt

a szemütér a szemgödröt elérte, legelőször is a hátsó

/osszú, és rövid súgárütereket (Art. ciliares posti

cae) bocsájtja magábúl, melyek (126. §.) már előadát
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tak; és erre következendő ágak erednek belöle: a könny

ütér (Art. lacrymalis) a szemgödör külső oldalán

men, a szemizmoknak ágakat ád, egy ágat az arczlikon

(Foramen malare) által az ábrázathoz bocsájt; erre a

könnymirigyhöz jut , a' melyben és a húnyizomban

ágadzik el. Továbbad a szemütérből a szemizmok szá

mára az izomágak (Rami musculares) származnak. Az

orrüreg részére pedig a rostaüterek (Arteriae ethmoi

deae) rendeltettek, melyek a szemütértől a szemgödör

belső oldalához futnak, és a belső szemgödri likakon

által mennek elrendelt helyökre; ezek közül a melső

állandó, a hátsó nem ; az első a melső szemgödri likon

hat által, a rostacsont melső csontjainak és a homlok

öbölnek nyújt ágakat; erre a rostalemez fölött emel

kedik ki, ennek egy likán keresztül men lefelé, és az

orr takonyhártyájában végződik. Ha a hátsó rostaütér

megvan, tehát ez a hátsó rostacsontsejtekben terjed

el. – Minekutánna a szemütérből ezen ágak eredtek

volna, azok után a szemgödörfölötti, vagy a hom

lok-ütér (Art. supraorbitalis seu frontalis) származik;

ez azonnal a szemgödör menyezete alatt fekszik, mely

halkal hágván fölfelé, a szemizmoknak ágakat nyújt,

a szemgödörfölötti likon hat keresztül, és a homlokon

vesz el. Mind ezek után a szemütér a belső szemszeg

let felé halad, több ágakra szakad, s többekkel vég

ződik. Az egyik a fölsö szemhéjütér (Art. palpebra

lis superior) a fölső szempilla fölött ívképre fut, hol

elágadzván, a halántékütérnek egy ágával egyesűl. Ezen

ütér a szem szélefelé egy ágat a fölső pillaporczágát

Ramus tarseus superior) bocsájtja mágábúl, mely a Mei

bom mirígyeiben, és a szemhéj párkányában vesz el.

A második ág az alsó szemhéjütér (Art. palpebralis

inferior) hasonló ívet készítvén, az alsó szempillán

foly le, a melyben, és a könnytömlőben ágadzik el;

ettől hasonló alsó pillaporczág (Ramus tarseus infe

rior) származik, mely az alsó szemhéj párkányán ter
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jed el. A harmadik ág az orrütér, (Art nasalis) mely a

külorrhoz men, abban ágadzik el, és a szegletütérrel

függ öszve. A negyedik végre a homlokütér (Art. fron

talis) a homlokon vesz el.

II.) A szemvérerek (Venae ophthalmicae) Minde

nik szemnek két vérerei vannak, melyek agybelinek,

és ábrazatinak neveztetnek. -

1.) Az agyi vagy agybeli, vagy belső szem vér

ér (Vena ophthalmica cerebralis, seu interna) az ábrá

zatinál nagyobb, a belső szemszegletben kezdődik, és

a melső ábrázati vérérrel ágak által függ öszve, a szem

golyó belső oldalán fut hát felé, a látidegre veti ma

gát, s ennek külső oldalára jutván, a fölső szemgödör

résen men által, végre a barlangos öbölbe öntődik. Ezen

lefolyásában több apró vérereket vesz föl, melyek a

könnytömlőbűl, és a szemizmokbúl erednek ezeken

kivűl még a melső és hátsó rostavéreret, a könnyvér

eret, csaknem minden súgárvérereket, és az idegreczének

közepponti vérerét is magához fogadja.

2.) Az ábrázati, vagy külső szemvérér (Vena

ophthalmica facialis seu externa) Ez egy, a barlangos

öböltűl eredő ággal függ öszve, melyen kivűl még azon

vérereket vészi magába, melyek a szemgolyó alatt ta

lálkoznak; az alsó szemgödörrésen hagyja el a szem

gödröt, annakutánna a szemgödralatti véreret fogadja

magához, és végre a melső ábrázati vérérbe men által.

A két szemvérér vastag ágakkal függ öszve, melyek

közlö ágaknak (Rami communicantes) neveztetnek,

és a vér könnyebb visszafolyására szolgálnak.

III.) Szívó edényeket befecskendezés által a szem

ben még eddig nem lehetett előállítni, ámbátor jelen

létök hitelére elég okaink vannak.

135. §. A szem idegei. * *

A szemet más részekkel hasonlítván öszve, benne

nagy számú idegeket tapasztalunk, közönségesen követ

kezendők jutnak a szemhöz. -
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1.) A látideg, (Nervus opticus) melynek az ideg

reczében lévő kiterjedése már (327. §.) előadatott.

2.) A szemmozgató ideg (N. oculomotorius) (329.

§.) az íkrésen által hat a szemgödörbe, és a külső cgye

nes, meg a fölső ferde szemizmot kivévén, a többi

szemizmoknak ágakat nyújt, s egyszersmind a szem

dúczot is segíti készítni, melyből a súgáridegek kezdőd

nek. - -

3.) A kacs- vagy sodrideg (N. trochlearis) (329. §.)

az íkrésen keresztül érkezik a szemhöz, és egyedűl a

fölső ferde szemizomban vesz el.

4.) Az osztott ideg első ága (330. §.) hasonló

képp a fölső szemgödörrésen men keresztül. A szem

golyónak tulajdonképp nem ád ágakat, csak a mennyi

ben a szemdúczot segíti készítni, melyből a súgáride

gek támadnak. Ezen kivűl nevezetesen még a homlo

kon, a fölső szemhéjban , a könnymirigyben, és az orr

üregben ágadzik el.

5.) A távoztató ideg (N. abducens) (§. 331.) mely

egyedül a távoztató vagy külső szemizomhoz men.

136. §. A szem ál la po tja a z é l e t k ü l öm

b ö z ö k o ra i b a n.

A szemek a magzatban már eléggé ki vannak fej

lődve, magányos részeit könnyű megösmérni. A szem

gödrök a szemekhöz képpest igen tágak, a szemhéjak

vékonyak, a húnyizom halovány, és a köthártya vö

röses. A tülkhártya vékony, kevesbé fehér, mely fő

képp hátul a fekete festéket át engedi tetszeni. A szarv

hártya domborúbb, nedvesebb, vastagabb, és érmé

ezesebb. Az edényhártya a tülkhártyával csak vigályab

ban függ öszve, a fekete festék sötétebb, hartyájával

szorosabban öszve van forradva mintsem a meglettek

nél. A súgártányér csak egy fehéres csíkolatbúl áll,

a kivűl, hogy jobban kidülledne és a tülkhártyával

gyengébben kötetik öszve. A szivárvány általánosan
*

2
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azon tulajdonsággal bír mint a megletteknél, csak hogy

egész a nyolczadik hódnap végéig semmi szemfényt

nem láthatni. Ezen nyílás t. i. eddig az ideig némely

igen finom hártya, a szemfényhártya (Membrana pu

pillaris) által záratik be, melyet a harmadik hódnap

vége elött a magzatban nem lehet megkülömböztetni,

a hetedik hódnapban legvilágosabban vétetik észre, a

nyólczadik hódnap végével eltűnni kezd, a kilenczedik

ben pedig már nyoma sincs. Ezen hártya szorosan a

szivárvány szélétől kezdődik, és nem egyébb mint a

meghosszúbbodott szivárvány , a honnan számos edényei

csak a szivárvány edényeinek folytatásai, melyek egy

más közt sokszorosan nyílnak öszve, és a szemfény kö

zeppontjához érnek. – Az idegrecze vastagabb, szá

mos edényei látszatosabbak. a sárga fót éppen nem ta

pasztaltatik, ámbátor a redő már jelen légyen. – A

vizes nedv semmi külömbséget nem mutat, csak a men

nyisége nagyobb arányképp mint a megletteknél. Az

üvegtest ellenben zavaros, és valamennyire vörös színű.

A jéglencse ellenben igen külömbözik; a magzatban

t. i. és az újszülőtteknél gombölyű mint a teke, főképp

hátsó lapja hasonlít egy féltekéhöz; a hatodik évben

már kevessé lapított, de csak a megletteknél nyeri

meg először saját lapos idomját. Kitetszik innen, hogy

mennél ifiabb az ember, annál kissebb a jéglencse kö

rületje, és mennél inkább öregbedik, annál nagyobb

az, csak hogy ő nem vastagságában hanem szélei fe

lé nő. Mennél ifiabb tehát az ember, annál göm

bölyűbb a lencse, és mennél öregebb, annál inkáhb -

lencseképű az. De a lencse két lapjai minden életkor

ban domborúságokra nézve külömbözők maradnak. –

Az élet későbbi szakaszában a hártyákon semmi vál

tozásokat nem tapasztalunk, melyeket a nedvekben an

nál inkább észreveszünk, ezek mennyiségökre nézve

külömbféle egymikben külömböznek némelyeknél a

lencse dülledtebb, másoknál a vizes nedv , és üvegtest
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az előkelő; azonban mennyiségök , főképp a vizes ned

vé az élemedő idővel fogy, és a szem laposabb lessz.

A lencse is meg változtatja színét, az öregkorban mint

egy sárga mag terem abban, és az öreg embereknél a

tiszta borostyánkőhöz hasonlít, a kivűl. hogy áttlát

szóságát elvesztené.

HARMADIK SZA KASZ.

A F Ü L R ŐL.

137. §. A fü l fö l o s z t á s a.

A hallás életmíve a halántékon oldalt fekszik, mely

nek legnevezetesebb része a halántékcsont sziklás ré

szében helyeztetik. Az egész életmívhöz három részek

tartoznak.

1.) A külső fül; ide tartozik a külfül, a külső

halljárat, és a dobhártya. - -

2.) A közepső fül, mely a dobűrből, a hallcson
tocsokbúl, és az Eustach kürtjébűl áll. • •

3.) A belső fül a tömkeleget foglalja magában

melyhöz a kagyló, a tornácz, a félkörös csatornák, a

belső halljárat, és a Cotunn zsmlíbje számláltatnak. Ide

számítatik még a Fallop csatornája is, mely tulajdonképp

nem a hallás életmívéhöz tartozik. -

E L s Ő F Ö R É s z.

A KÜLSŐ FÜL.

138. §. A k ü lfü l (Auricula externa).

A porczbúl álló külfül a fej külső oldallapján

helyeztetik, és a külső füljárattal függ öszve, de a töb

bi része szabad, és külömbféle emelkedésekkel meg

völgyeletekkel bir, melyek külömbféleképp neveztetnek.

A külfülnek mel felé hajtott széle külső szegélynek,

(Helix) neveztetik, mely a halljárat fölött kezdődik
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lefelé görbűlvén, egy csak a lefejtett bőr alatt látható

kis porczos nyújtvánnyal a fülgombánál végződik. A

külfülnek közepe felé egy más kiállás a belső szegély

(Antihelix) látatik, mely fölül két szárral kezdődik,

az elöbbenivel párhúzomosan folyik, és az ellenczáp

nál végződik. Ezen két rész közt némely keskeny, csó

nak (Scapha) nevezetű völgyelet helyeztetik, mely

hátsó lapján valamely emelkedést készít. A halljáratba

vezető bemenet két porczos emelkedések által oltalmaz

tatik, az egyik a czáp, (Tragus) mely melöl fekszik,

és csaknem négyszegletű ; a másik az ellenczap, (Anti

tragus) mely az elöbbeninek által ellenében a belső sze

gély vége alatt találtatik. A két czáp közt egy mély ki

vágány a fülbevágány (Incisura auris) látatik. A kül

fülnek közepső része egy nagy mélységbűl áll, mely

a halljáratba men által, és fülteknönek (Concha) ne

veztetik. Az egész külfülnek porcza kivül a halánték

túl ideterjedő külső bőr által fedeztetik, mely a porcz

ra feszesen reá fekszik, de köztök kövérség nem fog

laltatik; számos faggyúmirigyekkel bir, melyek főképp

a teknőben finom faggyút választanak el. Az említett

bevágány alatt a külfül bizonyos puha kevessé zsíros

fityegő bőrt bocsájt alá, mely fülgombának (Lobulus

auriculae) neveztetik. -

A bőrön kivűl, mely által a külfül a fejjel függ

öszve, még sejtszövetbűl álló két szálagok mennek ezen

részhöz, hogy azt annál erősebben tartsák. A melsö

külfülszálag (Lig auriculae anterius) a halántékcsont

járomnyújtványátúl fut a fülporcz melső részéhöz. A

hátsó külfülszálag (Lig, auriculae posterius) a csecs

nyújtványtúl men ugyan ennek hátsó részéhöz.

A külfül több izmokkal bir, melyek még is a gya

korlás fogyatkozása miatt csak ritkán használtatnak. A

fölemelintö (M. attollens) a fül fölött fekszik, a ha

lánték fölső részén a bőnyefejtyűnek azon részétűl ered,

mely a halántékizmot fedi, rostjai öszvefutólag mennek
- lefelé

- 4 - *
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lefelé: az izom ez által keskenyebb de vastagabb lessz,

és a fülporcz hátsó lapjához feszűlvén, a fület képes

fölfelé rántani. b) A me! felé rántó (M. attrahens) a

fül elött fekszik; az említett bőnyétűl, és a járomnyújt

ványtúl származik, a külfülhöz futván, ennek külső

szegélyéhöz tapad. c) A hát felé rántók (M. retrahen

tes) a fülön túl fekszenek, közönségesen ketten vagy

hárman vannak , a csecsnyújtványtúl kezdődnek, és a

külfül emelkedett lapjához forrnak. Ezen izmokon ki

vűl a külfülön, de csak a húsosabb embereknél, még

más izomcsíkolatokat is lehet tapasztalni, melyek má

soknál nem látatnak, ilyenek: A külfül haránt izma,

(Transversus auriculae) mely a fülteknőnek külső lap

játúl származik, és a csónaknak külső lapjához tapad.

Az ellenczdpizom, (M. antitragicus) mely az ellenczáp

melső lapjátúl kezdődik, és a belső szegélynek alsó szé

léhöz fogódzkodik. A czápizom (tragicus) a czápon

fekszik. A külső szegély nagyobb izma, (Major heli

cis) mely a külső szegély melső részén, és a kissebb

(Minor) mely a külső szegély bevégányán találtatik.

139. §. A k ü ls ő h á l lj á r a t (Meatus auditorius

externus, seu porus acusticus externus).

A külső halljárat azon cső, mely a hallás életmí

vébe mélyebben vezet, meg a mely a fülteknőben kezdő

dik, és a dobhártyánál végződik. Ezen csatorna két

részből áll, egy porczos a külfülhöz közelebb eső, és

egy csont a halántékcsonthoz tartozó részbűl. A csont

rész kifejlődött állapotban majdnem görgeteg, külső

és belső végénél tágabb mintsem a közepén, egy ke

vessé ferdén, és tekeredve fut mel-, be-, és fölfelé

úgy, hogy a dobhártyának ferde állása végett alol mé

lyebben hat mintsem fölül. A sziklacsont tőle alol, és

melöl fekszik, hátul a csecsrész koczódik hozzá, fölül

pedig a pikkelyes résszel határos. Kivül porczos része

helyeztetik, mely a csontrésszel merő sejtszövet által

16
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foglaltatik öszve, és a külfül porczának meghosszúb

bodásábúl áll. A külfül porczátúl t. i. egy széles lemez

szakad el, mely alolrúl fölfelé tekeredvén, egy csővet

készít, mely csak fölül nincs azon lemez által tökél

letesen elzárva, hanem egy kis hézag marad hátra,

mely egyedűl a külső bőr által töltetik ki.

Az egész külső halljárat belöl a külső bőr által bé

leltetik ki, mely egész a dobhártyáig folytatódik, és

a csontrészen a csonthártyával szorosan kötetik öszve,

ezen hártya igen érzékeny, és mennél mélyebben hat,

annál finomabb lessz ; benne számos vörös sárgás fag

gyúmirigyek fészkeltetnek, melyek a hártya belső lap

ján nyílnak, és a fülsárt (Cerumen) választják el. A

halljárat kezdetében sok rövid szőrök találtatnak.

140. §. A d o b h á r t y a (Membrana tympani).

Ezen hártya választja meg a külső fület a közep

sőtűl, a halljáratban ferdén helyeztetik még pedig úgy,

hogy fölső széle ki-, az alsó pedig egy kevessé befelé

esik; tehát külső lapja valamennyire lefelé néz; idom

jára nézve kerek, a külső lap közepén egy kevessé be

vagyon nyomva, a belső pedig azon helyen domború.

Az egész körületén csak a legcsekélyebb nyílást sem

lehet észrevenni, vagy legalább igen ritka ez, és be

teges állapotra mutat. A dobhártya vékony, élő álla

potban vörös, halál után halovány, és csaknem átlát

szó. Három részekbűl áll, melyek közül a közepső ké

peli tulajdonképp ezen hártyát, mely érméczes, ke

ményes, és vékony porcznemű anyagbúl látszatik álla

mi: ennek külső lapja a halljáratot borító kifinomúlt

külső bőr által fedeztetik, belső lapját pedig a dobüreg

ből ide származó takonyhártya borítja, mely két bo

rítékok ezen hártyának második, és harmadik részét

tészik. A dobhártyának részei közt finom edényes hálló

foglaltatik, mely inkább hajszáledényekből áll, csak

keves vért tart magában, és a csonthártya , meg a pő
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röly edényeivel áll öszvekötetésben. Hol kűlső lapján

a benyomat látatik, ott a pőröly ütődik a dobhártyá

hoz, melynek fogontyúja a közepponttúl egész a kör

nyékig egyesül ezen hártyával. A dobhártya megfe

szítethetik, és ismét gindár lehet, de az ezen mozgást

eszközlő izmok nem mingyárt rajta hanem a pőrölyön

fekszenek. >

141. §. A k ü l s ö fü l n e k e d é nyei, és idegei.

1.) Az üterek. A külső fül ütereit az ábrázati fe

jértűl vészi, ez a külfülön túl egy ágat a hátsó kül

.fülüteret (Art. auricularis posterior) küldi föl, a kül

ső fül elött pedig a melső külfülágak szaladnak, fö,

lötte végre a fölső külfül ág. A külső halljárathoz a

karczcsecsütértűl jönnek ágak; a dobhártyához pedig

részint a karczcsecsütérnek egy ága, részint a halánték

ütérből eredő más ág men, mely utólsó a Glaser résén

hat által, és az elöbbenivel egyetemben a lemezek közt

lévő hállót készíti.

2.) A vérerek hasonló nevű törzsökökben végződ

nek, melyek végre a hátsó ábrázati vérérbe mennek ,

által.

3.) Az idegek. A külső fül idegeit részint a közlő

ábrázatidegtől, részint az osztott ideg alsó állágátúl,

részint a második és harmadik tarkóidegtűl nyeri, me

lyek hozzá ágakat kűldnek.

M Á S O D I K F Ö R É S Z.

A KÖ Z E PSŐ FÜL.

142. §. A dob üreg (Cavitas tympani).

Ezen üreg a hallás életmívének közepső részét tés

szi, a dobhártyán túl fekszik; mel és kifelé ezen hár

tyával, hát, és befelé a tömkeleggel határos, és dom

ború feneke kevessé fölfelé van igazítva; az orr-, és

*zájüreggel az Eustach kürtje, némely más nyílás által

- - 16 *
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pedig {l csecsnyújtvány sejtjeivel, végre a pei–, és ke

rek ablak által valamennyire a tömkeleggel függ ösz

ve. A dobüreg fenekének szinte közepén egy hosszús

petablaknak (Fenestra ovalis) nevezett nyílás látatik,

melynek fölső széles ívképre van kikanyarítva, alsó

széle pedig csaknem egyenes, ezen lik a dobüregbűl

vezet a tornáczba, de a kengyel talpa által töltetik ki.

A petablak alatt egy más kerékded, vagy inkább há

rom szegletű nyílást a kerek ablakot (Fenestra rotun

da) lehet észre venni, mely a dobüreg, és kagyló hár

tyájának kettőztetéséből eredő hártya a másod- dob

hártya (Membrana tympani secundaria) által a kagy

lóba, még pedig ennek doblábtójába vezet. Ezen lik

elött egy domb az előfok (Promontorium) látatik, mely

a kagylónak ittcn lévő a csontot ezen helyen kidüllesz

>tő legnagyobb tekcrvényétűl vészi eredetét. Az előfok

fölött az Eustach kürtjének kezdete találtatik. A dob

üreg fölső és hátsó táján egy gödör vétetik észre, mely

számos apró csontsejtekbe vezet, ezek a csecsnyújt

ványban tartatnak, számok, helyezetök, nagyságok |

külömböző, és a mondott gödör által nyílnak a dob

üregbe. Alatta egy gömbölyű kiállás a szemölcsös ki

tünöttség (Eminentia papillaris) látatik, melynek csúc

csán egy a kengyel-izmot magában tartó kis üregbe ve

zető csekély nyílást lehet észre venni. A kitűnöttség

alatt a dobhártyához valamivel közelebb ismét egy más

nyílás tapasztaltatik, mely a Fallop csatornájába vezet,

és melyből a döbürön keresztül folyó dobhúr lép ki.

Az egész dobüreg finom takonyhártyával bélelte

tik ki, mely az Eustach csőjét is behúzván , a torok

hártyájával függ :öszve: továbbad beborít azon hártya

minden egyébb a dobüregbcn rejtett részeket, mind a

halcsontocsokat, mind a dobhúrt, egyszersmind azon

szilagokát is segíti készítni, melyek által a hallcsonto

csok tartatnak öszve; a dobhártyának hátsó falátúl még

a csecsnyújtvány sejtjeibe is terjeszkedik, a kerek ab

~
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lakot minekutánna bezárta volna, a kengyel mellett

men el, ennek helyezetét megerősíti, a petablak ál

tal a tornáczba érkezik, hol csakugyan az itt talál

kozó savós hártyával egyesűl. Színe ezen hártyának

fehér-vöröses, az edények benne egésséges állapotban

kevesbé láthatók mint az egyébb takonyhártyákban:

igen vékony taknyos nedvet választ cl; mely az Eustach

kürtje által csapoltatik le. -

• 143. §. A h. a l / cs o n t o c s o k (Ossicula auditus).

A dobüregben három kis csontok fekszenek, me

lyek a hang tovább terjesztésére szolgálnak.

a.) A pöröly (Malleus) a dobhártyához legköze

lebb esik, idomjára nézve bunkóhoz hasonlít. A csont

vastagabb részén , vagy is fejen egy ízlapot lehet meg

külömböztetni, mely egy tokszálag által az üllővel egye

sűl. A fej egy rövid nyakra tétetik: utánna a marko

/at, vagy fogontyú következik, mely a nyakot tompa

szegletnél hagyja el. A markolat a dobhártya belső lap

ján fut lefelé, és ennek két lemezzei közt helyeztetik.

A nyaktúl két nyújtványok erednek: az egyik a rövid

nyújtvány (Processus brevis) tompa , és a dobhártyá

hoz ütődik; a másik a hosszú, vagy Folius nyújtvá

nya (Processus Folii, seu longus) hosszú és vékony,

a nyak túl ered, a dobhártyának melső széléhöz mcn,

és egy lapos görbűlt résszel végződik, mely a gyűrő

hornyába vétetik, s azzal egyesűl.

b.) Az üllőnek (Incus) a zápfoggal nagy hasonla

tossága van, melynek teste a dobüreg fölső, és hátsó

részében fekszik, és rajta tapasztaltatik azon ízlap , -

mely a pörölyével egyesűl. A testtől két nyújtványok

erednek lefelé: az egyik rövid vastag, és a csecsnyújt

vány sejtjei felé van igazítva, a másik hosszúbb, és a

pőröly markolatján túl ezzel csaknem párhúzomos

irányban fekszik. Ennek végén egy gömbölyű gomb a

Sylvius csontoccsa (Ossiculum Sylvii) látatik, mely

-
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nem más, mint nyújtvány, és a kengyellel lévő ösz

vekötetésre szolgál. Nem tulajdon csont tehát, amint azt

ennekelötte vélték.

c.) A kengyel (Stapes) ezen nevezetű eszközhöz

leginkább hasonlít. A talp, vagy alap peteképű, és a

petablakot dugja be. A talptól két szárak erednek föl

felé, melyek kevessé domborúk, fölül öszveérnek és

egy gombot készítnek, mely az üllőnek hosszú nyújt

ványával egyesűl. A szárak közt hézag marad, mely

mind a két oldalrúl takonyhártya által töltetik ki. A

kengyel a dobüregben harántúl fekszik, úgy hogy gomb

ja a dobhártya felé van igazítva.

A három hallcsontocsok egymás közt, és a külső,

meg belső füllel öszvekötetésben állnak. A pőröly a

dobhártyához forr; a pőröly, az üllő, meg a kengyel

egymáshoz koczódnak; és ezen utolsó a petablak által

a tornácczal kötetik öszve. Ezen öszvekötetés végbevi

telére nehány szálagok szolgálnak. Az egyik a pöröly

szálaga (Ligam. mallei) a dobüreg melső részétől men

a pőröly fejéhöz. A második, vagy is a pőröly, és üllő

szálaga (Ligam. mallei et incudis) a dobüreg hátsó ré

szétől men az üllő hosszú nyújtványához, és a pőröly

fogontyújához. A harmadik az üllő szálaga (Ligam.

incudis) a dobüreg hátsó, és fölső részétől terjed az

üllő rövid nyújtványához.

A hallcsontocsok a dobhártyával egyetemben izmok

által mozgatatnak. Igaz ugyan, hogy ezen mozgás csak

csekély, azonban gyakorlás által öregbedhetik.

a.) A dobfeszítő, vagy a belső pőrölyizom (M.

tensor tympani, s. mallei internus) a többi közt a

legnagyobb, az Eustach kürtje porczának fölső részé

től, és az íkcsonttúl származik, a dobhártyához egy

kis válúban folyik, és a pőröly nyakához feszűl. Ez

a pőröly fogontyúját húzza föl meg befelé, és ez ál

tal a dobhártyát is feszíti, * -

f
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b.) A külső pörölyizmot (M. mallei externus)

csak ritkán lehet észrevenni, az íkcsontnak szegleti

tövissétől kezdődik, a Glaser rése alatt ferdén men

kifelé, és egy nyílás által a szikla- és pikkelyes részek

közt terjed a pőröly hosszú nyújtványához. Ennek a

pőrölyt kellene mel felé rántani.

c.) A kengyelizom (M. stapedius) azon kis izom »

mely a szemölcsös kitűnöttség üregében fekszik, és

melynek ina az üreget elhagyván, a kengyel gombjához

feszűl, és ezen csontnak talpát a tornáczba mélyebben

ejteni képes. - * ,

d.) A dobgindárító (M. laxator tympani) többnyi

re nincsen meg; meglévén pedig a halljárat fölső ré

szétől kezdődik azon helyen, hová a dobhártya feszí

tődik, a dobhártya fölső szélénél ezen hártya hornyá

nak hézagában tovább folytatódik, és végre a pőröly

rövid nyújtványa mellé feszűl. A dobhártyát mel felé

húzni, s azt egyszersmind gindárrá tenni az ő köteles

sege. , -

144. §. Az Eu s t a c h k ü r t j e (Tuba Eustachii).

Ezen cső a dobüreget a szájüreggel köti öszve. A

halántékcsont sziklarészén, és a röpnyújtvány fölső s

hátsó részén lévő helyezete valamennyire rejtett: és

egy csont-, meg porczrészből áll. Az első a fejércsa

tornának külső oldalánál a dobüregben fekszik, holis

szegletes és tág; de a honnan a sziklás rész csúccsa fe

lé lassanként kikeskenyedvén, végre egyenetlen nyílás

sal a sziklarész melső és külső lapja közt végződik. A

porczrész a csontrészhöz tapad, mely lefolytában tá

gúl, a röpárok fölött men el, és egy tág nyílással a

hátsó orrlikon túl végződik a torokban. Belöl az egész

cső a torok és dobüreg takonyhártyájának folytatásá

val húzatik be. - / -

% -
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145. §. A k ö z e p s ő fül e d é nye i , és idegei.

A dobüreg hártyájában elágadzó, és azon üregben

lévő izmokat tápláló üterek következendők: a legne

vezetesebb ág a karczcsecsütérből ered, mely egyszer

smind a csecssejtekbe is eljut: továbbad a halánték

ütérnek a Glaser résén beható ága; ismét egy más a

belső állűtérből eredő ág, mely a külső pőrölyizom

táplálására szolgál, és végre egy a közepső agykérü- "

tértől szakadó ág, -

A dobüregben fekvő dobhúr (Chorda tympani) a

Fallop csatornájának végénél szakad el az ábrázatideg

től; melytől minekutánna megszakadt volna, egy kis

nyílás által lép a dobüregbe, itt az üllő és pőröly közt

harántúl men a Glaser réséhöz, hogy eztet meghalad

ván, a dobüregből kiléphessen.

HARMADIK FŐ RÉSZ.

A BEE ső FÜL, vAGY Is A TöM KE L F G

(Labyrinthus)

Az eddig előadott részek csak az előkészítő élet

mívei a hallásnak; azonban a tömkelegben terjed el

azon ideg, mely által a hallás tellyesítetik. A tömke

leg, vagy is a belső hallás életmívének csonttokja a ha

lántékcsont sziklás részében fekszik, és merő de töre

dékeny csontrészekből áll, melyek szinte merő csont

gyurmával, vétetnek körül. Fölosztatik a tömkeleg tor

náczra, félkörös csatornákra, kagylóra és belső halljá

1'd II'd •

146 §. A t o r n á c = (Vestibulum).

A tornácz egy kis üregbűl áll, mely a dobüreg

hátán túl fekszik, és a mellyel néműképp a petablak

által kötelik öszve. A tornácz a tömkelegnek közepső

részét tészi, a kagyló tőle mel, és befelé esik, oldalt

kifelé pedig a félkörös csatornák, és egészen hátul föl
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felé a belső halljárat ütődik hozzá. Benne két völ

gyeleteket lehet megkülömböztetni: az egyik melül

és alol fekszik, idomjátúl féltekés szugolynak (Re

cessus hemisphaericus) mondatik; a másik hát, és föl

felé esik és félkörkörös szugolynak (Recessus hemiel

lipticus) neveztetik. A két szuglyok egymástúl egy köz

ben fekvő emelkedés a kúposzlopú kitünöttség (Eminen

tia pyramidalis) által választatnak meg, melyen számos

finom likak látszatnak. A szuglyokban kis hártyás töm

- lők fekszenek, az egyik gömbölyű és a féltekés szugoly

ba vészi magát, a másik hosszús, és a félkörkörösben

találtatik. Ebben a félkörös csatornáknak hártyás csőjei

végződnek; mind a kettő pedig világos nedvet foglal

magában. A tornácz némely finom savós hártyával van

kibélelve, mely részint a kagylóban és félkörös csator

nákban lévő hártyával egyesűl, részint azzal jőn érin

tésben, mely a kengyel talpa mellett a dobüregből a

tornáczba men által. A tornáczban végre a kagylónak

fölső menete, és a félkörös csatornák öt nyílásokkal

nyílnak, a Cotunn egyik zsilíbje pedig kezdődik belőle.

147. §. A fé l k ö r ö s c s a t o r n á k v. az í vj á r a

t o k (Canales semicirculares)

A három görgeteg, és görbűlt félkörös csatornák

a . tornácz mellett oldalt fekszenek kifelé. Mindenik

csatorna két nyílással nyílik a tornáczban, azt kivévén

hogy két csatornának egyik egyik nyílása egy közön

- séges nyílással nyílik, tehát csak öt nyílások vannak,

melyek közül hárman kítágúlnak, és körkörös ho

lyes" készítnek. - \

1.)" vagy melső félkörös csatorna leg- 3

fölebb "mi leginkább mel felé fekszik, bolto

zatja fölfelé néz, szárai csaknem függélyesen bocsájt

koznak lefelé, hátsó szára a hátsó félkörös csatornának

s fölső szárával nyílik közösen,
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2.) A hátsó, vagy alsó félkörös csatornának bol

tozatja hát felé tekínt, egyik szára föl- a másik pedig le

felé hág. - -

3.) A külső, vagy legkissebb csatornának bolto

zatja kifelé van igazítva, egyik szára mel, a másik

pedig hát felé néz; nyílásai tulajdonok,

Ezen csontcsatornákban hártyás csővek a félkörös

vezetékek (Ductus semicirculares) fekszenek, melyek

nek idomja amazokéval megegyez. Valamennyin a fél

peteképű tömlőben végződnek egy kis tágúlás a bubo

rék (Ampulla) által, és mindannyin szinte bizonyos vi

Jágos vizes nedvet foglalnak magokban.

148. §. A k agy l ó (Cochlea).

A kagyló ferde irányban fekszik a sziklarészben

melül és a tornácz elött, mégpedig olyképp, hogy alap

ja hát felé a belső halljáratnak feküdjön, hegye pedig

mel felé légyen igazítva. Közepén mindenek elött vala

mely kúpképű testet lehet tapasztalni, mely oszlop

csának, vagy csötörnek (Columella, modiolus) nevez

tetik, mely körül két járatok futnak. Az oszlopcsa

belöl ürös, és az ideg elfogadására rendelt főcsatornái

tészi a kagylóban, mely résznek oldallapjai a perge

lemezhöz ütődő számas likakkal bírnak. Alapja a bel

ső halljáratnak fekszik neki, és a perge húzamot

(Tractus spiralis) tartja magában. Fölső része azonban

nem a kagyló hegyénél végződik, sött már a második

tekervénynél megszűnik, és hegyén némely tölcsérké

pű test a Wieussen tölcsére (Scyphus Vieussenii) ta

láltatik. A tölcsér hegye az oszlopcsa nyílt hegyébe

men által, erre fölfelé hág, és szélesen végződik. A

tőlcsér maga ürös, és némely domború csontgyurma

által, a kupak (Cupula) által fedetik. -

A csötör, és tölcsér körül valamely csatorna teke

redik harmadfélszer, még pedig a jobb fülben jobb,

a balfülben pedig bal felé. Ezen csatorna párhúzomo
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san tekeredő közfal által két kissebb csatornákra osz

tatik; a közfal perge lemeznek (Lamina spiralis) nevez

tetik, az osztályok pedig lábtóknak (Scalae) mondat

nak.

A lábtók (Scalae) először az oszlopcsa, aztán a töl

csér körül futnak, ennek üregében végződnek, tehát

egymással közösűlnek. Az egyik lábtó a perge lemez

alatt fekszik, és a kerek ablak által a dobüregbe ve

zetne, ha a másod-dobhártya közbe nem esne, azért

is dob lábtójának (Scala tympani) neveztetik; a má

sik a lemez fölött fekszik, és szabadon nyílik a tor

náczban, azért is a tornácz lábtójának(Scala vestihuli)

mondatik.

Maga a perge lemez, (Lamina spiralis) mely a csa

tornát két lábtóra osztja, alol éppen ott kezdődik,

hol a két járatok erednek, éppen azonképp tekeredik az

oszlopcsa, és tölcsér körül, mely végsőnél egy nyújtván

nyal a horgaccsal (Hamulus) végződik. Ezen közfal kez

deténél szélesebb, a tölcsér felé lassanként keskenyedik,

és két részekböl áll; a csontrész az oszlopcsán fekszik,

és két finom csontlemezekből áll, melyek közt finom

csatornák foglaltatnak, melyek a csötör oldallapján lé

vő nyílásokkal közösűlnek. A csontrészhöz még egy

porczféle, vagy inkább hártyás rész tapad, mely ajá

ratok hártyájával kötetik öszve. A finom csatornák még

ebben is folytatódnak. -

149. §. A Co t u n n zs i l í bj ei, vagy a gurdélyok

(Aquaeductus Cotunni, seu diverticula)

Az idegállományon, és hártyás tartókon kivűl,

mind ezen részekben még bizonyos tiszta vizes nedv

is foglaltatik, mely hallvizecsnek, vagy Cotunn vizec

csének (Aquula acustica, seu Cotunni) neveztetik. A

hártyás tartók ezt nem csak hogy magokban foglalják,

hanem még úsznak is abban. Ezen nedvet tulajdon hár

tya választja, mely a tömkeleg belsejét béleli ki. Ezen



252 A

hártya a dobüreg hártyájátúl egészen külömbözik , a

mennyiben ez inkább savós hártya, és csak nem ép

pen semmi véredényeket sem foglal magában. A fölös- : -

leges víz tulajdon csatornák zsilibek (Aquaeductus) által

szivárog le, melyek hihetőleg a csontgyurmába rejtett

nyírkedényekbűl állanak. Az egyik, a tornácz zsi

lábje (Aquaeductus vestibuli). a tornáczban kezdődik,

a félkörös csatornák - közös nyílása alatt, lehágtában

kitágúl, és egy a sziklarész hátsó lapján lévő hasadék

nál végződik, mely által a fölszívott víz a fölső szik

laöbölbe vezetetik. A másik, a kagyló zsilábje (Aquae

ductus cochleae) a kerek ablakon túl kezdődik a dob

lábtójában , a sziklarésznek alsó lapján nyílik a tor

kolatlik mellett, és a vizet a belső torkolatérbe vezeti.

150. §. A b e l s ö h a l lj á r a t (Meatus auditorius

internus, seu porus acusticus internus) és a h a t l i (leg

k i t e rj e d é s e.

A belső halljárat a sziklarész hátsó lapján láta

tik, mely ki- és hát felé fut egy kevessé ferdén. Ezen -

rövid csatornának fenekén három apró gödrök talál

tatnak; egyik az alsó, s melső a kagylóhoz főképp pe

dig az oszlopcsához ütődik, és kagyló árkának (Fos–

sa cochleae) neveztetik. Ezen árok lapos gömbölyű , a

kagyló alapjánál lévő völgyeletbűl áll, melyben némely

tekeredett járat a perge húzann (Tractus spiralis) fo

lyik, mely az oszlopcsánál végződik. Ezen húzamban

számos apró likak fekszenek, melyek azon apró csator

nákba vezetnek, melyek az oszlopcsa állományá által

a perge lemezen lévő már fölebb említett nyílásokba,

valamint a tölcsér hasonló nyílásaiba is vezetnek. Csak

CZC11 kagylóképű járatnak a közepén találtatik egy ma

gyobb nyílás, mely egy menetbe a kagyló közeppon

tos csöveccsébe (Tubulus centralis cochleae) vezet.

ez az oszlopcsának közepén mcn keresztül fölfelé, és

a tölcsérnél végződik. A másik alol, és hátul fekvő
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árok , tornácz árkának (Fossa vestibuli) neveztetik , -

a tornáczhoz kocczan, és számos likakkal bir: ezek azon

csatornákba vezetnek, melyek a tornáczban lévő töm

lők felé végződnek. A harmadik, a két elöbbeni fölött

kifelé fekvő árokban csak egy lik látatik, mely az azon

mal leírandó Fallop csatornájába vezet. – A kemény

kér a belső halljáratnak egész körülctjét kibéleli, és

mintegy hűvelyt keszít, mely hüvelyes öbölnek (Si

nus vaginalis) neveztetik. \ -

A belső halljáratba két idegek hatnak: egyik a

közlő ábrázatideg, mely a hallás életmívéhöz szinte

éppen nem tartozik: ez a Fallop csatornáján fut ke

resztül, és a tömkelegtűl egészen megválik. A másik,

mely a tömkeleg számára rendeltetett, a hallideg, (Ner

vus acusticus) mely az alsó árkokba vészi magát, és

két részre szakad.
-

a.) A hallideg egyik része a tornácz árkában fek

szik, és tornácz idegének, (Nervus vestibuli) monda

tik: ez három ágakra hasad, melyek ezen árok három

apró nyílásai által lépnek belebb; az egyik ág a ho

szús tömlőbe, és a fölső meg külső félkörös csatornák

kitágúlásába men; a másik a kerekded tömlőkben, a

hátsó félkörös csatornának kitágúlásában végzödik. Ezen

idegek azonban a tornáczban látszatnak maradni, és

úgy tetszik, hogy a félkörös csatornákba nem mennek

által. - - -

b.) A másik rész a kagyló árkában találtatik, és

kagyló idegének (Nervus cochleae) mondatik, ez a

csont perge húzamba lép, ezzel együtt tekeredvén, a

csötör számos likai által számos szálakot bocsájt, me

lyek a perge lemeznek két levelei közt folynak, a kagy

ló körületéhöz mennek, és idegfonatokká változván, vég

ződnek. A kagyló idege lefolyása közben fölfelé lép

vén - kissebbedik, a többi része a közeppontos csővecs

által folytatódik, és a tölcsérnél végződik.
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151. §. A t öm k eleg e d é n y e t.

Az edények lefolyása ezen részben még nem elég

gé fedeztetett föl, leginkább pedig a vérerek nem igen

ösmértetnek eddig. A belső hallütér (Arteria auditiva

interna) azon fő ütér, mely közönségesen az alapütér

ből vévén eredetét, a belső halljáratba lép, és a hall

ideggel egyetemben a tömkelegben ágadzik el; a hon

nan a tornácz, és kagyló ütereire szakad; az első a

tornáczba, és a félkörös csatornákba men, és egyszers

mind egy ágat a tornácz lábtójához is bocsájt; a másik

az oszlopcsába hat, melynek likain által a perge lemez

höz küld ágakat.

152. §. A Fal l op z s i l í bj e, vagy csa tor ná

ja. (Canalis, seu aquaeductus Fallopii)

Noha ezen csatorna nem tartozik is egyenesen a

hallás életmívéhöz: mégis a legalkalmatosabban íratik

itt le, mivel ezzel néműképp őszvekötve van. A zsilíb

nek nevét, ámbár annak neveztessen is, nem érdemli

meg, mert nem víz, hanem ideg, t. i. az ábrázatideg

fut rajta keresztül. Kezdődik a belső halljáratban a

már említett liknál, a harmadik árokban. Likába lett

bemenetelétől nem messze egy egyenes szegletnél ol

dalt görbűl kifelé, és éppen ezen szeglethöz ütődik egy

lik, melynek nyílását a sziklás résznek melső lapján

láthatni, a lik pedig egy idegszálat bocsájt által. Erre

a zsilíb a petablak fölött a dobüreg fölső szélénél fut

el, innen azon üreg hátsó széléhöz, útjában félkört ír

ván le, folytatódik egész a karczcsecslikig, melynél

végződik, Ezen lik fölött a zsilibben még egy kis nyí

lás tapasztaltatik, mely a dobüregbe vezett, és a dob

húr átbocsájtására rendeltetett.

153. §. A h a l l á s é l e t m ű v é n e k á l la po tj a

k ü l ö m b ö z ő é l e t i d ő ben. .

A hallás életművének kifejlődése születéskor már

hatalmasan előre léptetett, sött annak némely részei

|
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már oly nagyok, mint a megletteknél. Az eletmív ki

fejlődésében következendőket lehet észrevenni:

" 1.) A külső fül. A külfül semmi nagy külömbsé

get nem mutat, csak hogy vékonyabb, és púhább. A

külső halljárat azonban a meglettekétől, szer fölött

külömbözik, porczos részé ugyan hasonló a megletteké

höz, de csont része eppen nincs meg, és e helyett csak

égy gyürőt a dobgyüröt (Annulus tympani) lehet ta

pasztalni ; mely ferde irányban lévén helyeztetve, az

ő fölső széle ki - az alsó pedig befelé esik, ugyan ő nem

tész tőkélletes gyürőt, mivel fölső részén egy bevá

gány találtatik, melyben a járomnyújtvány kezdete -

fészkelődik. A gyürő belső széle ki van hornyolva,

hová a dobhartya pányváztatik; kezdetkor a gyürő se

hová sem lévén nőve, lassanként forr a pikkelyes rész

höz, kifelé pedig csak születés után kezd nőni, midőn

főképp alsó része hoszúbbodik, de egyszersmind fölső

boltozatja is szélesedik. Ez által a dobhártya a fej

kűlső lapjátúl eltávozik, és befelé nyomódik. A kül

bőrnek a külső halljáratba való folytatása vékony

molyhos tekintettel bir, az egész körületje fehéres

állománnyal van behúzva, mely a fülsárnak valamely

neme lehet, és főképp a dobhártyát fedezi, melyet le

vévén a vöröses dobhártya látatik.

2.) A közepsö fül. A hallcsontocsok születéskor

már oly nagyok, és oly merők mint a megletteknél,

izmaik már tökélletesen kivannak fejlődve. Ellenben

a csecsbeli sejtek hibáznak, ámbár azoknak nevezetes

nyílásait a dobüregben már látni lehessen. A petablak

már a fhegkívánt nagysággal bir, de a kerek ablak in

kább a dobhártya felé fordítva fekszik, és növés köz

ben csak lassanként fordúl hát felé az előfokhoz. A ta

konyhártya igen edényes, és az üreg maga takonnyal

töltetik ki, mely az egyébb élet ideiben csak kissebb

mennyiségben választatik el.
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3.) A belső fül. A tömkeleg merő töredékeny gyur

mábúl áll, de az őt körülvévő állomány szivacsos, és

az elöbbenitűl könnyen elválik, de mennél öregebb

az ember, annál tömöttebb lessz ez, és végre igen meg

keményedik. A tömkeleg általánosan már oly nagy mint

a megletteknél. A sziklarészen kivül a félkörös csator

náknak helyezeteit világosan láthatni; a fölső félkörös

csatorna alatt a szikla részen valamely völgyelet láta

- tik, melyhöz a keménykérnek egy terjedéke peczkel

tetik, de a mely csontgyurmával lassanként kitöltetvén,

végre eltűnik. A belső halljárat szinte csaknem oly tág

már mint a megletteknél.

Az élet további lefolyásában egyedűl a külfül por

cza öregbedik; a halljárat csontrésze kifejlődik, porcz

része pedig vastagabb, és tágabb lészen. A dobhártya

vastagodik, de valamennyire mindég átlátszó marad,

és a dobüreg fenekétől, főképp hátul, eltávozik. A csecs

nyújtvány sejtjei csak a meg-lett korban lesznek tö

kélletesek, a dobüreg hártyája fehérbedik, és edényei

kevesebb vért vésznek föl. Az öregkorban csak a ned

vek elválasztása látszatik kevesbedni, a kivűl hogy a

merő részekkel nagyobb változások történnének.

N E G Y E D IH S Z A H A S Z.

A Z O R R R Ú L. -

A szaglás életmíve két részből all, az egyik a ki

vülrül nem látható orrüreget, a másik az ábrázaton ki

ülő külorrt foglalja magában.

154. §. A z o r r ü reg.

A szájüreg fölött fekvö orrüreg az ábrázat, és ko

ponyának több csontjai által készítetik. Hátul a torok

ba nyílik, melöl pedig a külorrvaI kötetik öszve. Ösz

vetételét következendő csontok tellyesítik. Az orrüre

gen fölül a rostacsont rostalemezze fekszik, hová més

- {ł
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a homlokcsontnak egy kis része is tartozik, hátul, és

fölül az íkcsont testével; és hátul oldalt lefelé a röp

nyújtványokkal; alol a fölső állcsont ínynyújtványá

val, és az ínycsont vízerányos részével; melöl pedig

az orrcsontokkal és a fölső állcsont homloknyújtvá

nyával határos; végre két oldalt a fölső állcsont, az

ínycsont függélyes része, a rostacsont csigái, és az alsó

őrvényes csontok által kórlátoltatik.

Az említett csontok öszvekoczódásábúl egy tág üreg

származik, mely még más külömböző csontokban szét

szórt kissebb üregekkel egyesűlvén, öregbedik. Maga az

üreg.egyközfal által, az orrsövény v. orrközfal (Septum

narium) által két közönségesen egyenlő részekre osztatik.

A közfal nagyobb részt csontállománybúl áll, csak mel

ső része porczos. A rostacsont függélyes lemezze t. i.

lebocsájtkozván , alol a közfalcsonthoz ütődik , és

ketten az orrsövény csont részét tészik. Ezektűl mel

felé a porczrész, vagyis az orrsövény porcza (Carti

lago sepli narium) fekszik, mely csak nem négyoldalú,

hátul a függélyes lemezhöz, és a közfalcsonthoz. me

löl az orrcsontokhoz, és a külorr czimpáihoz, alol a

fölső állhoz ütődik, melső alsó része pedig szabad, és

csupán bőrrel borítatik. -

Az orrüregnek melső nyílása, vagy is a körteké

pü nyílás, (Apertura pyriformis) mely a külorr által

fedeztetik, származik az orrcsontok, és a fölső állcsont

homlok nyújtványainak öszvekoczódásábúl, mely két

utólsók alol ívképen ütődnek öszve.

Hátul két nyílások a hátsó orrnyílások vagy hor

tyok (Choanae) látatnak, melyeknél az orrüreg a torok

ba men által. A közfalcsontot oda nem gondolván,

az orrüreg egy üreggé lessz, mely fölül az íkcsont

teste , oldalt a röpnyújtványok, alol az ínycsontok ál

tal vétetik körül. A közfalcsont választja tehát azon

üreget két nyílásokra, melyek a fölebb említett nevet

viselik. -

17
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155. §. Az or rc s ig á k (Ossa turbinata) vagy őrvé

nyes csontok, az orrjára t o k , (meatus narium) és

az o r r ö b l ö k (Sinus narium).

• Az orrüreg oldallapján két oldalrúl három három

türkődzött csontlemezek állnak ki, melyek orrcsigák

nak, vagy örvényes csontoknak (Conchae seu ossa tur

binata) neveztetnek. Ezeknek domború lapjai az orr

közfal felé néznek, vájott lapjaik pedig kifelé tekin

tenek, és az orrközfallal mindannyin párhúzomosan

bocsájtkoznak alá.

A fölsö csiga a rostacsonthoz tartozik, és a töm

keleg belső oldalán függ, az íköböl elött fekvő hátsó

része alacsonyabb lévén, egy kevessé ferdén helyezte

tik. Fölötte nem ritkán még egy föltürődzött kis rész

is látatik, mely Santorin csigájának (Concha Santo

riniana) neveztetik. -

A közepsö csiga az előbbeni alatt fekszik, és a

rostacsontnak hasonlóképp egy része. Ez a tömkeleg

höz ütődik kivülről, a fölsőnél hosszúbb, és a fölső

áll- és inycsontokhoz feszűl, alsó érdes, és egyenetlen

széle.szabadon függ le. - -

Az alsó csiga az ábrázathoz tartozik. (34. §.) A

csigák az úgy nevezett orrjáratokat (Meatus narium)

hágyják magok közt, melyek egymás fölött feküdvén,

a csigák által fedeztetnek.

A fölső járat (Meatus superior) a fölső csiga alatt

fekszik, és melül vakon végződik, mivel a fölső és kö

zepső csiga mel felöl öszveütődnek. Ezen járat a legrö

videbb csatorna, és az íköböl meg a rostacsontnak hátsó

sejtjei végződnek benne.

A közepsö járat (Meatus medius) a közepső csiga

alatt fekszik, ez hosszú, és egyenlően széles, és a hom

lok- meg állöblöket vészi föl. -

Az alsó járat (Meatus inferior) az alsó csigátúl

fedeztetik, alol pedig az orrüreg fenekével határos.

Ebbe a könnycsatorna nyílik.

•
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Az orrüreg több kissebb, és nagyobb öblök (Si

nus) által környékeztetik, mely az orrhártyát nedve

sítő, s ez által a szaglást előmozdító taknyot választ

ják el. Ezen öblöknek, oly irányok van, hogy a fejnek

akármely helyezetében is legalább egy öbölbűl ki

folyhat a takony. Az öblök következendők: 1.) a hom

loköblök (22. §.) 2.) a rostasejtek (27. §.) 3.) az íköb

lök (26. §.) 4.) az állöblök. (30. §.) - *

156. §. Az o r r t a k ony – vagy Schneidern e k

t a k o n y h á r t y á j a (Membrana pituitaria narium,

membrana pituitaria Schneideri).

Az orrüreg belső fölülete takonyhártyával bélel

tetik ki, mely az orrközfalt , valamennyi csigát is

befedezi, honnan minden öblökbe terjed. A takony

hártya a könnycsatornának orrnyílása által hat ezen

utólsóba, s ennek hártyás részével egyesűl; vagy in

kább ezen utólsó, és a könnytömlő nem egyebek, mint

sem az orr hártyájának folytatásai. Melöl az abrázat

bőrével kötetik öszve, hátul pedig a hortyok által a

- torokba ereszkedik le, honnan az Eustach kürtjébe, és

a dobüregbe folytatódik. (142. §.) A szájtakonyhártyá

jával egyetemben a lágy ínyt képeli, hol is ezen utol

sóval egyesűl. Vastagsága külömböző, hátul, hol a csigá

kat fedi, legvastagabbnak látszik lenni, az orrközfalon

vékonyabb, legvékonyabb pedig a melléksejtekben.

Külső fölülete inkább fehér, és egy kevessé rostos,

mivel némüképp a csonthártyával egyesűl, belső sza

bad lapja pedig púha, szivacsos, nedves, és vörös. Ösz

veségesen pedig számos takonymirígyei, edényei, és

idegei vannak,

A takonymirigyek, vagy takonyrejtekek (Fol

liculi mucosi: seu cryptae mucosae) apró erszények

bűl állnak, és egyes kivezető nyílással birnak. E

zek a takonyhártyában mindenütt széthintve feksze

nek; közülök sokakat lehet látni, mások oly cseké

- . 17 "

*
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lyek, hogy lételeket csak akor lehessen tapasztalni,

midőn a hártyára tett nyomás által belölök takony

szivárog ki. A taknyon kivűl az orrhártya még némely

vizes anyag által is nedvesítetik, melyet a kigőzölő

edények pótolnak ki, és mely a takonnyal egyesűlvén,

eztet hígítja. Egyszersmind a könnycsatornán által az

orrba szivárgó könny is nedvesíti az orrnak alsó részét.

Az öblökben egy általjában folyóbb a takony.

Az orrhártya fölületén számos véredények ágadz

nak el, amit a jól kifecskendezett hártyában lehet tapasz

talni. De a véredények nem mindenütt látatnak egy

képp: a hártyának azon részén, mely a csigákat, és

orrközfalt fedezi, szabadon és fölületesen fekszenek,

de a külorr felé nem oly világosan látatnak, legho

mályosabbak pedig a hártyának a takonyöblök felé lé

vő folytatásaiban, hol inkább hajszáledények az elő

kelők. Az üterek két edényekből kezdődnek: 1.) a bel

sö állütér következendő ágakat bocsájt: a.) az ákányü

teret, (Art. sphenopalatina) mely az orrüreg fölső és

hátsó részébe men , és főképp az orrközfalon terjed

vén el, a rostaütérrel nyílik öszve; b.) a röpinyüteret

(Art. pterygopalatina), mely a hasonló nevű csatorná

ba hágván alá, ágakat nyújt az orrnak; c.) -a melsö

inyüteret, (Art. palatina anterior) mely a melső íny

likon által bocsájtja föl az orrba ágait; d.) a szemgödr

alatti üteret, és a fölsö mederüteret (Art. infraorbita

lis, et alveolaris super.) melyek az állöbölbe bocsájtanak

ágakat. 2.) A szemütér (Art. ophthalmica) a rostaüte

reket (Art. ethmoidales) adja, melyek a belső orr

likakon hatnak keresztül, és az orrközfal melső részén

ágadznak el. A vérerek az üterekkel megegyeznek, s

hasonló törzsökökbe mennek által.

Az orr takonyhártyájában több idegek vesznek !

el, nevezetesen: 1) A szagideg kiterjedése. (326)

Mihelyt ezen ideg a rostalemezt elérte, és egy dú
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czot képelt volna, azonnal elágadzik. A dúcznak al

só részéből számos ágak lépnek ki, melyek a rosta

lemez likaiba hatnak. Ezen helyen a kemény kértől

vétetnek körül, mely nekik hűvelyként szolgál. Az

ágak valamennyin a takonyhártyához jutnak, és lefolyá

sokban a bőr és csontok közt fekszenek. A belső ágak

legnagyobbak, és az orrközfalban vesznek el, a kül

sők kissebbek, és a fölső, meg közepső orrcsigában

végződnek. Az ágak valamennyin észrevehetetlenül vesz

nek el, őket végeikig nem lehet nyomozni; sok helye

- ken még is azt tapasztaljuk, hogy az orrüregbe ható

más idegekkel hurkokat készítnek. 2.) Az osztott

ideg, második ágábúl eredő ágak: a.) Azon helyen, hol

a Vidian idege kezdődik, fekszik az ikinydúcz, (Gang

lion sphenopalatinum) ebből több ágak kezdődnek , me- .

lyek az orrközfalban, a fölső, és közepső orrcsigában

terjednek el, mások az íköbölbe, és a rostacsont hátsó

sejtjeibe mennek. b.) A közben míg a röpínyideg a ma

ga csatornájában folyik, több ágakat nyújt az orrköz

falnak, főképp pedig az orrínyideget (Nervus maso

palatinus) bocsájtja magábúl; ez a röpínyidegbűl kez

dődik, a csonthártya , és takonyhártya közt fut mel,

és lefelé, míg csak a melső ínylik fölső nyílásához nem

jut. Ezen likon által a kemény ínyhöz jut, a más ol

dali társideggel egyesűl, és a melső ínyliknál dúczot

képel, melyből a száj takonyhártyájába több idegek :

hatriak, és a röpínyideg ágaival húrkokat készítnek.

Végre a röpínyágtúl is erednek oly idegágak, melyek

az alsó orrcsigában terjednek el; c.) a hátsó fogideg

böl és a szemgödralatti idegből az állöbölbe több ágak

jutnak. 3.) Az osztott ideg első ágábúl eredő ágak,

Ez a rosta – ágat bocsájtja magábúl, mely a melső ros

talikon hat keresztűl, de közönségesen egy kis ágat is

küld a hátsó likhoz. Mihelyt a rostalikon átbújt, a ko

ponyüregbe érkezvén, azonnal a rostalemeznek egy

nyílásán által az orrüregbe men által, és az orrköz
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fal melső részében vesz el, hol a külorr idegeivel függ

öszVe.

157. §. A k ü l o r r (Nasus externus)

A szaglás életművének külső látható része maga

az orr, a körteképű nyílásnál találtatik; ennek fölső

része orrtőnek, (Radix) széles széle orrhátnak, (Dor

sum) alsó vége pedig orrhegynek (Apex) neveztetik. A

melsö orrlikak a külorr alsó lapján találtatnak. A kül

orr, valamint az orrüreg az orrközfal porczos folyta

tása által két felekre osztatik, ehöz pedig alol a kül

bőr feszűl, mely mivel le is húzathatik, mozgékony köz

falnak (Septum mobile) neveztetik. Az orr oldalrészei

részint a fölső állcsont homloknyújtványaibúl, részint

az orrcsontokbúl, részint két oldalon közönségesen két

két porczokbúl állnak. A fölső porcz az orrcsontokkal,

az alsó pedig, mely orrszárnynak (Ala narium) is

neveztetik, a fölső állcsonttal kötetik öszve; mind a

fölsők, mind az alsók pedig egy szóval orrczimpák

nak neveztetnek. Az utolsó egy nagyobb porczbúl áll,

mely oldalt három apró toldalékok által hosszúbbodik

meg, ezek pedig némely szálagok által egyesűlnek

magok közt. * * - * \ - -

Az orr külső lapja a közönséges takarók által fe

detik be, mely az orrlikaknál a takonyhártyával egye

sűl, hol is apró szőrök, az orrszörök (Vibrissae) ta

láltatnak. - -

Az orr több izmok által mozdítathatik, melyek

(77. §.) már leírattak. - -

. A külorrnak üterei a külső állütérből származnak,

az orr alsó részéhöz pedig az ajk fölső koszorús üte

re, az orr oldalához, és orrháthoz végre a szájzegle

ti ütér bocsájt ágakat. A vérerek a melső ábrázati vér

érben végződnek.

Idegeit a külorr a szemgödralatti és a közlő ábrá

zatidegből vészi, •
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158. §. A s z ag l d s é l e t m í v é n e k á l la p o tj a

k ü l ö m b ö z ö é l e t k o r b a n.

A küllorr majdnem minden újszülött gyermeknél

hasonló tekintetű, mely egy kevessé lenyomva látsza

tik lenni. A melső nyílások az orrhoz képpest igen tá

gak , a hátsók ellenben alacsonyak, és szűkek. Az orr

közfal gyakran nem egyenesen ereszkedik le, hanem

egyik vagy másik oldalra hajlik inkább. Az orrüreg

nek belső tére szűk, az orrjáratok kicsínyek, az öblök

nincsenek meg. A takonyhártya vékony, és a meglet

tekéhöz képpest számosabb véredényekkel bir. A szag

ideg minden egyébb agybeli idegnél nagyobb, de még

csak kevessé látszatik kifejlődve lenni, mivel létrészei

egymás közt nincsenek még oly szorosan egyesűlve.

Ezen életmívnek tökélletes kifejlődése után, későbben

semmi látszatos változásnak nincs helye, azt kivévén,

hogy a takonyhártya piros színét valamennyire elveszti

Ö T Ö D I K S Z A H A S Z.

A sz Á J ÜR E G RÓL, ÉS A TO R 0 KRÚ L.

E L S Ö F Ö R É S Z.

A szÁJÜREG; ENNEK TAKONYHÁRTYÁJA, AZ AJKAK,

ÉS A FOGAK.

159. §. A szájüreg ál ta lános a n.

A szájüreg a bélcsatornába lévő bemenetelt tészi,

melyben az eledeleknek szétrágása, és benyálazása tör

ténik. Melöl az ajkak, fölül a kemény íny, alol az

állkapocs, és azon izmok által határoztatik, melyek -

részint a szakcsonthoz, részint a nyelvhöz tartoznak »

hátul a torokba (Fauces) men által, mely azon tért

foglalja el, hol a száj- és orrüregek ütődnek öszve. A

torok melöl a lágy ínnyel határos, de azon nyílás által,

mely a nyelvtő, és a lágyíny közt találtatik, a száj
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üreggel függ öszve, hátul a garathoz, fölül a nyak

szirtcsont alaprészéhöz, alol a nyelvtőhöz, és a gőghöz

ütődik.

160. §. A s z á j t a k ony h á r t y á j a. (Membrana

pulposa palati). -

A száj takonyhártyája, a fogkoszorúkat kivévén,

minden a szájüregben lévő részeket fedez. Ezen vörös

púha hártya számos edényekkel, és takonymirigyek

kel bir, mely utólsók fölületét szűntelen nedvesen

tartják. Azért is ezen hártya leginkább az orr takony

hártyájához hasonlít, melytűl annyiban külömbözik,

hogy mirígyei sokkal nagyobbak, szembetűnöbbek, sött

a lágy íny felé bizonyos, és különözött réteget képel

nek; továbbá, hogy véredényei nem oly fölületesen,

és szabadon fekszenek, azért is a vérzésck a szájbúl rit

kábban történnek; végre, hogy ezen hártyán a szájüreg

legtöbb részein világosan megkülömböztethető fölbőr

van jelen. - -

Ezen hártyának lefolyása következendő: 1.) az alsó

ajk domború szélétől vészi eredetét, és itt a külbőrrel

függ öszve, először az ajk hátsó lapját fedezi, és az

állkapocsra lévő fordúlásánál ennek csúcsánál egy re

dőt készít, mely által az ajk a csonttal szorosabban

egyesűl. Erre a fogakhoz ezeknek nyakokig fut fölfe

lé, a fogak hézagai közé lép, a foghúst fedezi, és azon

hártyával egyesűl, mely mint külső csonthártya a me

derben a foggyökeret környeli. Aztán az állkapocs hátsó

lapján men le, és ismét fölfelé ered, hogy a nyelv alsó

lapját érhesse. A közben, míg e történik, nem csak az

alatt fekvő nyelvalatti mirigyet, és az állcsúcsnyelv

izmot fedezi, hanem még egy redőt, vagy is a nyelvfé

ket is készíti. Erre a hártya kiterjeszkedik, a nyelvnek

az alsó, aztan a fölső lapját fedezi, és hátul a gög meg

garat felé folytatódik. A hártyának azon része, mely

a nyelvhöz nem ér, oldalt a pofon belöl hág fölfelé,
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ennek belső lapját behúzván, mint finomabb hártya

egy nyílás által a fültőmirigy kiürítő csőjébe folyta

tódik, de a többi része a fölső áll fogaihoz jut. 2.) A

száj takonyhártyája a fölső ajk domború szélénél a kül

bőrrel hasonlóképp függ öszve, a fölső ajkon hasonló

redőt készít, a fogak hézagai közt a kemény ínyhöz jut,

ezt fedezi, és az orr takonyhártyájával egyetemben a

lágy ínyt képeli.

161. §. Az a j k a k, és a rc z o k , vagy pofok.

A fogak kifelé az ajkak, és pofok által fedeztet

nek. Az arczok, vagy pofok (Genae, seu buccae) a fo

gaktúl oldalt fekszenek. A pofok a tárogató izom ál

tal készítetnek, mely kivül a bőrrel, belöl a takony

hártyával borítatik. A pofok az ajkakba (Labia) men

nek által, melyek helyezetökre nézve a fölsö ajkra

(Labium superius) és az alsóra (Labium inferius) osz

tatnak. Az ajkak közt lévő hasadék a szájat (Os) té

szi, melynek az ajkak öszvekoczódásánál két szegletei

(Anguli) vannak. Az ajkak külső lapja a közönséges

takarókbúl áll, melyek a többi bőrrel hasonló színűk;

belső lapjok vörösebb, finomabb és a száj takonyhár

tyájának folytatásábúl áll. Az ajkakon azon helyeket

világosan lehet látni, melyeknél a két hártyák öszve

ütődnek. Ezen utólsó helyen a fölbőr lefejtése után szá

mos bolyhok látszatnak, melyek a kigőzölő, és fölszívó

edényekhöz tartoznak, és idegszemölcsökkel vannak

öszvekeverve. Az ajkak belső lapja mélyebben befelé

nem oly vörös, hanem itten számos takonymirigyek

találtatnak, melyek nyálmirigyeknek tartattak, de igaz

ságtalanúl. A belső hártya az ajkakrúl a foghús felé

fordúlván, a vágfogak elött egy redőt az ajkféket

(Frenulum) képeli, mely mind a két ajkon találtatik,

és mind a kettőt a foghúshoz foglalja. Az ajkakat ké

elő hártyák közt az ajkak mozgására szolgáló több iz

miok (78. §.) fekszenek; az ugyan ott helyeztetett üte
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rek ezek: az ajkak koszorús üterei, melyek a kül

ső állűtérből erednek, és két óldalrúl az ajkakhoz

menvén, ezeknek közepén kocczannak öszve. Az ajkak

vérerei a melső ábrázati vérérben végződnek. Az ide

gek pedig a fölső ajk számára a szemgödralatti, és áb

rázatidegekbűl erednek, az alsó ajk pedig az ábrázat

idegből, és az alsó mederidegből nyeri idegeit.

162. §. A fog a k(Dentes) és a fog s ej t e k. (Alveoli)

A szájüregben lévő két rend fogak közül az egyik

sor a fölső, a másik pedig az alsó állcsontban vagyon

ültetve. A legegésségesebb állapotban mindenik sor ti

zenhat fogbúl áll, öszveségesen tehát az embernek har

minczkét foga van. Mindenik fog egy különös üregbe

a fogsejtbe (Alveolus) van beíkelve, mely nem egyébb,

mintsem a fog elfogadására szolgáló mély gödör, a hon

nan mindenik fogsejt idomjára nézve hasonló a foghoz.

A fogsejtnek melső, és hátsó fala vékony, az oldalfa

lak vastagabbak, de állományok lazabb; feneke ugyan

annyi mélységekkel bir, mint a fognak gyökerei van

nak ; mindenik mélységnek a végén pedig egy kis lik

találtatik, melyen a fog gyökereibe edények, és idegek

hatnak. - -

163. §. A fog h ú s (Gingiva).

A foghús a meder pártázatjának melső, és hátsó

oldalát fedezi, a fogak hézagai közé vévén magát, itten

közfalakot készít, melyek a fogak nyakalt vészik kö

rül. A foghús, minekelötte a fogakattörnének, vagy

öreg korban, minekutánna kihúlltak, közbevetetlenül

a fogsejtekben fekszik. A száj takonyhártyájának kö

zönséges folytatásábúl tétetik öszve, mely az ajkaktúl

és arcztúl a meder pártázatjára fordúlván, arra feszesen

reá fekszik, és a csonthártyával, úgy némely valamivel

merőbb sejtszövettel szorosan öszvenő. Érméczessége elég

nagy, számos véredényekkel bir, honnan vörös színű,

de idegei kevesekt, innen érzékenytelen.
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164. §. A fog a k fö l o s z t á s a.

Körületjére nézve minden fog három részekre oszlik;

azon fehér rész, mely a légnek szabadon van kitéve,

fogkoszorúnak (Corona dentis) neveztetik; a második

rész, mely a foghústól vétetik körül, nyaknak (Collum)

mondatik; végre a fognak a fogsejtben rejtett része

Jogtönek vagy foggyökérnek (Radix) a nevét viseli.

ldomjokra és helyezetökre nézve külömböznek a

fogak. -

a.) A vágfogak vagy meccző fogak (Dentes inci

sores) nyolczan vannak, négyen a fölső, ugyan annyin

az alsó állcsontban, és a fogak által készűlt ívképű

sornak éppen a közepén helyeztetnek. A vágfogak tö

vei egyesek, hosszúk, egy kevessé öszvenyomottak,

koszorújok vésűképű, széles, és éles heggyel végződő;

melöl domború, hátul homorú. *

b.) A szemfogak vagy elfogak (Dentes canini, seu

cuspidati) mindenik állcsontban ketten helyeztetnek a

vágfogak mellett kifelé, tehát négy szemfogak vannak

Tövök egyes, a vágfogakénál hosszúbb, koszorújok

tompa hegyes, és vastag. A fölső szemfogak az alsóknál

nagyobbak, és vastagabbak, -

c.) A záp-, vagy örlő fogak (Dentes molares)

száma húszra men, minden sorra tizet tizet, és a sor

két oldalára ötöt ötöt számlálván. A zápfogak széles,

vastag koszorújain több hegyek látszatnak. Azon ok

búl, mivel ezen fogak fogváltódás közben, némely

változásokat szenvedtek, két osztályokra szakadnak.

Meglett korban t. i. a két mingyárt a szemfog mellé

ültetett zápfogakat két heggyel tapasztaljuk birni,

azért is két–hegyü zápfogaknak (Molares bicuspidati)

neveztetnek. Mindkét oldalon mind a két sorban kettő

kettő lévén, nyolczan vannak, és minden zápfogak közt

a legkissebbek ; egyik tövök mel-, másik hát felé

van igazítva, töveik egyesek, olykor kétágúk. Ezek



268 A szájüreg ről

után a többi tizenkét zápfogak következnek, melyek

közül mindenik oldalon mindkét sorban három három

helyeztetik, és nagyobb zápfogaknak (Molares majo

res) neveztetnek. A nagyobb zápfogak koszorúja vas

tag széles, fölül négy – öthegyű: közülök a két elsőnek

hármas, vagy négyes, az utólsónak pedig csak egyes

töve van, mely mivel oly későn jelenik meg, tehát

bölcsesség fogának (Dens sapientiac) neveztetik. -

165. §. A fog a k a l k o t á s a.

Minden fog három állománybúl tétetik öszve. A

csontállomány (Substantia ossea) a fog legnagyobb

részét tészi, mely kemény, tömött, és törött színén

súgárképű. A fog alsó részén vagyis a gyökéren szarv

állomány (Substantia cornea) tapasztaltatik, és a gyö

kérnek hegyét fedezi, mely a csontállománynál púhább,

áttetsző mint a szarv, és sárgás lévén, emettől külöm

bözik. A fogmáz, v. fogzománcz (Substantia vitrea,

encaustum) csak a fog koszorúján találtatik, mely igen

merő, igen kemény, fehér színű, sima meg fénylő, és

a fogak egymás felé tekintő lapjain legvastagabb, úgy

melöl is vastagabb mint hátul. A fog koszorúján a ros

tok súgárként futnak a közeppont felé, melyek a fog

hús felé jobban meg vannak görbedve, és mintegy gön

dörök. *

A gyökér külső része, úgy a fogsejt belső lapja

is csonthártyával borítatik, hanem ehöz jobban hozzá ta

pad mint ahoz, a honnan ő a foghúzás után vissza marad.

A fogat két felé fürészelvén, benne egy hosszús üre- .

get tapasztalunk, mely hasonlóképp hártyával húza

tik be, de a melyben edények, és idegek terjednek

el. Mindenik gyökéren egy ezen üregbe az edényeket,

és idegeket vezető lik látatik, melyen által hihetőleg

az üreg hártyája a gyökér külső csonthártyájával függ

QSZVC.



és a t o r o k r ú l. 260

A fogak a szomszéd üterektől nyerik ütereiket.

Minden likon egy kis ütér hat a fogba, és valahány

gyökere van egy fognak, annyi kis edények mennek

belé. 1.) A fölső állcsontban lévő fogak két üterekből

kapjak az övéket, a.) a zápfogak mindkét oldalon egy

egy ágat nyernek a belső allütérböl t. i, a hátsó fog

üteret. – Ez a fölső állcsont gumója fölött bizo

nyos likba lép, mely liktúl a csont belsőjébe apró

csatornák mennek a foggyökerekhöz. A hátsó fog

ütér ugyanannyi apró ágakra szakad, mint a mennyi

a foggyökerekhöz menő csatornák vannak, és a fog

üregben terjednek el. b.) A vágfogak, és a szemfog

mindenik oldalon a szemgödralatti ütérből nyerik üte

reiket: a szemgödralatti likbúl t. i. a csont állomá

nyában hasonló csatornák terjednek a foggyökerekhöz

le; maga pedig a szemgödralatti ütér a likábúl az áb

rázati lapra lévő kiléptében az említett fogakhoz a

mondott csatornákon által ágakat bocsájt. 2.) Az áll

kapocs fogai üteres ágakat az alsó mederütérből nyer

nek, ézen ütér t. i. az állkapocs csatornájába lép, ezen

által egész az állcsúcslikig hat, melyből kilép ugyan,

de a csatorna fotytatásában egy oldálágat bocsájt egész

az állcsúcsig, hol két oldalrúl az üterek öszvenyíl

nak. Ezen ütér a fogak gyökerei alatt lévő lefolytá

ban egyes, vagy többes ágakat bocsájt a fogak gyöke

reihöz, melyek a fogüregekben ágadznak el.

A vérerek visszafolytokban ugyan azon lefolyást

választják. - -

A fölső fogak számára rendelt idegek a hátsó fog

ágtúl és a szemgödralatti ágtúl vészik eredetöket, me

lyek mint az üterek, a csont – állományon által apró

csatornákba jutnak. Az állkapocs számára az alsó me

derág (Ramus alveolaris inferior) rendeltetett, mely

az ütér csatornájába, és üregébe folyik, és ágad

zik el. - -
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166. §. A fogak állapotja az élet k ü l ö m

b ö z ö k o ra i b a n.

Mindenik fog a maga saját fogsejtjében teremtő

dik. Mindenek elött a két hódnapos magzatnál az állak

ban csak egy válút tapasztalunk, melyben az edények,

és idegek folynak le. A fogsejtek csak halk folyamat

tal fejlődnek ki, melyek az újszülött gyermeknél hú

szan vannak, ezeknek nyílásaik nincsenek, sölt vala

mely rostos, csaknem csontlemez által, és a foghús

által fedeztetnek. Magában a fogsejt üregében valamely

tömlő a fog tokja (Capsula dentis) rejtetik, melyben

számos edények terjeszkednek, ki, és a mely nem

egyébb, mint a fognak csírája. A fogtoknak feneké

bűl t. i. egy csap nő ki, mely a fog képéhöz hasonló

lévén, a fog első alapjának tartathatik, a csontosodás

a csap hegyénél kezdődik, a fogban későbben több da

rabok mint még annyi cserepdarabok jelennek meg,

melyek lassanként forrnak öszve. Először a koszorúk

fejlődnek ki, ezek után a nyakak következnek, és vég

re a gyökerek. A fogmáz a csontállomány kifejlődése

után terem, a szarvnemű rész pedig legutolsóbb

kor származik. Ezen csírák már a négyhódnapos mag

zatnál is látatnak , még pedig eleintén a vágfogak, az

tán a szemfogak, és végre a zápfogak csírái vétetnek

észre, úgy, hogy minden újszülött gyermeknél húsz

fogaknak t. i. a nyolcz vágfogaknak, a négy szem

fogaknak, és nyolcz zápfogaknak csírái vannak meg

Ezeken kivűl pedig mindenik zápfog mellett oldalt a

harmadik fog csíráját lehet tapasztalni, mely csak ké- .

sőbben fejlődik ki, és az állandó fogakhoz tartozik.

- Ezen sor csírák alatt, és háta mellett a fölső áll

ban, az alsóban pedig fölöttok a második sor tapasztal

tatik; mely már a nyolczhódnapos magzatban kezd lá

tatni, és lassanként jobban kifejlődni. Ezen csírák tu

lajdon magányos fogsejtjeikhen és saját tömlöikben ta
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láltatnak, melyeket mégis mint az első sor tömlőinek

folytatásait szükség tekinteni; mivel amazok ezekből

fejlődnek ki, és ámbár egymástúl távul essenek is. -

mégis egy kötél által foglaltatnak öszve. A két tömlő

egymástúl csontlemez által választatik meg. Helyezetök

az áttörés elött olyképp van, hogy az állandó vág– és

szemfogak első alapjai a tejfogak alatt, az állandó záp

fogaké pedig a tejzápfogak alatt és fölött találtassanak.

Ezén csont csírák kifejlődése egész a tizenkettedik esz

tendőig tart, midőn végre az utolsó zápfog kezd terem

tődni. A fogak lassú kifejlődése az állnak növésétűl

függ, a mint ezen utólsók nagyobbodnak, a szerint fej

lődnek ki lassanként a fogsejtek, és ezekben a fog

csírák.

Most már az első sorbeli fogak sebesebben nőnek,

hosszúbbak, és vastagabbak lesznek, a gyökerek hosz

szúbbodván a koszorúnak is emelkedni kelletik, a med

rek oldalfalai kifelé kéntetnek, a fog a rostos csontle

mezre és foghúsra lassanként nyomást tészen, mely

gyengéd nyomás, és ösztön által ezen két részek fölszí

vatnak, a kivűl, hogy gennyednének; és végre áttöret

a fog - -

Azon fogak, melyek a hetedik esztendőig tarta

nak tejfogaknak v. csecsemfogaknak (Dentes lactan

tes, vel infantiles) neveztetnek, melyek közönségesen

bizonyos renddel jönnek elő. Legelsőbbkor a vágfogak

töretnek által, majd a fölső, majd az alsó állcsontban,

a mi a születés után a nyolczadik, vagy kilenczedik

hódmapban történik. A tizenkettedik, tizennegyedik hód

mapban az első zápfogak jelennek meg, és aztán a ti

zenhatodik hódnap körül a szemfogak mutatják ma

gokat. A második esztendő végével a második zápfogak

tűnnek elő, a negyedik vagy ötödik esztendőben pedig

a harmadik vagy is az első állandó zápfogak. A tejfo

gak száma húszra men, az az mindenik állcsontban négy
-

#

-
#
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vág–, két szem-, és négy zápfogak találtatnak, mely

utólsók koszorúi négy heggyel birnak.

A fogváltás, vagy második fogzás (Dentitio se

cunda) a hetedik esztendőben kezdődik. Az első sor

t. i. mostan kihúll, és a második sor következik, mely

sornak fogait maradó fogaknak (Dentes permanentes)

nevezik. A második sorbeli fogak első kifejlődése után

ők nőtön nőnek, az alatt más részről a nagyobbodó

állcsontok nékik helyet engednek. A fogváltás időpont

jában a tejfogak lazan állnak, és mozgók lésznek, tö

veik olyanok mintha törve volnának. A fogsejtek kö

rületje növekedik, a második sorbeli fogak üregei, az

első sorbeliek üregeivel öszvefolynak, az első sorbeli

fogak tápláló edényei eltűnnek, és a két sorokat vá

lasztó csontlemez fölszívás által elenyészik.

A második sorbeli fogak csaknem azon rend szerint

töretnek által mint az elsők. A hetedik, és nyolcza

dik esztendőben a vág - meg szemfogak, és a kéthegyű

zápfogak tűnnek elő. A már meglévő harmadik záp

fog maradó. A tizenkettedik, és tizennegyedik eszten

dőben a negyedik, a huszadik esztendő körül pedig

az ötődik zápfog jelenik meg.

Ezen második fogsor egész az öreg korig megmarad,

a mint a fogakkal történő élés őket eldörzsöli, aként

póloltatnak ismét vissza. De mivel későbben a táplálás

lassabban történik, tehát a koszorúk laposabbak lész

nek, a fog gyökerein lévő nyílások bezárodnak, a fog

sejtekben lévő csontlemezek fölszívódnak, a fogak vég

re kihúllnak. A fogak szélei alacsonyabb, hegyeseb

bek lesznek, a rágás által a foghús megkérgesedik. A

fogak híjjányossága végett az ajkak befelé fordúlnak,

az állkapocs kitetszőleg hosszúbb lessz.

Csak igen, ritkán történik az állandó fogak elvesz

tése után, hogy azok harmadik sorbeli fogak által

pótoltassanak vissza, még ritkábban hogy az élemedett .

- - kor
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korban harmadik fogzásnak (Dentitio tertia) volna

helye. De ha teremnek is ily fogak, azok nem sokat

használnak, mivel az átellenben lévő fog nem lévén meg,

a foghúst sértegetik, azért is őket kirántani szükség.

Azonban minekutánna fehér színöket elvesztették vólna,

közönségesen magok magoktúl is kiesnek.

M Á S O D I K F Ö R É S Z.

AZ Í N Y.

167. §. A z í n y (Palatum).

Azon közfal, mely a szájüreget az orrüregtűl vá

lasztja, ínynek (Palatum) neveztetik ; mely részint

csontbúI, részint hártyábúl áll. - -

l.) A kemény íny (Palatum durum) csontbúl van,

és a fölső állcsont ínynyújtványábúl, meg az ínycson

tok vizerányos részéből tétetik öszve, melyek var

rányok által foglaltatnak együve; ezen csontrészek egy

kevessé domborúk, és egyenetlenek, hátul heggyel vég

ződnek, melyből két kifelé kikanyarított szélek ered

nek. A kemény íny a száj takonyhártyájával vonatik

be, mely a lágy íny takonyhártyájátúl valamibe kü

lömbözik, t. i. tömöttebb, a csonthártyával öszve lé

vén nőve, mozgékonytalanabb, és nem oly vörös. A

kemény íny közepén a gyermeknél némely fölemelke

dett hossz tapasztaltatik, mely a megletteknél el

tűnik. Takonymirigyei mind számokra, mind nagy

ságokra nézve igen nevezetesek.

II.) A lágy íny, vagy í n y v i t o r l a. (Palatum,

molle, s. velum palatinum pendulum, s. palatum mo

bile) A nyelvet lenyomván, egy harántan kipányvá

zott hártyát veszünk észre, mely lágy ínynek nevez

tetik. Ezen hártya a kemény ínynek hátsó szélétűl függ

alá. a torokba vezető menetelt szorosabbá tészi, és

közepén bizonyos hosszús testet mutat, mely nyel

csapnak (Uvula) neveztetik. Az ínyvitorla két hártyás

lemezekből tétetik öszve, az egyik, mely a melső lapot

- 18
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készíti, a száj takonyhártyájának folytatása, a másik,

mely a hátsó lapot tészi, az orrüregből a hortyokon

által leereszkedő takonyhártyának egy része. A lágy

iny eléggé vastag, mert a két hártyák közt részint izmok,

részint számos szembetűnő nagy takonymirigyek fek

szenek, melyek sok taknyot választanak el. Az íny

vitorlának alsó széle boltos és a nyelcsap által két ré

szekre szakad, úgy hogy ettül két oldalra egy egy ív

fut ki, mely az ínyvitorla ívének, vagy torokévnek

(Arcus veli palatini, seu faucium) neveztetik. Azonban

mindenik ív ki-, és lefolytában két szárakra oszlik,

melyek hasonlóképp íveknek mondatnak, az egyik me

löl fekszik, és a nyelvet borító hártyában végződik,

és nyelvényívnek (Arcus glossopalatinus) mondatik, a

másik hátul fekszik, a garatba men által, és garat

inyív (Arcus pharyngopalatinus) nevet visel. A két

szárak kifelé mentökben egymástúl eltávoznak, és azon

hézagot hagyják magok közt, mely a mondolát foglal

ja magában. -

Azon hézagot, mely a lágy íny, a mondolák, és a

nyelv töve közt foglaltatik, és a torokba való bemene

telt tészi , torokszornak (Isthmus faucium) nevezik;

mely nyílás a lágy íny mozgása által nagyobb-, vagy

kissebbítethetik; nyugodalmas állapotban pedig egye

nesen függ lefelé, és széle a nyelv fölüléte felé tekint;

mozgás közben pedig majd a hátsó orrlikak felé emel

tetik föl, és egyszersmind meg is feszítetik; majd pe

dig lefelé húzatik. - -

1.) A lágy íny fölemelésére két izmok szolgálnak:

a.) a lágyínyemelintö v. a sziklakürtcsapizom (M.

levator palati mollis, seu petrosalpingostaphylinus)

az Eustach kürtjének alsó porczos részétől, és a szik

larész alsó lapjának melső részetől kezdődik, oldalrúl

befelé futván, rostjait a lágy ínyben terjeszti ki, me

lyek a garatínyizom rostjaival fonódnak öszve, a

két hasonló nevű izmok pedig a közepen egyesűlnek;

*
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ezen egyesűlésbűl egy ív készűl, melynek legna

gyobb domborúsága lefelé néz, végpontjai pedig föl

felé esnek. Ezen izomnak munkálódása által a lágy

íny húzatik fölfelé, mely egyszersmind a hortyok fe

lé kénszerítetvén , ezeket zárja be. b.) A lágyínyfeszí

tö, vagy a körülvetett ínyizom v. az íkkürtcsapizom .

. (M. tensor veli palatini, seu circumflexus palati, s. sphe

nosalpingostaphylinus) az Eustach kürtjétől, és az ík

csont nagy szárnyátúl kezdődik, neki vastagodván, a

röpnyújtvány belső röpje felé ereszkedik le; aztán in

ná lessz, mely a röphorgacs körül tekeredik, és végre

a lagy ínyben súgárképre terjed el. Ezen izom a lágy

ínyt két oldalrúl feszítven meg, és széltében nyújt
ván ki azt, ugyan őtet emeli föl. f *

2.) A lágyíny levonására két izmok rendeltet

tek a.) a nyelvínyizom v. a torokszor szükítö (M.

glossopalatinus, seu constrictoristhmi faucium) a nyelv

ínyívben fekszik. Kezdődik a nyelv hátsó oldalrészé

től, görbűlve men fölfelé, az íny közepső részén a

garatínyizommal a nyelcsap fölött pedig a más" oldali

társizommal vegyül öszve. b.) A garatínyizom (M.

pharyngopalatinus) a garat oldalrészétől kezdődik. és

a garatínyívben helyeztetik, a lágyínyemelintő rostjai

val egyesűl, fölfelé terjed, és a más oldali társizommal

fonodzik öszve. Mind a két izmok két félíveket készít

nek, melyeknek boltozatja fölfelé tekínt. Ezek a lágy

ínyt húzzák le, az által a torokba vezető menetelt

szűkítik, egyszersmind a mondolákbúl taknyot sajtol

nak ki. -

168. §. A nye ! c s a p (Uvula, gargareon).

A lágyíny közepén, hol a két ívek kocczannak ösz

ve, a hátsó orrtövisből némely hosszús rész ereszke

dik le, mely nyelcsapnak mondatik. Ez a lágy íny

hártyái által készítetik, és vétetik körül, de tulajdon

* - * * 18 *
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állománya sejtszövetbűl áll, melyben a külső lapon

nyíló számos takonymirígyek találtatnak. Természetes

állapotban a nyelcsap csúccsa nem nyugszik a nyelv

gyökerén, hanem szabadon lebeg a torokban. Hozzá

egy kis izom tartozik, mely bokratlan nyelcsap

izomnak (Azygos uvulae) mondatik, ezen hosszús izom

a nyelvínyizom és garatínyizom rostjaibúl kezdődik,

és a nyelcsapot megrövidíteni, meg a taknyot képes kifa

"csarni. - -

169. §. A Mo n d o l á k (Tonsillae).

A torokban mindkét oldalt egy egy mondola ta

láltatik. A mondola hosszús képü test, mely a nyelv

íny- meg garatínyívek közt foglaltatik, és a száj ta

konyhártyájával borítatik. Hasonlóképp mint a nyel

csap sejtszövetbül áll, melyben számos takonymirigyek

találtatnak. Fölületén nevezetes nyílások látatnak,

melyekben a takonymirigyek kiürítő csőjei ütődnek

OSZVC,

170. §. A z í n y e d é nye i , é s i deg e i.

A kemény íny részint a melső ínyütereket nyeri,

melyek a váglikon által az orrüregből ereszkednek le,

és ennek melső részén terjednek el; részint a röpíny

üterekből kap ágakat; idegei pedig az orríny-és a röp

ínyidegekből vészik eredetőket.

A lágy íny ágakat a röpíny- és nyelvűterekből

nyer, idegei pedig a röpíny- a nyelv – és a nyelvgarat

idegekből erednek.

HA R M A D I K F Ó R É S Z

A SZAKCSONT, ÉS A NYELV.

171. §. A sz a k csont, (Os hyoides).

Ezen csont a többi testtel csak izmok, és szála

gok által függ öszve. Fölül és melöl a nyelvgyökér

rel, és a torokkal; alol a gőggel; hátul a garat közep
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ső részével határos. Öt darabbúl tétetik öszve; t. i.

egy közepdarabbúl, és négy nyújtványokbúl, melyek

mindannyin szálagok által függnek öszve.

A hosszús közepdarab, avagy a csont alapja (Ba

sis) a csont melső s közepső részén fekszik; melső lap

ja egyenetlen, domború, és egy keskeny emelkedés

látatik rajta, mely a fölébe és aláragaszkodó izmok

munkálódásátúl származik. Hátsó lapja vájott.

A nagyobb szarvak (Cornua majora) ezencsont

nagy nyújtványait tészik, melyek hát felé futnak, egy

szersmind egymástúl valamennyire távoznak. A közep

darab felé szélesebbek, de attúl távozván keskenyeb

bek lesznek, és porczfedett gömbölyűs heggyel vég

ződnek. 4 -

A kissebb szarvak, vagy a búzatestek (Cornua

minora, seu corpora triticea) a kissebb nyújtványokat

tészik, a nagyobb szarvaknak az alappal lévő egyesűlé

sőknél fekszenek, rövidek, és fölfelé állnak. Ezek - "

höz a halántékcsont karcznyújtványátúl egy hosszú

vékony szálag a karczszakszálag (Ligam. stylohyoi

deum) men , melyben gyakran csontpontok vannak,

és arra szolgál, hogy a szakcsont igen mély lesüppedé

sét megakadályozza.

- 172. §, A n y el v (Lingva).

A nyelv a szájüreghöz tartozó húsos életmív, mely

nek hátsó része vagy is töve a torokban a szakcsont

tal-, és karcznyújtványokkal több izmok által függ

öszve- Közönséges borítékja a lágy ínnyel egyesűl. Tö

vétöl mel felé futván, lassanként keskenyedik, és ke

rekes heggyel végződik, melynek alsó része az állka

poccsal függ öszve; tövénél legyastagabb, mel felé la

posabb, és keskenyebb lessz, -

A nyelv a száj takonyhártyájával húzatik be, mely

nyelv – borítéknak (Involucrum lingvae) neveztetik;

mely itten különösen megváltozva látszik lenni. A

/
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fölbőr igen vékony, mely alatt számos finom , a nyelv

vörösségét okozó edények terjednek el; maga a takony

hártya igen vastag; részint a nyáltúl, részint a nyelv

fölületén kigőzölő edényeinek gőzétől szűntelen ned

ves, és az alattfekvő izomrostokkal szorosan öszve

van nőve. Alol a hártya vékonyabb, egy redőt a nyelv

fékét (Frenulum lingvae) készíti, mely hattúl mel felé

terjed, és mégis hogy a nyelv mozgását ne gátolja »

annak hegyét szabadon hagyja; a redő oldalt a közönsé

ges takarókba men által. - -

A nyelv fölületén számos apró emelkedések avagy

a nyelv szemölcsei (Papillae lingvae) látatnak, melyek

a nyelv idegeinek végződései lévén, külömbféle idomot

mutatnak. A legnagyobb vagyis az árkolt szemölcsök

(Papillae vallatae) hátul a nyelv tövén találtatnak, ezek

többnyire peteképűk, keményesek, árokkal vétetnek

körül, melyben kis takönymirígyek rejtetnek, számok

kéttőtűl egész húszig terjed, és sorban helyeztetnek,

de úgy, hogy a közepsők egymáshoz közelebb esnek,

és oly szegletet készítnek, melynek hegye a torok fe

lé van igazítva ; a beléjek ható idegek végeit világo

san meg lehet külömböztetni. A nyelv fölületének egyébb

részén kissebb szemölcsök az úgy nevezett tompa,

vagy gombaképű szemölcsök (Papillae obtusae seu fun

giformes) találtatnak, melyek féltékések, a nyelv há

tán nagyobbak, de nem oly szaporák, a nyelv hegye

felé ellenben számosabbak. A nyelv két szélén még

apróbb szemölcsök , az úgy nevezett fonalszemöl

csök (Papillae filiformes) jönnek elő, melyek kúpké

pűk, fölül hegyesek, és szálakat készítnek. Végre még

más szemölcsök is látatnak, melyek az előbbeniek közt

mindenütt, de némely helyt rakásban találtatnak, egész

sorokat tésznek, honnan a nyelv borozdáltnak látszik

lenni. A szemölcsöknek mind ezen kölömböző nemei

észrevehetetlenűl mennek egymásba által, úgy hogy

csak nagyságokra nézve külömböznek egymástúl, al
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kotásokra nézve pedig egymással megegyeznek, sejt

szövetbűl állnak, melyben véredények ágadznak, és

idegszálak végződnek. -

Ezen kivűl a nyelv fölületén számos takonymirí

gyek találtatnak, melyek gömbölyűk, egyes kiürítő

csővel birnak, és vékony taknyot választanak el. Leg

inkább pedig a nyelv gyökerén látatik egy üreg a vak

lik, (Foramen coecum) melynek fenekén számos takony

mirígyek nyílnak, az egész pedig a mondolához hasonlít.

A nyelv állománya húsrostokbúl áll, melyek fő

képp a nyelv közepe felé egymással külömbféleképp

fonódnak öszve, oly szorosan, hogy egymástúl ki nem

bontathatnak. Ezen izomréteg nyelvizomnak (Muscu

lus lingvalis) neveztetik. A nyelv széle felé az izom

nyalábok könnyebben megkülönöztethetnek, és min

denik szélen három izmok tapasztaltathatnak t. i. az

állcsúcsnyelvizom , a karcznyelvizom, a szaknyelv

izom, melyek a nyelvizommal egyetemben a nyelv

sokféle mozgásait szűlik, és a melyek (181. §.) írat

nak le. -

173. §. A nyelv e d é nye i. és idegei.

A nyelv számára két oldalrúl a két nyelvütér

(Arteria lingvalis) rendeltetett, mely az ábrázati fejér

ből ered. Mihelyt ezen ütér a nyelvhöz jut, azonnal

három ágra szakad: az egyik a nyelvháti ütér (Arte

ria dorsalis lingvae) a nyelv hátsó részén a bőrben hál

lóképpen ágadzik el; a nyelvalatti ütér, (Arteria sub

lingvalis) a nyelv alá vészi magát az itt fekvő izmokba,

és mirígyekbe: a legnevezetesebb ág pedig, vagyis a

törzsökérnek folytatása a békaütér (Arteria ranina)

csak a húsállomány számára rendeltetett, mely az áll

csúcsnyelvizom mellett szalad el, hol is a más oldali

társütérrel sokszorosan nyílik öszve. Mind ezeken ki

vűl a nyelv töve még az ínyütértűl is nyer nehány

ágakat: - … ….. …--~-~-~*~*~*
• ••



280 A sz á j ú r egr ő l

A vérerek hasonló nevű törzsököket készítnek mint

az üterek, de ágaik, minden ütérág mellett két vér

érág lévén , számosabbak. Hátul a nyelv hátán szembe

tűnő vérérhállót lehet szemlélni, mely részint a nyelv- *

vérérben, részint az íny vérereibe végződik. A nyelv

vérér maga végre a belső, olykor a külső torkolatérben

vesz el. - - -

A nyelv hátsó fölületén szívó edényeket lehet ész

revenni, melyek azon mirígyekbe hatnak, melyek a

belső torkolatér mellett az állkapocs szeglete alatt

fekszenek. -

A nyelv mindkét oldalt három három nevezetes

idegeket kap, egy hátsót avagy a nyelvgarat ideget

(Nervus glossopharyngeus), mely az árkolt szemölcsö

ket (334. §.) képeli, egy közepsőt, avagy a nyelvalatti

ideget (Nervus hypoglossus), mely egyedűl a nyelv

izomállományában vesz el: (337. §.) és egy mélsőt, vagy

is az osztott ideg nyelvágát, mely a többi szemölcsö

ket szűli. (330. §.) ' ' ,

N E GYEDIK FŐ R É SZ.

A N Y Á L M | R ÍGY E K.

174. §. A ny á lm i r így e k a l k o t á sa k ö z ö n

- s ég e s e n.

Minden a szájüreg körül lévő nyálmirígy apró tes

tecsekből, vagy szemcsékből (Acini) áll, melyek sejt

szövet által tartatnak öszve. Egy ily kis rész részint

vér- és nyirkedényekbűl , részínt elválasztó, és kiürítő

csatornákbúl tétetik öszve. A kis kiürítő csővek nagyob

bakba mennek által mind addig, míg mind ezekbűl

egy közönséges csatorna nem készítetik, mely az elvá

lasztott nedvet öszveségesen üríti ki.

175. §. A fü l t ő m i r így (Glandula parotis).

Ezen mirígy minden egyébb nyálmirigyek közt a

legnagyobb, a fej oldalán fekszik a fül elött, melynek
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porczos részével egyesűl, a rágizomnak hátsó részét, és

az állkapocs ágát fedi, a halántéküteret borítja, és egész

az állkapocs sima széléig, olykor még mélyebben is le

ereszkedik, a midőn csakugyan az állalatti miriggyel

is öszvefügg, és alol meg hátul a karcznyújtvány által

határoztatik. Olykor fölső részén egy kissebb toldalék- .

mirígyet vagy is mellék fültömirigyet (Parotis ac

cessoria) is lehet észrevenni. Ezen mirígynek szemcséi

egymás fölött fekszenek, eléggé nagyok, és rövid sejt

szövet által erősen öszve vannak kötve. A mirígy vastag

kiürítő csővel az úgy nevezett Stenon vezetékével(Du

clus Stenonianus) bir, mely fehér, hengeres, hártyás

cső edényekkel van átfonva, belsőképp pedig takony

hártyával bélelt sejtszövetbűl áll, és a szájüregbe nyí

lik. Ezen vezeték számos apró edényekbűl tétetik ösz

ve, a mirígy fölső részéből a mellékmirígy alatt ter

-jed mel felé, ettől egy kissebb kiürítő csővet vész föl,

és a közlő ábrázatideg nehány szálai által késírtetvén,

a rágizom fölött men el. Itten közönségesen a járomív,

és az állkapocs alsó széle közt fekszik. Erre a táro

gatóhoz. bocsájtkozik befelé, s valamennyire kitágúl,

nehány egyes nyálmirígyektűl körülvéve a mondott .

izmot átfúrja, és keskeny ki nem dúdorodó nyílással

végződik a fölső állnak első és második zápfoga táján

a szájban. Számos rövid, és tág üterek lépnek ezen

mirígybe, melyek valamennyin az ábrázati fejértől ered

nek. A vérerek a hátsó ábrázati vérérbe mennek által?

az idegek pedig a közlő ábrázatidegbül, és nehány tar

kóidegekből erednek. *

176. §. A z á l l a la t t i m i r így (Glandula sub

maxillaris).

Ezen a fültőmirigynél kissebb mirígy az áll

kapocs szegletének belső meg hátsó oldalán fekszik,

és alol a kéthasú izom, fölül pedig az állszakizom

által fedeztetik, némelykor az előbbeni, máskor pe

dig a következendő miriggyel függ öszve, szem
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cséi nagyobbak, púhábbak, lazabban vannak egymással

öszvefoglalva, kivezető csője //harton vezetékének

(Ductus Whartonianus) mondatik, mely az osztott ideg

harmadik ágának nyelvágátúl követve, az állszakizom

hátsó széle fölött, és a szaknyelvizom mellett, aztán pe

dig a nyelvalatti mirígy alatt men mel felé, a nyelv

alatt a bőrt átfúrván egy kerek valamely szemölcshöz

hasonló nyílással a nyelvfék mellett végződik. Ütereit

a külső áll-, és a nyelvütértől kapja, idegei főképp

az állalatti dúczból erednek.

177. §. A nyelv alatti m i r így meg a pof-,

és aj á m í r így e k (Glandula sublingvalis, glandulae

- buccales, labiales). -

A nyelvalatti mirígy mind a három nyálmirígyek :

közt a legkissebb, a nyelv melső része alatt fekszik,

az állszakizom fölött, és az állcsúcsszakizom, meg az

állcsúcsnyelvizom mellett, közönségesen egy tulajdon

kiürítő csővel, a Bartolin vezetékével (Ductus Barto

limianus) bir, mely a Wharton vezetékével, és más

kissebb Rivin vezetékeinek nevezett csővekkel egye

sül, melyekkel egyetemben a már említett szemölcsön

a nyelvfék mellett nyílik. A vért főképp a nyelvütér

ből vészi , Idegei pedig azon idegekből vészik eredetö

ket, melyek a nyelvbe futnak, főképp pedig a nyelv

ágbúl.

Ö T Ö D I K F Ö R É s z.

AzON IZMOK, MELYEK A szAKCsoNToT A GóGGEL

EGYÜTT, ÉS A NYELVET MOZGATJÁK.

178. §. Az o k r ú l á l ta lá nos a n.

. " A fejbiczentőn kivűl az állkapocs, és melcsont közt

még számos izmok helyeztetnek, melyek az említett

részek mozgására szolgálnak.
-
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Közönségesen következendőképp helyeztetnek: a

bőrt lefejtvén, és a melkulcscsecsizmokat levévén,me

lül a szakcsont alatt a melszakizom, a melpaizsizom,

és a lapcsontszakizom látatnak; ezek alatt ismét más

- izmok fekszenek, melyek a gőg porczainak, és a szak

csontnak mozgására szolgálnak. A szakcsont, és állka

pocs közt melöl a kéthasú izom melső hasa helyezte

tik, utánna az állszakizom, az állcsúcsszakizom, és vég

re az állcsúcsnyelvizom következnek. Oldalt a csontok

közt, és a karcznyújtvány közt a kéthasú izom hátsó

hasa, a karczszakizom, a karczgaratizom, és szak

nyelvizom nyernek helyet. Mind ezen izmok követke

zendőképp osztatnak föl legalkalmatosabban.

1.) Némelyek közülök a szakcsontot, és a gőgöt

egyenesen, vagy oldalt húzhatják le. -

2.) Mások ezen részeket egyenesen emelik föl, és

egyszersmind ugyan ezeket mel, vagy hát felé kén

tetik. /

3.) Ismét mások a nyelv mozgására szolgálnak.

179. §. A szak csontot, és g ög ö t le h ú z ó

i z m ok.

Ezen izmok általánosan a szakcsont, és a melcsont

közt helyeztetnek. - -

A melszakizom (M. Sternohyoideus) egy hosszú

vákony izom, mely a melcsont fogontyújának hátsó

lapjátúl, és a kulcscsonttúl származik, fölfuttában a

maga társához közelít, és a szakcsont alapjához feszűl.

Fölül mind a ketten egymás mellett fekszenek, és a

gőgsípot, a gőgöt meg a paizsmirigyet fedik.

A melpaizsizom (M. Sternothyreoideus) az elöb

beni alatt fekszik, s általa majdnem borítatik; a mel

csont fogontyújátúl, és az első bordának porczátúl szár

mazik, fölhágtában az elöbbeninél jobban kiszélesedik,

a paizsmirigyre szorosan rá fekszik, és a paizsporca

melső lapjához ragad. - -
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A lapcsontszakizom, (M. omohyoideus) mely más

képp hollorrszakizomnak (Coracohyoideus) is monda

tik, de rosszúl, mivél a hollorrnyújtványtúl, a mint

némelyek vélték, nem ered. Ez egy kéthasú izom, mely

nek ina a maga közepén helyeztetik. Az alsó has a lap

csont fölső szélén a lapcsont fölötti bevágány mellett

kezdődik, föllépvén, a melkulcscsecsizom alá jut. A

fölső has a szakcsont alapjátúl a melszakizom mellett

ered; lehágtában oldal felé men, és hasonlóképp a mel

kulcscsecsizom alá ér. Itten mind a két has egy kes

keny inba egyesűl, mely a magzatban sött némely meg

letteknél is izmos,

180. §. A szak c s o n t o t , é s , g ög ö t e m e l ö

i z m o k. * .

Ezen mozgás háromféleképp történik: vagy t. i.

egyenesen emeltetnek föl ezen részek, vagy mel, vagy

hát felé is húzatnak egyszersmind. -

1.) Azon izmok, melyek a szakcsontot emelik föl.

A kéthasú izom (M. digastricus, s. biventer) két

hasbúl áll. A hátsó a csecsbevágánybúl kezdődik, az

állkapocs szeglete alatt ferdén fut.le- és mel felé a szak

csonthoz, egy hengeres inná lessz, mely a karczszak

izmot minekutánna átfúrta volna, a szakcsonthoz jut.

A melső has az állkapocs alsó szélétől származik, az

állszakizom alatt fekszik, és oldalt fut kifelé, inná vá

lik, és a szakcsont mellett a hátsó has inába men által.

Ezen in egy rostos hártya által foglaltatik a szakcsont

alapjához, és nagyobb szarvához , hol csakugyan egy

takonyerszényen is fekszik. – Az ő feszpontja, midőn

az állkapocs van megfeszítve, a csecsbevágányban és

az állkapcson találtatik, és ilykor a szakcsontot és

gőgöt emelinti. Ha pedig a szakcsont húzatik lefelé, és

a feszpont egyedül a csecsbevágányban marad, akok

ezen izom az állkapcsot rántja le. -
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Az állszakizom (M. mylohyoideus) Ha a kéthasú

izomnak melső hasa levétetett, akor a szakcsont, és

állkapocs közt ezen izom tűnik elő. Az állkapocs belső

oldalátúl kezdődik, és a szakcsont alapjához feszűl;

hátsó rostjai hosszúbbak, a melsök rövidebbek: vala

mennyin be- és hát felé futnak, mindannyin a két ol

dalrúl egymás felé tartanak, és az izom közepén, a

hátsókat kivévén, egy fehér csíkolatban végződnek. Azt

föl lehet venni, hogy az állszakizom néműképp két

izmokbúl áll, melyek egy közös inban mennek által;

e pedig nem egyébb mint azon fehér csíkolat. Ezen

izom a szakcsontot emeli föl, sött azt mel felé is von

hatja. E kivűl még a fölötte fekvő részeket a nyelvet, a

nyelvalatti mirígyet, és a Wharton vezetéket is gyámolja.

2.) Azon izom. mely a szakcsontot föl- és mel felé

húzza, állcsúcsszakizomnak (M. geniohyoideus) ne

veztetik, mely a test egyenes állása alatt az állszakizom

fölött fekszik. A két oldali társizmok keskenyek lévén,

egymás mellett helyeztetnek. Kezdődnek az állcsúcstö

vis alatt, hát felél futtokban, neki szélesednek, végre a

szakcsont alapjának fölső részéhöz feszűlnek. Fő mun

kálódásokon kivűl még, a nyelv kinyújtása közben,

az állcsúcsnyelvizmokat is képesek elősegítni.

3.) Azon izom, mely a szakcsontot föl- és hát felé

húzza, karczszakizomnak (M. stylohyoideus) nevezte

tik. Ez a halántékcsont karcznyújtványának külső ol

dalátúl ered, erre mel felé futván, és a kéthasú izom

inához jutván, ez által keresztül fúratik; az izomnya

lábok a kéthasú izom inának átbocsájtása után, ismét

öszvejönnek, és a szakcsonthoz feszűlnek azon helyen,

hol az alap a nagyobb szaruval egyesűl.

181. §. A nyelv m o zg á s á r a szolg á l ó

i z m o k.

A nyelvnek több mozgásai a nyelv belső állomá

nyábúl t. i. a nyelvizombúl származnak: azon izom

nyalábok azonban, melyeket a nyelvben megválasztani
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lehet, és távolabb helyektűl származnak, következő

mozgásokat okoznak. -

1.) A nyelv mel felé tolathatik, az az a szájüreg

bűl kinyújtathatik. Ezen mozgást mind a két oldalrúl

az állcsúcsnyelvizom (M. genioglossus) tellyesíti; ez

az állcsúcsszakizom fölött fekszik, és hasonlóképp a két

társizmok egymással határosak. Kezdődik az állcsúcs

tövistűl, neki vastagodván, a nyelv gyökeréhöz fut hát"

felé. Az izomrostok a nyelvhöz közeledvén egymástúl

súgárokként távoznak, és részint a nyelv tövében vesz

nek el; részint nehányan közülök bizonyos vékony bő

nyének bözbejárása által a szakcsont alapjához, és kis

szarvához feszűlnek; részint ismét mások a fölső garat

szorítóba mennek által. 4 <

2.) A nyelv hát felé húzatathatik, vagy öblösse

tétethetik, vagy töve fölemeltethetik. Ezen mozgások

a két oldalon lévő karcznyelvizmok (M. styloglossus)

által tellyesítetnek, melyek közül ha csak az egyik

munkálódik, a nyelvet oldalt kénteti a pöffelé. A karcz

nyújtvány hegyétűl kezdődik, az állkapocs szegletének

belső lapján fekszik, a hová is egy inas hártya által,

az ugy nevezett akasztó szálag (Ligamentum suspen

sorium) által foglaltatik; erre a nyelv hátsó oldalré

szében men le- és befelé, a szaknyelvizommal egyesűl, -

és a nyelvizomban végződik. - *

3.) A nyelv vissza, és levonathatik, midőn egy

szersmind a nyelv töve lebocsájtkozik, és szélesebb lessz.

Ezen mozgást a szaknyelvizom (M. hyoglossus) viszi

végbe: mely a nyelv és szakcsont közt oldalt fekszik.

Azon okbúl, mivel ezen csontnak külömböző részeitűl

ered, tehát külömbféleképp neveztetik. Legnagyobbré

sze az alaptúl ered, és alapnyelvizomnak (Basioglos

sus) mondatik; egy más része a nagy szarvtól szárma

zik, és szarvnyelvizomnak (Ceratoglossus) nevezteiik:

végre a többi része a kis szarvtúl, és a tokszálagtól kez

dődik, és porcznyelvizom (Chondroglossus) nevet vi

sel. Mindannyin oldalt futnak a nyelv állományába.

\ *
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A rekeszen három nagy nyílások találtatnak, me

lyeken által a mel – és hasüregbe több részek ki- és

belépnek.

a.) A függeres tát (Hiatus aorticus) a belső szárak

által készítetik, és hosszú hasadékként hátul fekszik a

gerinczek felé. A függér bocsájtatik ezen likon által a

melüregből a harüregbe, és viszont azon által fut a

tápcső a hasüregből a melüregbe.

b.) A bárzsinglik (Foramen ocsophageum). Ezen

közepső szárak által készítetett melöl és hátul hegyes

és hosszú lik az elöbbeni hasadék fölött fekszik, és a

bárzsingot, meg a bolygideget bocsájtja a melüregből

a harüregbe által. -

c.) A négyoldalú lik (Foramen quadrilaterum) az

inas közepponton jobbrúl nyugszik: idomja négyszeg

letű, csak inas rostoktúl környeltetik, és a szívhöz

siető fölhágó űrös eret bocsájtja által. - -

Ezen likakon kivűl a szárak közt több nyílások ta

láltatnak, melyeken keresztűl más részek hatnak. A

külső, és közepső szár közt t. i. mindenik oldalon egy

kis nyílás által a nagy együttérzideg; aztán jobb ol

dalon a bokratlan vérér, a balon a félbokratlan vérér

ugyan ezen nyílásokon hatnak a melüregbe. A közepső

és belső szár közt mindkét oldalon a belrészideg fut alá,

melyek átmenetele még sem mindenkor állandó.

92. §. A r e k e s z é le t t u dom ány os te

- k ö n t e t e.

A rekesz a törzsök két üregeit választja meg egy

mástól; fölül a szívet, és tüdőköt ápolja, alol pedig a

májat a gyomrot a lépet tartván, ezeknek szálagúl

szolgál. Több részek helyezetjeiket úgy az ürös érét, a

függérét, a tápcsőét, és bárzsingét bizonyossá tészi. A

lehelést elősegíti , még pedig kétféleképp : a bele

helés alatt alá ereszkedik, amelüreget tágítja, a tüdők

kiterjedését megengedi, tehát mivelőleg munkálódik; a
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kilehelés alatt ellenben a tüdőkre szenvedőleg munká

lódik, a mennyiben a hasizmoktúl fölszorítatván, a

melüreget szűkíti, és a tüdőket nyomja. – A rekesz

egyszersmind a has belrészeire is munkálódik, a májat

és lépet mozgásai által szűnet nélkül gyengéden rez

zenti, a gyomrot nyomkodván az emésztést segíti elő.

– Végre az altest minden kiürítéseire is van befolyása.

HAT O D IH S Z A H A S Z.

A H Á T 1zMAI.

Ide mind azon izmok számítatnak. melyek a nyak

szirttűl kezdvén a gerinczoszlop mentében egész a far

csikig terjednek. Ezen térben számos izmok fekszenek,

melyek külömböző munkálódásokat visznek végbe. So

kan közülök arra szolgálnak, hogy a fejet hát felé

hajtsák, mások a be-, vagy kileheléshöz tartoznak,

némelyek a hátgerinczet készek kinyújtani. Mivel mind

ezen izmok külömböző sorban egymás mellett és fölött

fekszenek, tehát a külömböző rétegek szerint a mint

fekszenek, őket leírni, legalkalmatosabb lészen.

93, §. E l s ö r é t eg,

A háton a lefejtett bőr alatt azonnal két izmok

vétetnek észre: A csuklyás, vagy négykeszegoldalú

zzom (M. cucullaris seu trapezius), ez a hát fölső részén

találtatik a nyakszirt, alapcsont, a nyak- és hátgerinczek

közt. Kezdődik a külső nyakszirtgumótúl és a nyakszirt

fölső félkörös hosszátúl, úgy minden nyak- és hátcsigo

lyának orjátúl. Az izom mind ezen helyeken inas, és

az említett orjakon annak részei két oldalrúl öszve

ütődnek; az izomrostok széles kezdetöktűl kifelé az az

a lapcsont felé folynak, és itt jobban öszvetorlódnak:

a fölsók le-, az alsók fölfele, a közepsők pedig ha

rántan mennek, mindannyin pedig a lapcsont tövissé

nél öszvejővén, az egész lapcsont tövis mentében ennek
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Boncz tudománybeli mű-,

meg azon ritkább szavaknak

deák-magyar sz ó t ára,

melyek ezen munkában előfordúlnak,

A

Abdomen. Has, potroh,

altest. -

Acetabulum. Ízvápa.

Acidum. Sav.

Acinus: Szemcse.

Acromion. Vállcsúcs. Váll

tető.

Adenologia. Mirígytanít

mány. -

Aditus ad aquaeductum

Sylvii. –= Sylvius zsilib

- jébe való bemenetel.

Aditus ad infundibulum.

– Tölcsérbe való beme

netel.

Adultus. Meglett.

> Aer. Lég.

Ala processus pterygo

idei. – Röpnyújtványnak

szárnya vagy röpje,

Ala"YOrrszárny.

Ala parva Ingrassiae. In

grassiának kis szárnya.

Ala vespertilionis. Dene

vér szárnya. r

Ala ossis sphenoidei, Ik

csont szárnya.

Albumind. Petefehér.

Allantois. Hudduzma.

Alveolus. Fogsejt.

Alveus, Meder. Fogmeder.

Amnion. Magzating v. Bá

rányburok.

Amphiarthrosis. – Feszes

ízülés. - - -

Ampulla. Buborék -

Anastomosis. Oszvenyílás,

Anatomia. Boncztudomány,

Anatomus. Bonczoló. -

Anatomia pathologica. –

KórtudományosBonczolási

Angiologia. – Edénytanít

mány,

Angulus. Szeglet:

Ang. corporeus. Szeg:

Ang, frontalis. Homlok

szeglet.

– mastoideus. – Csecs

szeglet. -

– maxillae infer. All

kapocs szeglete.

– occipitalis. Nyakszirt

szeglet.

Angulus oris. Szájszeglet.
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2 - Angulus
Arcus

*

Angulus sphenoidalis, ík

t szeglet.

Annuli tracheae. Gőgsip

gyürői.

Annulus abdominalis. -

Hasgyürő.

Annulus fossae ovalis

cordis. Szív petárkának

gyürője.

Annulus tympani. Dob

gyürő._ -

Ansa. Hurok.

Anterior. Melső. Ab ante,

Melöl.

Antihelix. Belső szegély.

Anthropotomia. –Ember

honczolás.

Antibrachium. Alkar.

Antitragus. Ellenczép:

Antrum Highmori, ##-
mior barlangja.

Anus. Segg

Apertura externa agitae
ductus vestibuli. Tor

nacz zsilíbjének külső

nyílása."

Apertura interna Qata

lis Fallopii.- – Fallo

csatornájának belső nyí

lása. -

Aperturae pelvis. Meden

cze nyílásai.

Apertura pyriformis Kör

teképű nyílás.

Apex cordis. Szív hegye.

– nasi. Orr hegye.

Aponeurosis. Bőnye.

" – , palmaris. Te

nyérbőnye. . .

Aponeurosis plantaris. -

Talpbőnye,

Apophysis. Nyújtvány.

Apparatus ligamentosus.

Szálagos készűlet.

Apparatus ligamentosus
sinus tarsi. A lábtő öb

lének szálagos készűlete.

Appendices epiploicae. –

Csepeztoldalékok,

Aquaeductus Cochleae. –

Kagyló zsilíbje. -

Aquaeductus Cotunni. –

_Cotunn zsilibje.

Aquaeductus Fallopii. –

Fallop zsilíbje.

Aquaeductus Sylvii. Syl

vius zsilíbje.

Aquaeductus vestibuli. –

Tornácz zsi1fbje.

Aquula acustic.Hallvizecs.

Aquula Cotunni. Cotuun

- vizecse. , - -

2"" Pókhállókér.

V507 vitae. – íia.Eletfa, * fája

Arcus aortae. Függér íve.

Arcus atlantis. Fejgyám
ívei. -

Arcus faucium. – Torok
Ve1 •

Arcus glossopalatinus. –

Nyelvínyív.

Arcus ossium pubis. Fan

csontív. Fanív.

Arcus pharyngopalatinus

Garatínyív.

Arcus plantaris. Talpív.

Arcus superciliaris. Sze
mőldív.

Arcus veli palatini. Íny
vitorla íve.

Arcus, ventriculi. – Gyo

morívek. *

Arcus vertebrarum. Ge

rinczívek. * *

Arcus volares. Tenyérbeli

ívek.

Arcus zygomaticus. Já

romív,



Areola Art. 3

2irebla mammae. Csecs- Art coccygea. Fárcsikütér.

- bimbó udvarcsája. - coeliaca. Menyütér..

Ar* anatomica. – Boncz- – colica. Hurkaütér,

mesterség: - – collaterales. Mellék

Arteria. Ütér. üterek.

Art.4cromialis – Váll= –, communzcantes. Köz

csúcsütér. lő üterek. . -

- Alveolaris, Mederütér. – coronariae. Koszorús

-7, Ramus mylohyoideus üterek.

Ilszakág. " " - corporis callosd Kér

- Angülaris.Szegletütér: ges test ütere.

- Anonyma.– Névtelen – cruralis. Szárütér.

ütér. • - Gystica. Hólyagütér.
- Aorta. Függér: - •- #". Fogüterek.

- Appendicularis. Bél- – digitales. Ujüterek.
toldalékütér. , , „ - dorsales. Háti üterek:

- Articulares. – Ízbeli – epigastrica. Hasfölöt

üterek. : – • ti ütér. . . . . *

- Aspera: Gőgsip. - ethmioideae.– Rosta

- Auditíva. Hallittér. üterek. " "

"Auricularis. Külfül- – Fossae Sylvii. sylvius
ütér. . . . - árkának ütère. * *

- Axillaris. – Hónalyi – Frontalis.Homlokütér:

ütér, – Gastroduodenalis. –

- Basilaris. Alapütér. Gyomornyomütér. -

- Brachialis, Karütér. – Gastroepiploicae. –

- Bronchiales. Légcső- gyomorcseplezüterek. -

üterek: - - – Gluteae. Farűterek.

– Carotides, Fejerek. – Haemorrhoidales. –

- Carotis cerebralis.– Arany üterek. … -

Agyi fejér. . . . . . – Hepdtica. Májütér.

- Carotis facialis, Áb- – Hypogastrica. Hasa

rázati fejér. latti ütér.

- Centralis retinae. – – Ileocolica. Csíphurka

Idegrecze közepponti ütére ütér. - • ^

- Cerebelli, Agyacsütér, – Ileolumbalis. Csíp
v. ütere. - ágyékütér: , , ,

- Cerebri profunda. – – Iliacae. Csípüterek.

gy mély ütere. . . | – Infraorbitalis. Szem

- Cervicales. Tarkóüte- gödralatti ütér.
rek, - - – Intercostales. Borda

– Ciliares. Súgárüterek közötti üterek.

- Circumflexae. Körül- – Interosseae. Csontkö=

vetett üterek. . . . zötti üterek. … .

- clitoridea. Csíkhütér. – Ischiadica, Ülütér:
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4 Art. Art.

Art. Labialis. Ajkütér. Art. Pericardiacophreni

– Lacrymalis. Könny- ca.,Szívburokrekeszütér.
ütér. – Perinaei Gátütér.

– Laryngeae. Gőgüte- – Pharyngeae.Garatüte
rek. rek. -

– Lienalis. Lépütér. . – Phrenicae, Rekeszüte

– Lingvalis. Nyelyütér rek: - -

– Lumbales. 'Agyéküte- – Plantares-Talpüte

rek. rek.

– Malleolares. Bokaüte- – Poplitea. Térdalyütér

rek. , – Pterygoidea. –Röp

– Mammariae.Csecsüte- ütér

rek. – Pterygopalatzna. –

– Masseterica. Rágütér. Röpínyütér,

– Maxillares. 'AÍlüte- – Pudendae. Szemérm

rek. üterek. -

– Meningeae.Agykérüte- - Pulmonalis. Tüdütér.

rek. - – Pylorica.Gyomorcsuk

– Mesentericae. Fodor- ütér. -

üterek. – Radialis. Orsóütér.

– Metatarseae. Közep- – Ranina. Békaütér.

, lábüterek. – Renales. Vese - vagy

– Muscularis brachii. vesüterek, -

Kar izomütere. – Recurrentes. Vissza

– Musculophrenica. - térő üterek,
Izomrekeszütér. : – Sacrales. Keresztüte

– Nasalis. Orrütér. rek.

– Nutritiae. – Tápláló – Scapulares. Lapcsont
üterek. ~ üterek,

– obturatoria.Dugütér. – Scrotalis. Borékütér.

– Occipitalis. Nyakszirt- T Spermaticae. Ondüte

ütér. rek. - *

– Oesophageae. – Bár- " Sphenopalatina. ík

zsingüterek. - ínyütér. , , , , " »

– Öphthalmica. Szem- T Spinales. Orjüterek.

ütér. 7 – Spinosa. Tövisütér.

– Palatinae. Ínyüterek. - $ple”*°*:"

– palpebrales. Szemhéj- "K" 62(7. ~üterek. arczcsecsütér.

- – Subclavia. Kulcsalatti– Pancreatico-duode- ütér. C (2. /\U11C8a13UU1

nalis. Husmindnyomütér. – Sublingvalis. Nyelv

– Penis. Mony ütere. alatti ütér.

– Pericardiaca.Szívbu- – Submentalis.'Allcsúcs

rokütér. alatti ütér.
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Art. Subscapularis. Lap
csontalatti ütér.

– Supraorbitalis. Szem

gödörfölötti ütér,

– Tarsea. Labtőütér.

– Temporales. Halán

téküterek.

– Thoraczcae, Melkasi

üterek,

– Thymicae. Kedeszüte
rek. f

- *reoideae Paizs

üterek,

– Tibiales. Sípüterek.

- Transversae. Haránt

üterek.

– Tympanica. Dobütér

– Ulnaris. Singütér.

– Umbilicalis. Köldök

ütér.

– Uterina. Méhütér.

Art. Vaginalis.–Hűvely
ütér.

– Vertebralis. Gerincz

ütér.

– Vesicales. Hólyagüte

rek.

– Vidiana.Vidian ütere.

Arthrodia. Szabad ízülés.

Articulatio. Izülés. Foglal- -

vány. ,

Asper. Erdes.

Aspera arteria, Gőgsíp.

Astragalus.Szökcsont. Ug

raC80nt.

Atlas. Fejgyám. -

Atria cordis. Szívpitvarok.

Atrium … venarum cava--

/'um. Urös erek pitvara.

– Pulmonalium. Tüdő

vérerek pitvara,

Auricula. Külfül.

Auricula Cordis. 8zívfül

C8Ce

B.

* Balanus. Makk.

Barba. Szakáll.

Basis. Alap.

Basis cerebri. Agy alapja,

feneke.

– Cordis. Szív alapja.

- Cranii. Koponya alap

ja, feneke.

– Ossis hyoidei. Szak

csont alapja.

– Scapulae. – Lapcsont

alapja.

Bronchz. Hörgök.

JBronchiae. Légcsővek.

Buccae. Pofok.

Bulbus oculi. Szemteke,

Szemgolyó.

JBulbus urethrae. Hudcső

hagymája:

Bulbus venae jugularis.

Torkolatérnek hagymája.

Bursae mucosae. Takony

erszények. -

– Vaginales. Hűvelyes

takonyerszények.

– Vesiculares. Hólya

gos takonyerszények,

C.

Calamus scriptorius. Ír
toll, -

Calcaneus. Sarkcsont.

Calcar avis. Madársarkan

tyú.

Calvaria, Koponya,



6 • Cal*: Cart.

:

Calx, Sark. -

Calx phosphorica. Villó

savas mészag. -

Calyces. Csészék,

Cainerae oculi. Szemcsár

nokok.

Canalis alveolaris,Meder
csatorna v. cső,

Can. caroticus, Fejércsa

tOrna.

– Cibarius, Bélhúzam,

Bélcsatorna.

– Cruralis. Szár - vagy

Czombcsatorna. -

– Fallopii.Fallop csator

nája.

– Fontanae. – Fontana

csatornája. -

– Infraorbitalis. Szem

gödralatti csatorna:

– Inguinalis. – Lágyék

csatorna.

– Intestinalis.Bélcsator

I13,

– Lacrymales. Könny

csatornák, -

– Medullae spinalis. –

Hátgerincznek, v. gerincz

agy csatornája.

– Petiti.Petit csatornája.

– Pterygoideus.Röpcsa

"" v. cső. . . .

– Pterygopalatinus. –

Röpínycső, v. csatorna.

– Sacralis. Keresztcsa

tOrI1a.

– Semicirculares. Fél

körös csatornák, v. lvjá

ratok,

– /ertebralis. Gerincz

csatorna. .

– /idianus. Vidian csa

tornája. -

Cant/ii oculi. Szemszeg

.letek.

Capilli, Hajak.

Capitulum astragalis –

Szükcsont fejecse.

– Costae. Borda fejecse.

– Fibulae.– Szárkapocs

fejecse.

Capsula Dentis. Fogtokja.

– Glissonii. Glisson tok

Ja. *

– Lentis. Lencsetok.

- Atrabiliariae. Epesá

ros tokok.

– Suprarenales, Vese

fölötti tokok.

Caput Gallinaginis. Ka

kasfej. • -

– Pancreatis. Húsmind

feje. - -

Cardia. Gyomornyit..

Caro accessoria. Mellék

hús. - . . . -

Caro quadrata Sylvii. –

Sylviusnak négyszegletü

húsa.

Carpus. Kéztő.

Cartilago. Porcz.

– Annularis. – Gyürő

porcz. -

– Arytaenoideae. - Kán

porczok.

– Cricoidea.Gyürőporcz.

– Costalis. Bordaporcz.

– Guttales, v. Arytae

noideae.

Cart. interarticularis. –

zközporcz.

– Interarticularis car

pi. Kéztő ízközporcza.

– Intervertebralis. Ge

rinczküzötti porcz.

– Ossescentes. Csonto

– sodó porczok. *

– Permanentes. Allandó

porczok.
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Cart. "
Collum 7

z

Cart. Santorinianae. San

torín porczai.

– Semilunatae. Félhó

dú, v. hódas porczok.

– Septi narium. Orrsö

:" porcza:

– Thyreoidea.

porcz. -

Caruncula lacrymalis. -

Könnyhúscsa.

Carunculae myrtiformes,

rnyeképű húscsák.

Cauda equina. Lófark.

Cauda Pancreatis. Hus

mind farka.

Cavitas abdominis Has

üreg

– Glenoidalis scapulae.

Lapcsont szikály ízgödre

– Paizs

– Glenoidalis tibiae--

Sípcsont szikály ízgödre

– Laryngis. Gőg ürege

– Mediastini. –Gátor

üreg

– Sigmoidea.

gödör

– Thoracis. Melüreg

– Tympani. Dobüreg

– Uieri. Méhüreg

8–képű

Cellula, Sejt.

Cellulae ethmoidales, -

Rostasejtek,

Centrum, Közeppont |

Centrum semiovale /ie

ussenii. Vieussen félpe

tés közeppontja. *

– Tendineum. Inas kö

zeppont.

Cerebellum. Agyacs.

Cerebrum. Agy.

– Abdominale,

agy.

Hasbeli

Cervix. Nyak. Item. Nyak

tő. Tarkó,

Cervix uteri. Méh nyaka.

Cervix vesicae urinariaey

Hudhólyag nyaka.

Cerumen, Fülsár -

Character. Bélleg:
Chemicus, Vegyítésbeli.

Choanae. Hortyok. Hátsó -

orrnyílások. -

Chorda transversa cubi

ti. Könyök haránt húrja.

Chorda tympani. – Dob
húr, ~

Chorioidea. Edényhártya

Quorion. Irhaburok v. ér- ,
hártya- • •

c"""""" Lom

bos irhaburok,

Chorion fungasum. Gom

bás irhaburok,

Chorion laeve. Sima irha- -

hurok.

Chylus. Táp.

Chymus, Em

Cilia. Szemszőrök.

Circulus. Kör, Figurae

circularis, Körképű.

Circulus articularis ra

dii. Orsócsont ízköre.

Circulus Willisii. Willis

- köre, -

Clavicula. Kulcscsont,váll

perecz. • -

Clavus. Szög.,

Clitoris, Csikló.

Clivus. Lejtő.

Clunes. Ulep.

Coagulablis. Hegedékeny.

Cochlea, Kagyló.

Coles. Mony. .

Collum. nyak

* * * * *
-

***

, ~*



3 Collum Corpus

Collum costae, Bordanyak.

Collum dentis. Fognyak.

Collum fibulae, Szárkapocs

nyaka. - -

Collum maxillae infer–

'Allkapocs nyaka.

Collum ossis femoris. –

Czombcsont nyaka.

Collum vesicae felleae,

Epehólyag nyaka,

Collum uteri. Méh nyaka,

Collum vesicae urinariae.

Hudhólyag nyaka.

Colon. Hurkabél.

Columella. Oszlopcsa.

Columna vertebralis. Ge=

rinczoszlop, Hátgerincz.

Collumnae vaginae. Méh

hűvely oszlopjai.

Commissurae cerebri.Agy

eresztékei.

Conarium. v. Glandula pi

nealis.

Concentricus.Közös közep

pontú.

Conceptus. Fogat,

Cohcha auris. Fülteknő.

Concha narium. Orrcsiga.

Concha Morgagniana. –

Morgagni csigája.

Concha Santoriniana. –

Santorin csigája.

Condylus. Bütyök.

Cond. ossis femoris. –

Czombkoncz bütyke.

Cond. ossis humeri. Kar

csont bütyke, .

Cond. extensorius. Feszítő

bütyök.

Cond.flexorius. Hajtó bü

työk. - -

Coad, radii. – Orsócsont

bütyke.

Cond. ulnae. – Singcsout

. bütyke. -

Conus. Kúp.

Coni vasculosi. – Edényes

Contextus cellulosus. Sejt

szövet.

Cor. Szív,

Corium. Bőrhártya. Irha,

Cornea, Szarvhártya.

Cornu ammmonis. v. Pes

Hippocampi major.

Cornii coccygeum. Farcsik

8Z3TV,

Cornu cartil.thyreoideae.

Paizsporcz szarva.

Cornuglandulae thyreoi

deae. Paizsmirígy szarva.

Cornua limacum, Csiga

szarvak. -

Cornua ossis hyoidei. –

Szakcsont szarvai.

Cornu sacrale. Kereszt

csontszarv. F

Cornu sphenoidalelkszarv.

Cornua ventriculi later.

cerebri. Oldalsó agygyo

mor szarvai« - -

Corona ciliaris. Súgárko

szorú. -

Corona cubiti. Könyökél

csont koszorúja, vagy Kö

nyökkoszorú. -

Corona dentis. Fogkoszo

I'll » -

Corona glandis. Makk ko
8zoruja.

Corpus callosum. Kérges

te8t.

Corpora candicantza. Fe

hérkedő testek.

Corpora cavernosa clito

ridis. – Csikló barlangos

testei.

Corpora cavernosa penis.

Mony barlangos testei.

Corpora cavernosa uretá



Corpus IDentes 9

rae. – Hudcső barlangos

testei.

Corpus ciliare. Súgártest.

Corpus dentatum. cilia

re. Fogas, v, súgáros test.

Corpora geniculata. Izelt

testek,

Corpus Highmori. High

mor teste,

Corpus luteum. Sáros test.

Corpora mammillaria.–

Einlőcsés testek. - -

Corpus maxillae infer.–

Allkapocs teste.

Corpora olivaria. Olajsze

mű testek, -

Corpora pyramidalia, –

Kúposzlopú testek.

Corpora quadrigemina.–

Négyikertestek.

Corpora restiformia. Kö

telképű testek,

Corpus rhomboideum, –

Csüllőképű test, -

Corpus ossis sphenoidei,

fkcsont teste.

Corpus sterni.–Melcsont

teste.

Corpus striatum. Csíkolt

teSt.

Corpus trigonum. Három

szegű test.

Corpora tritic.Búzatestek.

Corpora uteri. Méh teste.

Corpus vertebrarum. Ge

rinczek testei.

Corpus vesicae felleae

Epehólyag teste. -

orbus vesicae urinariae.

Hudhólyag teste.

Bentes Fogak.

4Dentes canini, Eb - vagy

szemfogak. - , Dentes iacişore *:

Costae spuriae. Albordák.

Costae verae. Valódi bor

dák.

Cranium. Koponya,
Cribrum. Rosta.

Crista galli. Kakastaréj.

Crista lacrymalis. Könny

taréj. -

Crista nasalis, Orrtaréj.

Crista ossis ilium, Csíp

csonttaréj. -

Crista pubis Fantaréj.

Crura cerebelli, Agyacs

szárai"

Crura diaphragmatis, –

Rekesz szárai.”

Crura musc. abdom, ob

liqu.Ferdehasizom szárai.

Crus. Szár. it. Alszár.

Crus ad corp. quadrige

mina. Négyikertestekhöz

tartozó szár,

Crus ad pontem, Hídhoz

tartozó szár

Cryptae muciparae. Ta

konyrejtekek.

Cryptorchides. Hererejtők.

Cryptae sebaceae.– Fage

gyúrejtekek.

Cubitus. Könyök, könyökél

CSOnt.

Cubus. Köb.Figurae cubi

cae. Köbképű.

Cunnus. Pina.

Cupula: Kupak.

Cutis. Bőr.

Cuticula. Fölbőr, Hám.

Cylinder-dricus. Henger *

hengeres.

Cystis fellea. Epehólyag

D.

Dentes cuspidati. Eb - v.

szemfogak. »

Vágfogak,



*

#: - *

»

*

Discus. Korong&dcibe.

* E.

Ellipsis; körkör, ellipti-,

# 10 Dentes

Dentes infantiles, Cse

csemfogak. -

Dentes lactantes. Tejfogak

Dentes molares, Orlű v.

Zápfogak. - * -

IDentes molares bicuspi

dati, Kéthegyű zápfogak.

Dentes motares mayores,

Nagyobb zápfogak,

Deniés permanentes. Ma

radó fogak, -

Dentes sapientiae.Bölcses

ség fogai. - -

Dentitio secunda, Fógvál

tás v. második fogzás,

IDentitzo tertia- Harmadik

fogzás,

Descensus testiculi. Here

leszállás, -

Diagonalis. Kajsza.

ADiameter. Atmérű.

ADiameter conjugata.Egy

befoglaló átmérű. -

JDiameter obliqua. Ferde

átmérű- -

Diameter tranversa. ha

ránt átmérű.

Diaphragma, Rekesz. Re

keszizom- . . * .

Diarthrosis. Mozdúlható

egyesűlés:

Didymus, Tök, here

jDigát, uj. Pollex, hüvelyk

Index, mutató. Medius

közepúj. Annularis-gyü

rőuj. Minim. kishj. Ha4"

lux, öreguj. ~* *

Diploë. Csontbél -

Directio. Irány,

Embryo. Fogondzat. -

Elaterium. Érmécz.

Elasticus. Erméczes.

*

- * * * *
*

#.

# y - - #
»* é^ _ < * • •

* * ** * * * ** * * * * * * * 3*** - 4 * +

- - Elementum. Elv. "

& Elementum, ~

Diverticula, Gurdélyok.

Diverticulum intestino

rum. Belek gurdélya.

Doctrina. Tanítmány«

Dorsum nasi, Orrhát.

Ductus arteriosus Botal

li. Botall üteres vezetéke,

– Bartholinianus. Bar

tholin vezetékes -

– choledochus Epeköz

vezeték. *

– cysticus. Hólyagveze
ték. - : -

– deferens. Vezéredény

v. ondóvezér, -

– ejaculatorius sper

-mitatis. Ondókilövelló ve

zeték,

– hepaticus Májvezeték,

– lactiferi, Tejvezetékek

– nasalis. Orrvezeték.

– pancreaticus.- Hús

mind-vezeték, v. hasnyál

mirígy-vezeték. *

– tüvini.Rivin vezetékei,

– semicirculares. Fél

körös vezetékek.

– Sthenonianus, Sthenon

vezetéke. "

– thoracicus. Melveze

ték, v, Tápcső... |

– venosus Arantii. A

rant véreres vezetéke.”

– /4/hartonianusWhar

ton vezetékes

– Wirsungianus. Wir

sung vezetéke. -

Dura mater, v. meninx.

Kemény agykér v. kér.

Dynamicus, Erőbeli.

F „ **

cus, körkörképű. -

*

\



~ Eminentia Focile 11

Eminentia media, tib.Síp

koncz közepkitűnöttsége.

JEminentia papillaris.Sze

mölcsös kitűnöttség.

Eminentia Pyramidalis.

Kúposzlopú kitűnöttség.

Emissaria Santorini. –

Santorin Küldényei.

Encaustum dentium, Fog

máz. Fogzománcz,

.Encephalon. –Agy tágabb -

értelemben.

Ens. Lény.

"" Töröknyereg.

-Epidermis. Fölbőr, hám.

JEpididymis. Töktoldalék,

E, khere. „ „

iglottis, Gőgfedű.

f" Forromány.

AEpiploa, Cseplezek. "

Epistropheus. Tengely,

Extensio. Körület, Körlet,

limfäng.

JExtremitas acromialis

claviculae. – Kulcscsont

vállcsúcsvége. -

AExtremitas sternalis cla

viculae. Kulcscsont mel

ka8 vége:

F,

Facies. Ábrázat.

Facies basilaris. Alaplap. .

4'ala cerebelli, Agyacs sar

lója, v. sarlóképű nyújt

ványa. -

- cerebri Agy sarlója, v.

sarlóképű nyújtványa.

Fascia lata. Széles póla.

- longitudinalis. Ho- .

szús, hosszúd, v. hos

szúságos póla,

– renalis. Vesepóla.

– suralis. Alszárpóla,

Fasciculi Pyramidales.–

Kúposzlópú nyalábok.

Fauces. Torok.

Fenestra ovalis. Petablak.

– rotunda. Kerek ablak.

Femur. Czombkoncz, vagy

_csont. -

Fibra. rost. item. kanaf.

Fibula. Szárkapocs.

AFgura. Idom. Idomtalan.

Sinefigura, figurae non

determinatae, irregu

laris, -

Filamenta accessor. ner

"vi sympathicz maximi.

Együttérzideg járulékos

idegszálai.

Fimbriae, Sallangok.

.Fissura Glaseri. Glaser

rése: -

– orbitalis inferior. Al

só szemgödörrés.

– orbitalis superior. –

Fülső szemgödörrés.

– pterygopalatina.Röp

ínyrés: - • *

– sphenoidalis. Ikrés,

– sphenomaxillaris. Ik

- res.

Flaccidus. Gindár; pety

„hüdt. ..

Flexurae coli. – Hurkabél

hajlatjai.

Flexus iliacus. Csíphajlat.

Fluxus lochiorum. Gyer

mekágyi tisztúlás.

Fluxus menstruus. Hód

szám. Hódcsur.

Focile majus. Könyökél

csont. Singcsont. ,



12 Focile Fossa

JFoc, minus. Karküllő. Or

sócsont.

Foetus. Magzati maturus.

Kiviselt, érett magzat.

A'raematurus. Idűtlen

magzat. -

Folliculi muncipari v.

mucosi, Takonytüszők.

Fonticuli. Kutacsok.

– anterior. Melső kutacs.

– Casserii, Casser kú

taCSa.

– lateralis. Oldalkutacs.

– major.Nagyobb kutacs.

– poster. Hátsó kutacs.

– quadrangulus. Négy

szegletű kutacs.

– triangulus. –Három

szegletű kutacs,

Foramen centrale reti

nae. Idegrecze közeppon

ti lika. -

For, coecum. Vaklik.

– condyloideum. – Bü

työklik,

– cribrosa. Rostalikak.

– ethmoidal. Rostalikak,

– incisivum. Váglik.

– infraorbitale. Szem

gödralatti lik. -

– jugulare. Torkolatlik.

lacerum. Rongyos lik.

magnum. Öreglik. -

mastoideum. Csecslik.

maxillare. All-lik.

mentale. Allcsúcslik.

obturatorium.Duglik.

oesophageum. – Bár

zsinglik."

– opticum. Látlik.

– ovale. Petelik.

– palatinum. Ínylik.

– parietale. Fallik.

– quadrilaterum. Négy

#

For. rotundum. Kereklik.

– sacralia. Keresztlikak.

– sphenopalatinum. Ík

ínylik.

– spinosum. Tövislik,

- stylomastoideum, –

Karczcsecslik.

– supraorbitale, Szem

gödörfölötti lik. |

– JVins/awii, Winslow

lika.

– 2#gom*** – Já

romlik.

Forma. Kép.

Formare. (facere,

re) képelni.

Fornix. Menyezet.

Fossa axillaris. Hónaly

üreg.

– carotica, Fejérárok.

– Cochleae. Kagyló árka,

– condyloideae. Bütyök

árkok.

– infraspinata. Tövis

alatti árok.

– lacrymalisKönnyárok,

– longitudinalis hepa

tis. Máj hosszús árka.

– navicularis Morgag

ni. – Morgagni csónakos

árka,

– navicularis vulvae«

Picsa csónakos árka.

– ovalis. Petárok.

– poplitea.Térdaly.Térd

hajla 4 -

– pro vena cava. Urös

ér árka. dea, R k

– pterygoidea. Röpárok,

-" S – képű

árok. . F

• sphenopalatina. Ik•

ínyárok. -

– supraspinata. Tövis

fölötti árok. -

effice



*

Fossa

Fossa Sylvii Sylviusárka.

– temporalis Halánték
árok,

– transversa hepatis.-

Májnak haránt árka.

Fovea, Gödör.

Fov. articularis verteb

rarum.Gerinczek ízgödre.

– maxillaris. Allgödör

Frenulum clitoridis. -

Csikló féke. - -

– labiorum. Ajkfékek,

– lingvae. Nyelvfék,

– novum Tarini. Tarin

új fékecse.

4 Glandula 13

Fren.praeput. Makktyúfék.

– praeputii clitoridis.

Csiklómakktyújának féke,

Fundus. Fenek.

Fund, uteri. Méhfenek.

– ventriculi. Gyomor fe

neke.

– vesicaefelleáe. Epe

hólyag feneke. -

– vesicae urinariae. -

Hudhólyag feneke.

Funiculus spermaticus.

Ondózsinór.

– umbilicalis,

zsinór.

Köldök

G.

Galea aponeurotica cra

nii. Bőnyefejtyű, v. Bő

nyesisak. :

Ganglium. Dúcz.

– coccygeum– Farcsik
dúcz. -

– Gasseri. Gasser dúcza.

– maxillare. Álldúcz.

– cardiacum. Szívdúcz.

– cervicalia. Tarkó - v.

nyakdúczok, , , ,

– lumbaliaAgyékdúczok•

– sacral. Keresztdúczok.

– thoracica. Melkasdú

czok. -

– ophthalmicum. Szem
dúcz.

– petrosum. Szikladúcz.

– semilunare. Félhódké

pű dúcz.
– sphenopalatinum. ík

ínydúcz. _

Gargareon. Nyelcsap

Germen. Csíra. -

Genae. Arcz. Pof.

Gingiva. Foghús.

". Tarhely.

/

Glandula. Mirígy.

Gland. axillares. Hónaly

mirígyek.

– bronchiales. Légcső

mirígyek.

– Brunnerianae. Brun

ner mirígyei.

– buccales. Pofmirígyek.

– conglobatae. Fölgom

bolyított mirígyek. „

– conglomeratae. Osz

vetorlott mirígyek. -

– Cowperi. Cowper mi

rígyei. *

Havérsianae. Havers

mirígyei.

– ingvinales. Lágyékmi

rígyek. -

– labiales. Ajkmirígyek.

– lacrymalis, Könnymi

rígy -

– mammae. Csecs vagy

Emlő.

– Meibomii.Meibom mi

rígyei.

– mesentericae. Fodor

mirígyek,

*~*~*



14 - Glandula . Inciuera

Gland. Pachioni. Pachion

mirígyei. * * – *

– Parotis. Fültőmirigy,

– Peyerianae. Peyer mi

rigyei. _ - _

– pinealis. Tobozmirígy.

–, pituitaria. Turhás mi* .

rigy, „ * * *

– salival Nyálmirigyek.

– sublingvalis. Nyelv

alatti mirígy:

– submaxillaris. Álla

latti mirígy,

Gland synovial.Íznedvmi

rígyek, v. Ízmirigyek.

– thymus: Kedesz, Ke

deszmirígy..

– thyreoidea, Paizsihi

rigy: „ , , ,

Glans clitoridis. – Csikló

makkja.

– penis. Mony makkja:

Glomeruli. Törlatok.

Glottis. Hangrés: -

Gomphosis. Íkízülés. .

3" Csukló ízülés.

#yrus. Tekervény,

H.

Hallux, öreguj.

JHamus. Horog.

Hamuli frontales. Hom

1bkhorgacsok.

Hamulus lacrymalis. –

Könnyhörgacs:

– laminae spiralis. Per

ge lemez horgacsa.

– pterygoideus. Röph6r=

gacs.

Harmonia. Öszveillés.

Helix. Külső szegély.

Hemisphaeria cerebri –

Agy féltekéi. -

Hepar. Máj. Joh. „

"" aorticus: Függeres

t*

Hilus lienalis Lépköldök.

– renalis. Veseköldök.

Horison: Láthatár.

Humor, aquèus. – Vizes

nedv. | »

– Morgagni. Morgagni
nedve.

– pleuriticus.

tyahedv. 43

– vitreus. Uvegtest, V;

nedv. . - -

Hydrargyrum: Higany.

Hymen. Szüzőr.

# ochondrium. – Rászt,

Porczaly, -

Hypophysis, v. Glandula

pituitaria: -

Melhár

I.

1 Imaginari (repraesenta

re) képzeni, képzelni. –

Imaginatio. Képzelet,

Impressiones digitatae.–

Üjnyomatok. : *

Hncisura acetabuli. Izvá

pa bevágánya:

– auris. Fülbevágány:

Inc. sterni. Melcsont bevá

gánya. - -

– interlobularis.– Ka

rélyközötti beyágány.

– ischiadicallbevágányi

– mastoidea. Csecsbevá- -

gány, -

– nasalis. Orrbevágány:
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*,*

**;

fnc, peronea. Szarkapocs

bevágány.

-- suprascapularis.Lap

csontfölötti bevágány.

Incus. Üllő.

Individuum. Egymi, indi

vidualis v. individuus,

egymis.

Ingven. Lágyék.

Infundibulum. Tölcsér.

Insalivatio. Benyálazás.

Inscriptiones tendinae.–
Inas beíratok.

Integumenta cerebri. Agy

kérek. ' , ,

– communia. Közv. kö

zönséges takarók,

Intestinum. Bél.

Intest, eoecum, Vakbél.

- colon. Hurkabél.

Labia. Ajkak,

- genitalium muliebri

um. Szemérmajkak.

- Majora. Nagy ajkak.

inora. Kis ajkak...

– uteri, Méhajkak.

Jabyrinthus. Tömkeleg.

zacus lacrymal. Könnytó.
amina cribrosa, Rosta

lemez. „

– fusca, Barna lemez:

– mesenterii. Fodorle

mezek,

– ossium. Csontlemez:

– papyrac. Papírlemez.

-{"lar" Füg

gélyes lemez. -

-

JLarynx. Gőg. Gég.

Jens cristallina. Jéglencse.

JLjen. Lép.

Lienes succentariati. –

Zsellérlépek,

- Int.

– spiralis. Perge lemez.

crassum. Vastag bél:

– duodenum, Nyombél.

– jejunum. Éhbél.

– ileum, Csípbél

– rectum. Végbél. . -

– tenuê. Vékony bél.

ntestinula cerebri, Agy

bélcsék.
4

Involucrum lingvae. –

Nyelvboríték.
-

ris Szivárvány, v. szivár

…ványhártya,

Isthmus. Szor. -

Isth. bordis. Szívszor.

– faucium. Torokszor.
– urethrae Hudcsőszor:

Juga cerebralia. Agybér

czek. -

Jugulum. Torkolat,

Junctura. Foglalvány.

L.

Ligamenta. Szálagok,
Lig. accessoria obliqua

carpi Kéztő ferde mel

lékszálagai. #

– accessorium rectum

carpi. Kéztő egyenes mel

lékszálaga.

– acromio - coracoide

um. Vállcsúcshollorrszá

lag: -

– alaria cruris. Lábszár

szárnyas szálagai.

– alaria vertebrarum.

Gerinczek szárnyas szá

lagai.
-

– annularia carpi. –

Kéztő gyűrős szálagai.

– annulare radii Orsó

gyürős szálaga.
-

– apicum. Hegyek szá

lagai.

– arcuatum.Ívelt szálag.
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Lig.articularia vertebra

rum.Gerinczek ízszálagai.

– aryepiglotticum.Kán

gőgfedűszálag.

– auriculare. – Külfül

szálaga. -

– brachiocubitale. Kar

könyökszálág. -

– brachioradiale. Kar

orsószálag.

– Capitulorum meta

carpi. Közepkézfejecsei

nek szálagai.

– Capitulorum meta

tarsi. Közepláb fejecsei

nek szálagai. -

- capsular,""
– caps, antibrachii. A

kar tokszálagai.

– caps. capitulorum co

state. Borda fejecseinek

- tokszálagai. é

– caps. maxillae infer.

Allkapocs tokszálagá:

– caps. phalanguaz di

gitorum. Ujperczek tok

szálagai.

– caps. tarsi Lábtő tok

szálagai.

– caps.. vertebrarum.

Gerinczek tokszálagai.

– carpi communia dor

salia. Kéztőháti , közös

szálagok.

– carpi communia vo

laria. Kéztőnektenyérbe

li közös szálagai.

– carpi volare propri

… um. Kéztő tulajdon te

nyérbeli szálaga.

– ciliare. Súgárszálag:

– claviculae acromia

le. Kulcscsontnak vállcsú

csi szálaga. -

- coli. Hurkaszálagok.

Lig. colli costae. Borda

nyak szálaga. - -

– conoideum laryngis.

Gőg kúpképű""
– conoideum , scapulae.

Lapcsontkúpképű szálaga.

– coronarium hepatis.

Máj koszorús szálaga.

– cricoarytaenoideum.

Gyürőkánszálag.

– crico thyreoidea.Gyü

rőpaizsszálagok.

- Cricotracheale. Gyü

rőgőgsípszálag. -

– Cruciata carpi. Kéztő

keresztes szálagai.

- Cruciatum femoris.

Czombcsont keresztes szá

laga:

– Deltoideum. Kótalán

csás szálag: - -

– Denticulatum. Fog

zatos szálag: -

- Dorsalia tarsi. Láb

tőháti szálagok. -

– Duodeni, hepaticum.

Nyommájszálag ,

– Duodeni renale. 2=-

Nyomveseszálag. -

– Epididymidis. Mellék

here szálaga.

– Fallopii, Fallop szála

ga•

– Fibulare calcanei –

Sarkcsontnak szárkapcsi

szálaga.

– Fibulare tali. Szök

csontnak szárkapcsi szála

ga.

– Gastrolienale.

morlépszálag.

– Glosso-epiglotticum.

Nyelvgőgfedűszálag.

– Hydepiglottica. Szak

gőgfedűszálagok.

Lig.

Gyo
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Lig. Hyothyreoidea. Szak

aizsszálagok. -

– Ileolumbale. – Csíp

ágyékszálag.

– Ileosacrum.–Csípke

resztszálag. „

– Incudis. Ullő szálaga.

– Interclaviculare.

Kulcsközötti szálag.

Szár– Intercruralia.

közötti szálagok.

– Interlobularia.– Ka

rélyközötti szálagok.

– Intermusculare.Izom

közötti szálag. -

– Interosseurn. Csontkö

zötti szálag.

– Interspinalia. Tövis

közötti szálagok.

– Intertransversalia.–

Harántközötti szálagok.

– Intervertebralia. Ge

rinczközötti szálagok.

– Lacinzatum.Sallangos

szálag.

– Lateralia. Oldal - v.

oldalsó szálagok.

– Latum uteri. – Méh

széles szálaga.

- Longitudinale.

szúd szálag.

– Mallei. Pőröly szálaga.

– Mallež et incudis. Pő

röly és üllő szálaga.

- Medullae spinalis.Ge

rinczagy szálaga.

– mucosum. – Taknyos

szálag.

– nitentia. Fénylő szála

gok.

– nuchae. Tarkószálag.

– obliquum. Ferde szálag.

– obturatorium. Dug

szálag.

Hos

Lig. ovarii. Petefészek szá

laga. -

– palpebralia. Szemhéj

szálagai.

– patellae.– Térdkalács

szálaga.

–phrenicogastricum. –

Rekeszgyomorszálag.

– phrenicolienale. Re

keszlépszálag.

– popliteum. – Térdaly

szálaga. -

- posticum cruris. Al

szár hátsó szálaga.

– Poupartii. – Poupart

8zálaga.

– processus xiphoidei.

Kardnyújtvány szálagai

– propria metacarpi.–

Közepkéz tulajdon szála

gal.

– pulmonum. Tüdők szá

lagai. **

– radiatum. – Súgáros

szálag.

– rhomboideum. Csüllő

v. kótaképű szálag.

– rotundum hepatis. –

Máj hengeres, v. görgeteg

szálaga. -

– rotundum uteri. Gör

geteg méh-szálag.

- sacrococcygeum. Ke

resztfarcsikszálag. -

– sacrospinosusn. – Ke

reszttövisszálag. |

– sacrotuberosum. Ke

resztgumószálag.

– stylohyoideum. Karcz

szakszálag. , 1*

– subcruentum. Verhe

nyesded szálag. -

– suspensorium clitori

dis. Csikló akasztó szá

laga.

20



18 Lig. Lyra.

~ Limbus alveolaris.

Lig. susp. epistrophei. -

Tengely akasztó szálaga.

– susp. hepatis. – Máj

• akasztó szálaga,

– susp. lienis. Lép füg

gesztő szálaga.

– susp. Musc. styloglos

si. Karcznyelvizom akasz

tó szálaga.

– susp. penis. – Mony

- akasztó szálaga.

– teres femoris. Czomb

görgeteg szálaga.

– teres hepatis. – Máj

görgeteg szálaga.

– teres uteri. Görgeteg

méhszálag.

– thyreoarytaenoideum

Paizskánszálag,

. – thyreoepiglotticum.–

Paizsgőgfedűszálag.

– #7"(t72829e/"S (I/"Zlt772 CO

starum. Bordák harántos

szálagai.

– transversum. aceta

buli. Ízvápa haránt szá

laga.

– transv. cruris. Alszár

haránt szálaga.

– transv. epistrophei.

- Tengely haránt szálaga

– transv. pedis. Láb ha

ránt szálaga.

– transv. scapulae Lap

csont haránt szálaga.

– trapezoideum. Négy

keszegoldalú szálag

– triangulare scapulae,

Lapcsont háromszegletű

szálaga.

– vaginalia carpi Kéz

tő hüvelyes szálagai.

Me

derpártázat.

Limbus ostii venosi cor

dis. Szív véreres nyílásá

nak pártázatja. -

Linea. Hossz. :

Linea- alba. Fehér hossz.

– arcuata. Ivelt hossz.

– aspera femoris.Czomb

érdes hossza,

intertrochanterica.

Tomporközötti hossz.

– semicircularis. Fél

körös hossz.

– semicircularis Spige

dii. Spigel félkörös hossza

– cruciatae eminentes.

Kitűnő kereszthosszak.

Lingva. Nyelv.

Lingula. Nyelvecs.

Liquor amnii. Magzatvíz.

– amnii spurius. Almag

zatvíz.

-

– pericardii. Szívburok

nedv.

Lobus. Karély.

Lobi cerebri. Agykarélyok.

– pulmonum, Tüdőkaré

lyok. - ! -

Lobuli testium. Herék ka

rélycsái. -

Lobulus auriculae. Fül

gomba.

Lobi hepatis. Máj karélyai.

– hepatis quadratus.–

Máj négyszegletű karélya.

– Spigelii. Spigel ka

rélya. ,

Lumbus. Agyék.

Lunula. Hódacs.

Lympha. Nyirk.

– coagulabilis. Hegedé

keny nyirk.

– tractilis. Húzódékony

nyirk. * *

Lyra. Lant. –
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«

M.

Macula flava. Sárga fót.

Malleolus. Boka.

Malleus. Pőröly.

Mammae. Csecsek. Emlők.

Manifestatio virium.Erő

külölés.

Manubrium. Markolat. Fo

gontyú. Bóda.

argo coronalis. Koszo

rúszél,

– lambdoideus.

daszél.

– orbital.Szemgödri szél.

– sagittalis. Nyilszél.

– temporalis. Halánték

szél.

Materia. Anyag. item Alak

G5toff.

Massa. Gyurma. • " "

Maxilla inferior. Allka

pocs. -

Meatus auditorius. Hall

járat.

– narium. Orrjáratok.

Mechanicus. Munkamíves.

Meconium.Gyermekszurok.

Mediastinum. Gátor. ,

Medulla oblongata.Nyúlt

Lamb

agy. -

Medulla osszum.Csontvelő.

– spinalis. Gerinczagy.

Membr. articularis com

munis. Közös ízhártya.

– caduca. – Húllékony

hártya.

– capsularis saccifor

mis. Tömlőképű tokhár
tya. •

– communis carpi. Kéz

tő közös hártyája. -

– Conjunctiv. Köthártya.

Membr. decidua crassa.

Húllékony vastag hártya.

Membr. deczdua Hunterz.

Hunter húllékony hártyája

– decid. reflexa. Vissza

türődött húllékony hártya.

– Descemetiž. Descemet

hártyája.

– externa hepatis. Máj

külső hártyája.

– externa lienis. Lép

külső hártyája. -

– humoris aquei. Vizes

nedv hártyája. . -

– hyaloidea.Uveghártya.

– ligamentosa. Szálagos

hártya.

– mucosa. Takonyhártya.

– muscular. Izomhártya.

– obturator. Dughártya.

– pituitaria narium. –

Orr takonyhártyája.

–pituitaria Schneideri.

Schneider takonyhártyája"

– propria lienis. – Lép

tulajdon vagy saját hár

tyája. -

– propria renis. – Vese

tulajdon vagy saját hár

tyája. «

– propria sterni. Mel

csont saját hártyája,

– pulposa palati. Iny ta

kony hártyája.

– papillaris. Szemölcsös

hártya. -

– reflexa Hunteri. Hun

ter visszatürődött húllé

konyhártyája.

– semilunaris.

• hártya. -

– serosa. Savós hártya.

– tympani. Dobhártya.

– tympani secundaria.

Másod dobhártya.

*

Félhódú

20 *
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M. vaginalis dorsalis ma

nus. Kézhát hűvelyes hár

tyája.

– vasculosa. – Edényes

hártya. .

Membrum virile. Mony.

Meninx. Agykér.

Meniscus, Hódporcz.

Mentum. Allcsúcs.

Mercurius. Higany.

Mesenterzum. Bélfodor.

Mesocolon. Hurkafodor.

iMesorectum. Végbélfodor.

Metacarpus. Közepkéz.

Metatarsus. Közepláb,

Modiolus. Csötör.

Monorchis. Egytökű.

Mons veneris. Gyönyör

domb. ••

Morsus Diaboli. Ordögha

rapás.

Mucro cordis. Szív hegye.
Musculus. izom.

M. abdominales.– Hasiz

mok. *

M. abdominalis ext. kül

ső hasizom: - -

– Abdominalis int, bel

ső hasizom.

– Abdominalis oblique

adscendens. Fölhágö fer

de hosizom.

Abdominalis oblique des

cendens,

hasizom. -

– Abducens oculi. Szem

távoztató izom.

– Abductores pollicis.

Hüvelyk távoztató izmok.

– Abductor digiti mi

nini. Kisuj tavoztató.

– Abductores hallucis.

Ör euj távoztató izmai.

– Abductores indices.–

Mutatóuj távoztató izmai.

l

Lehágó ferde

M. Accelerator urinae.–

Hudszöktető v. siettető.

– Adducens oculi. Szem

közelítő izom.

– Adductores femoris.

Czombközelítő izmok.

– Adductor digiti mi

mimi. Kisujközelítő izma.

– Adductor hallucis,–

Oreguj közelítő izma.

– Adductor pollicis. – ,

Hüvelykközelítő izom.

– Anconeus. – Könyök

csúcs v. kampóizom.

– Antitragicus. Ellen

czápizom. -

– Arytaenoid.Kánizmok.

– Attollens auris, Fül

fölemelintő. -

– Attrahens auris. Fü

let mel felé rántó izom.

–Azygosglandulaethy

reoideae. – Paizsmirigy

bokratlan izma.

– Azygos uvulae, Bok

ratlan nyelcsapizom.

– Biceps brachii. Kétfe

jű karizom.

– Biceps femoris. Két

fejű czombizom.

– Bicorn Kétszarvúizom.

– biventer cervicis. –

Kéthasú tarkizom.

– brachialis internus.

Belsö kárizom. -

-buccinatorius. Tároga

tó v. pofizom.

–buccopharyngeus.Pof
garatizom. -

– bulbocavernosus

Hagymabarlangizom.

– ceratopharyngeus. –

Szarvgaratizom. -

- cervicalis descendens

Lehágó tarkizom.
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M, chondropharyngeus. M. deprimens oculi. Le

- Porczgaratizom. nyomó szemizom.

– circumflexus palati. – detrusor urinae. Hud

Iny körülvetett izma. letaszintó.

– coccygeus.Farcsikizom – digastricus. –kéthasú
– complexus. Ölelő (in- izom. -

kább ölelt izom) - epicranius. Koponya

– compressor nasi. Orr fölötti izom. 4

öszvenyomója. – erector clitoridis. –

– constrictor cunni. Pi- Csiklóbegyerítő.

naszorító. - – erector penis. Mony

– constrictoristhmifau- begyerítő. *

cium. Torokszor szükítő. – extensores carpi ra

– constrictor pharyn- diales. Kéztőfeszítő or

gis. Garat "itő v. kor- sóizmok. "

tyantó izom. – extensor carpi ulna

– coracobrachialis. – ris. Kéztőfeszítő singizom

Hollorrkarizom. – extensores hallucis,

– coracoradialis. Hol- Oregujfeszítő izmok. -

lorrorsóizom. – extensor indicis pro

– corrugator , superci- f" Mutató ujnak tu

lii, Szemöldredítő. lajdon feszítő izma.

– cremaster. Hererázó, – extensores pollicis. –

vagy ondózsinórizom. Hüvelykfeszítő izmok.

– cricoarytaenoidei. – – extensor quatuor di

Gyürőkánizmok. gitorum communis. –

– cricopharyngeus. – Közönséges négyujfeszítő

Gyürőgaratizom, - izom.

– cricothyreoideus. – – flexor brevis digiti

Gyürőpaizsizom. minimi. Kisuj rövid haj

– crureus seu cruralis. tó izma. " -

Szár-vagy Lábszárizom. – flexor carpi radialis,

– cucullaris. –Csuklyás Kéztőhajtó orsóizom. -

izom. – flexor carpi ulnaris.

– deltoides, kótaláncsás Kéztőhajtó singizom. . .

izom. - – flexor digiti minimi

– depressor anguli oris, pedis. Lábnak kisujhajtó

Szájszeglet levonó izma. izma. " " •• •

– depressor aláe nasi. – flexor hallucis. Öreg

orrszárny levonó izma. ujhajtó izom. -

– depressor labii infe- – flexor pollicis.–Hű

rior. Alsó ajk levonó izma velykhajtó izom.

– depressor septi mobi- – flexor quatuor digi

lis. Mozgékony közfal le- torum pedis. – Lábnak

vonó izma, négy uj hajtó izma.
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M. flexor quatuor digi

torum manus.– Kéznek

négy uj hajtó izma.

M. frontalis.Homlokizom.

M. gastrocnemii.:Lábiker

izmok.

– gemelli Kettős izmok.

- genioglossus.Allcsúcs

nyelvizom. F

– geniohyoideus. – All

csúcsszakizom.

– glossopalatinus. –

Nyelvínyizom.

* glutei,Farizmok,
– gracilis. Karcsúizom.

– hyoglossus. Szaknyelv

izom.

– hyothyreoidei. Szak

paizsizmok,

– iliaci. Csípizmok.

– incisivi Couper.Gow

per vágizmai. -

– indicator. – Mutató

izom.

– infraspinatus. Tövis

alatti izom.

– intercostales.

közötti izmok.

– interossei.Csontközöt

ti izmok. -

– interspinales. Orjkö

zötti izmok. -

– intertransversarii. –

Harántközötti izmok. „

– ischiocavernosi. UI

barlangizmok.

– latissimus colli. Leg

szélesebb nyakizom.

– latissimus dorsi. Leg

szélesebb hátizom. ' '

– laxator tympani.Dob

gindárító. -

Borda

– levatores anguli oris.

Szájszegletemelintők,

M. levator anguli scapu

lae. Lapcsont szegleteme

lintő.

– levatores ani. Segg

emelintők.

– levatores costarum.

Bordemelintők.

– levator labii super.

alaeque nasi. Fölső ajk

és orrszárny emelintője.

– levator labii super.

proprius. Fölső ajk saját

emelintője.

– levator palati mollis.

Lágyínyemelintő. -

– levator palpebrae. –

Szemhéjemelintő.

– levator urethrae. –

Hudcsőemelintő.

– lingvalis. Nyelvizom.

– lividus, Kékellő izom.

– longissimus dorsi. –

Leghosszúbb hátizom.

– longus colli. Hosszú

nyakizom.

– lumbricales. Geliszta

izmok. .

– major diaphragmatis

Nagyobb rekeszizom.

– major helic. Nagyobb

külső szegélyizom.

– mallei ext. int. Külső

* és belső pőrölyizom.

– masseter. Rágizom.

– minor diaphragmatis

Kissebb rekeszizom.

– minor helicis. Kissebb

külső szegélyizom.

– multifidus spinae. –

• Sokbahasadt orjizom. .

– mylohyoideus. –All

szakizom.

– mylopharyngeus, All

garatizom. »
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/

M. obliqui capitis, Ferde

fejizmok. * * *

– obliquz oculi. Ferde

szemizmok. -

– obturatorii.– Dugiz

mok. ' ' ' * -

– oeeipitalis. Nyakszirt

izom. -

– omohyoideus. – Lap

csontszakizom. "

– opponens pollicis. Hü

velyk ellentálltató izma.

– orbicularis oris. Száj

zarizma.

– orbicularis palpebra

rum. Húnyizom, v. szem

ZàI'IZ1113 • • -

–palmaris brev. et lon

gus. Rövid és hosszú te

nyérizom.

– papillarés. Szemölcs

izmok. -

– pectineus. Fésűizom.

– pectora/es. Melizmok.

– pennatus, Tollas izom.

– perforatus. Casserii.

Casser átfúrt izma.

– peronaei. Szárkapcs

izmok.

– petrosalpingo staphy

linus.Sziklakürtcsapizom.

« – • pharyngopalatinus.

Garatínyizom.

– plantaris. Talpizom. ,

– platysmamyoides. –

Izomterület. -

– popliteus.Térdalyizom.

– pronator quadratus.

Négyszegletű borító izom.

– pronator rotundus.–

Hengeres borító izom.

- psoas. Horpaszizom..

– pterygoideus ext. et

int. Külső meg belső röp
JZ0lY1.

M., pterygopharyngeus.

Röpgaratizom.

– pyramidalis. Kúposz
lopú izom. • • • • • •

–pyriformis. Körteké

pü izom. " " " -

– quadratus femorzs. –

Négyszegletű czombizom

–quadratus lumborum.

Négyszegletű ágyékiz9m.

– auadratus menti. All

csúcs négyszegletű izma.

M. radialis internus. »–

Belső orsóizom.

M. rectus abdominis. –

Egyenes hasizom. .

– recti capitis antici.

Egyenes melső fejizmok.

– recti capitis postici.

Egyenes hátsó fejizmok.

– rectus cruris, Egyenes

szárizőm. -

– rectus femorzs. Egye

nes czombizom.

– recti oculi. Szem egye

nes izmai.

– retrahentes auricu

lae. Fület hát felé rántók.

– rhomboidei. Csüllő- v.

kótaképű izmok.

– risorius Santorini. –

Santorin mosolygizma.

– sacrolumbalis. – Ke

resztágyékizom.

– Sartorius. Szabóizom.

– Scaleni. Lábtóizmok.

– semimembranosus. -

Félhártyás izom.

– semipennatus. Féltol

las izom. -

– semispinalis dorsi. –

• Hát félorjas izma.

– semitendinosus. Fék
unas Izom. • *
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M. serrati antici major

et minor. Melső nagy és

kis Fürészizmok.

– serrati postici super.

et infer. Hátsó fölső és

alsó fürészizmok.

– soleus. Gázizom.

– sphincteres ani. Segg

ZàI'1ZIM131.

– Sphincter oris.
Z31*1Z/Y13.

– Sphincter palpebra

rum, Szem zárizma.

– Sphincter pylori. Gyo

morcsuk zárizma.

– Sphincter vesicae. –

Hudhólyag zárizma.

- sphen9salpingostaphy

linus, ikkürtcsapizom.

– spinales cervicis. –

Nyaktő v. Tarkó orjizmai.

– spinales dorsi. Hát orj

1ZII131.

– splenius capitis. Fej

szíjizma.

– splenius colli. – Nyak

szíjizma.

- stapedius. – Kengyel

1Z011•

– sternocleidomastoid.

Melkulcscsecsizom, vagy

Fejbiczentő.

- sternohyoideus. Mel

szakizom.

- sternothyreoideus. –

MeIpaizsizom.

- styloglossus. – Karcz

nyelvizom.

- stylohyoideus. Karcz

szakizom.

- stylopharyngeus. –

Karczgaratizom.

- subclavius. Kulcsalat

ti izom.

Száj

M. subcutaneus colli. –

Nyak bőralatti izma.

– subscapularis. Lap

csontalatti izom.

– superbus. Negédizom.

–supinator brevis etlon

gus.Rövid és hosszú hany

intó izom.

– supraspinatus. Tövis

fölötti izom.

– sustentator clitoridis.

Csiklótartó izom.

– sustentator penis. –

Monytartó izom.

–syndesmopharyngaeus

Szálaggaratizom. *,

– temporalis. Halánték

1Z0II1.

– tensor fasciae latae.

Széles póla feszítő.

– tensor tympani. Dob

feszítő izom.

– tensor veli palatini.

Lágy íny feszítő,

– teretes major et mi

nor. Nagy és kis görgeteg

1Z0II1.

– thyreoarytaenoideus.

Paizskánizom.

– thyreoepiglotticus. –

Paizsgőgfedűizom.

– thyreopharyngeus. –

Paizsgaratizom. -

– tibiales anticus et po

sticus. – Melső és hátsó

sípizom.

– trachelomastoideus.

Tarkócsecsizom.

– tragicus. Czápizom.

– transversalis cervicis

" Haránt tarkízom.

– transversi perinaei.

Gát haránt izmai.

– transversus abdomi

nis. Haránt hasizom.
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M. transversus auricu

lae. Külfül haránt izma.

– transversus pedis.Láb

haránt izma.

– trapezius. Négykeszeg

oldalú izom.

– triangularis. Három

szegletű izom.

– triangularis sterni.

Szegy háromszegletű izma.

– triceps brachii. Há

romfejű karizom.

– triceps femoris. Há

romfejű czombizom.

M. trochlearis. Sodrizom,

v. 8odorizom.

– ulnaris internus. Bel

ső singizom.

– vastus ext. et int.

Külső és belső temérdek

izom.

– zygomaticus majoret

minor. – Nagy meg kis

jármizom. -

Myologia. – Izomtanít

mány.

Mystaa. Bajúsz.

N.

Nasus. Orr.

– externus. Külorr.

INates. Ulep.

Nervus, Ideg.

IV. abducens. – Távoztató

ideg

– accessorzus Willisii.

Willis járulékos idege.

– acusticus. Hallideg. "

– alveolaris posticus.

Hátsó mederideg.

– auricularis magnus

et posticus. Nagy és hát

só külfülideg. *

– axillaris. Hónalyideg.

– buccinatorius.Pofideg.

– cardiaci. Szívidegek.

– cervicales. . Tarkó – v.

nyakidegek.

– circumflexus humeri.

Váll körülvetett idege.

– cochleae. Kagyló idege.

– communicans faciei.

Abrázat közlő idege.

– cruralis. Szárideg.

cutanei. Bőridegek.

dentalis. Fogideg.

- digastric.Kéthasúideg.

-

*-*

N. digitales dorsales et

volares. Kézháti és te

nyérbeli ujidegek. -

divisus. Osztott ideg.

– dorsales. Hátidegek.

– encephali. Agy idegei.

– ethmoidalis. Rostaideg.

– extremitatum. Végta

gok idegei. -

-faciales.Ábrázat idegei.

– facialis, Abrázatideg.

- frontalis. - Homlok

ideg.

– glossopharyngeus. –

""
- -

– glutez. Faridegek,

– hypoglossus.–Nyelv

alatti ideg.

– ileohypogastricus. –

Csíphasalatti ideg.

– ileoingvinalis. Csíp

lágyékideg.

– infraorbitalis. Szem

gödralatti ideg.

– infrascapularis. Lap

csontalatti ideg.

– infratrochlearis. –

Sodralatti ideg.

*
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N: intercostalis. Borda- N. pharyngaeus. Garat

közötti ideg. „ ideg.

– ischiadicus. Ülideg. – phrenicus. Rekeszideg.

– lacrymalis. Könny- – plantaris ext. et int.

ideg. Külső és belső talpideg.

– laryngei. Gőgidegek. – pterygoideus.Röpideg.

– lingvalis. Nyelvideg. – pudendalis , commu

– lumbales.Ágyékidegek. nis. – Közönséges v. köz

– lumboingvinalis. – A szemérmideg. -

Agyéklágyék ideg. – radialis. Orsóideg.

– massetericus. Rágideg. - recurrens. Visszatérő

– maxillae infer. Áll- ideg

kapocs idege. – renalis. Vese- v. ves

– medianus. Közepetti ideg.

ideg. - – sacrales. Keresztide

– medullae spinalis. Ge- gek.

rinczagy idegei. – saphenus, Tűnideg.

– molles. Púha idegek. – spermaticus ext. Kül

– musculares brachii. ső ondideg- * •

Kar izomidegei. – splanchnici, Bélrész

– musculares profundi. idegek." -

, Kar mély izomidegei. – styloideus. Karczideg.

– mylohyoideus. – Áll- – subcutaneus colli. –

szakág. Nyak bőralatti idege.

– nasalis. Orrideg. - subcutaneus malae.–

– nasales postici. Hát- Arcz bőralatti idege.

só orridegek. – superficialis colli.Nyak

– nasopalatinus Scar- fölületes idege.

pae. Scarpa orrínyidege. - suprascapularis. Lap

– obturatorius.Dugideg. ' csontfölötti ideg.
– occipitalis magnus. " supratrochlearis. So

et parvus, Nagy meg kis dorfölötti ideg.

nyakszirtideg. - – sympathicus maximus

– oculomotorius. Szem- - Nagy v. a legynagyobb

mozgató ideg. együttérzideg.

– sympathicus medius.
– olfactarius, Szagideg.lf g1deg Közepső együttérzideg.

– opticus. Látideg,

- palatinus. Ínyideg. – sympathicus parvus.

- patheticus. Kacsideg. Kis együttérzideg.

- pectorales. Melidegek. – temporalis. Halánték

- perforans Casserii.– ideg.

Cásser átfúró idege. – tibialis. Sípideg.

- peroneus. Szárkapcs- – trigeminus. Hármiker

ideg, - ideg. -
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N. trochlearis. Sodor- v.

sodrideg.

– ulnaris, Singideg.

– vagus. Bolygideg.

– vestibuli. – Tornácz

idege.

– Widianius. – Vidian

idege.

N. Zygomatici. Járom

v. jármideg.

Neurilema. Ideghűvely.

Nodulus Arantii. Arant

gombocsa.

Norma. Szabda.

Novus. új.

Nucha. Tarkó v. Nyaktő.

Nymphae. Vizlányok.

* O.

Occiput. Nyakszirt.

Oesophagus. Bárzsing.

Olecranon. Könyökcsúcs.

v. Kampó.

Omenta. Cseplezek.

Omentula. Cseplezcsék.

Omentum colicum. Hur

kacseplez. -

Omentum gastrocolicum.

Gyomorhurkacseplez.

Omentum gastrohepati

cum. Gyomormájcseplez.

Qmoplata. Hónlap.

Orbiculus ciliaris. Súgár

tányér. .

Orbita. Szemgödör.

Organon. Eletmív.

Organisatio. Eletmívezett

ség, v. míveltség.

Organisatus. Eletmívelt,

v. mívezett,

Organicus. Életmíves.

Orificium uteri. Méhszáj.

Orificium vaginae. Pina.

Os tincae. Czompószáj.

Ossa. Csontok, , ••••

Os brachii, Fölkarcsont.*

bregmatis. Falcsont

capitatum. Fejcsont.

clunium. Keresztcsont.

coccygis. Farcsikcsont

coxarum, – Medencze

csontjai,

-

-

-

*~*

Os coxendicis. Ülcsont.

– cranii. Koponya csont

- Jal.

– cribriforme.– Rosta

C8Ont.

– cuboideum. Köbcsont.

– cuneiformia. Íkképű
csontok.

– ethmoideum. –Rosta

C80nt.

–faciei.Abrázat csontjai.

– femoris. Czombcsont

v. koncz. -

– frontis. Homlokcsont.

– hamatum. Horogcsonti

- humeri. Váll csontjai.

– hyoides. Szakcsont.

– ileum. Csípcsont. Bél

CSOnt. * *

– innominata. Névtelen

csontok. | r –

– intermaxillare. All

közötti csont. -

– ischii. Ulcsont.

– lacrymalia. Könny*

csontok. - -

– latum. Keresztcsont,

– longum. Hosszú csont,

az az koncz.

– lunatum. Hódcsont.

– malaria. Arczcsontok.

–, maxillare inferius,-

Allkapocs.
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*

Os maxzllaria superio

ra. Fülső állcsontok.

– metarcarpi pollicis.

Hüvelyk közepkéz csontja.

– metatarsi. Közepláb

csontja.

- metatarsi hallucis.-

Oreguj közepláb csontja.

- multangulum majus

et minus. Nagy és kis sok

szegű csont.

Ossa nasi. Orrcsontok.

Os naviculare carpi et

tarsz. Kéz- és lábtőhajó

csontja. -

– occipitis. – Nyakszirt

CSOnt. r

– palatina: Ínycsontok,

•- parietalia. –Falcson

tok.

– pectinis. Fésűcsont.

– pectoris, Mel - vagy

szegycsont,

–– petrosum. – Szikla

CSOnt,

– pisiforme. Borsócsont.

– pubzs. Fancsont.

- Sacrum. Keresztcsont,

- scaphoideum. Csónak
" CSOI1t.

- sesamoidea. –Lencse

csontok. - *

– sphenoideum. Ikcsont.

- tarsi. Lábtő csontjai.

– temporum. Halánték

C8Ont.

– triquetrum. Hármol

dalcsont. **

– turbinata. –Orvényes

• csontok.

- unciforme. Kajmacs

C8Ont,

- ungvžs, Körömcsont.

Os vespiforme. – Darázs
c80nt.

- zygomatica. –Járom

csontok.

Ossicula auditus. Hall

csontocsok.

Ossiculaplana. Róna cson
tocsok. -

Ossicula triquetra, Pál

hacsontocsok.

Ossicula Wormiana. –

Worm csontocsai.

Ossiculum Sylvii. Sylvius

csontocsa.

Osteogenesis. – Csontter

més.

Osteologia. – Csonttanít

mány.

Ostium cutaneum. Bőr

nyílás,

Ostia ventriculi. Gyomor

nyílásai.

Ostium ventriculi duode

nale. Gyomor nyomnyí

lása.

Ostium ventriculi oeso

phageum. Gyomor bár

zsingnyílása.

Ostium ventriculi cordis

arteriosum. Szívgyomor

üteres nyílása.

Ostium ventriculi cordis

•yenosum. – Szívgyomor

véreres nyílása.

Ostium venae coronariae

Koszorús vérer nyílása.

Ovarza. Petefészkek.

Ovula Grafiana. – Gráf
etécsei. -

– Nabothz. Naboth pe

técsei.

Ovum. Pete. Emberpete.
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P. ,

Palatum. Íny.

– durum. Kemény íny.

–mobile. Mozgékony íny.

– molle. Lágy íny.

Palmae plicatae. Ránczolt

tenyerek.

Palpebrae. – Szemhéjjak.

Szempillák. -

Pancreas. Husmind. Has

nyálmirígy.

.Papilla mammae. Csecs

bimbó. *

– cutaneae. , Bőrszemöl

csök.

– filiformes.

mölcsök.

– fungiformes. Gomba

képű szemölcsök.

– lingvae. – Nyelv sze

mölcsei.

– rena/. Veseszemölcsök.

- vallatae. Arkolt sze

mölcsök. -

:Parallelus, Párhúzomos.

Faria nervorum. Páride

gek v. bokoridegek.

JParenchyma. Térimbel.

:Parotis, Fültőmirígy.

– accessoria. Mellék fül

tőmirígy.

.Patella. Térdkalács. Szem

gödör padlatja,vagy feneke

JPavimentum orbitae. –

Szemgödör padlatja.

APecten pubis. Fanfésű.

Pectus. Mel. -

Pedunculi cerebri. Agy

kocsánjai.

Pedunculus cerebelli. –

Agyacs kocsánja.

Pelvis. Medencze.

– renalis. Vesemedencze.

I'enicillus, Ecset.

Fonalsze

Fenis. Mony. -

Fericardium. Szívburok.

Perichondrium. – Porcz

hártya.

Fericranium. Koponya

hártya. -

JPerinaeum. Gát.

Periorbita. Szemgödörhár

tya.

Feripheria – icus. Kör

nyék – ki.

Periosteum. Csonthártya.

JPeritonaeum. Hashártya.

Perone. Szárkapocs.

Perpendiculum. Függély.

Perpendicular. Függélyes.

Fes. Láb.

– anserinus. Lúdláb.

– Hippocampi. Pödörló
lába

"" digitorum. Uj
81'CZ62

P}, Garat.

Fhysiologia – icus. Élet

tudomány – nyos.

IPhytotomia. Növénybon

czolás. -

Fia mater v. menina. –

Lágy agykér.

igmentum nigrum. Fe

kete festék. * ,

Finnae narium. Orrczim

pák.

Placenta. Méhlepény.

Flanum orbitale. Szem

gödri síklap. -

– semicirculare. Félkö

rös síklap.

Pleura. Melhártya.

Plexus. Fonat.

– choroideus.Edényfonat

– nervorum. Idegfonat.

– cardiacus. Szívfonat.
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JPlex. coeliacus.Menyfonat.

– gastric. Gyomorfonat.

– hepaticus. Májfonat.

– hypogastricus. Has

alatti fonat.

– uterinus. Méhfonat.

– ischiadicus. Ulfonat.

– lienalis. Lépfonat.

~ – lumbalis. Agyékfonat.

– mesenterici. Fodorfo

natok.

– nervorum mollium.

* Puha idegek fonatja.

– oesophagei. Bárzsing

fonatok. -

– phrenicus.Rekeszfonat.

– pulmonales. Tüdőfo

natok.

– renalis. Vesefonat.

– spermaticus. Ondófo

hat.

– uterinus. Méhfonat. -

– venarum. Véreres fo- -

natok.

– pampiniformes. Vást

fonatok.

– vaginalis.Hűvelyfonat.

– vasorum lymphatic.

Nyirkerek fonatjai.

– cruralis. Szárfonat.

– iliacus. Csípfonat.

– obturatorius. Dugfo

nat. -

– saphenus. Tűnfonat.

Flica Cubiti.Könyökráncz.

JPlicae semilunares Dou

glasii. Douglas félhódké

U1 T31I1CZ3ll«

Pollex. Hüvelk. Hüvelyk.

Hüvelykuj.

Pons Varolii. Varol hídja.

Foples. Térdaly. Térdhaj

lat. Térdhajlás.

Pori. Likacsok.

Porta Hepatis, Májkapu.

Portio. 8zilak.

Portiones nervorum. Ideg

szilakok,

Fortio vaginalis uteri. –

Méh hűvelyes szilakja.

Forus acusticus.Halljárat,

Fraeputium clitoridis.–

Csikló makktyúja.

– membri virilis. Mony

makktyú.

Principium. Elv.

JPrisma. Hasáb.

Frocessus. – Nyújtvány.

– Subinde in partibus

mollibus. Terjedék.

IProcessus alaeformes. –

Szárnynyújtványok.

– alveolaris. – Meder

nyújtvány.

– anconaeus.

csúcs v. kampó.

– anonymi. – Névtelen

nyújtványok, -

– brevis mallei. Pőröly

rövid nyújtványa.

– ciliares. Súgárnyújtvá

nyok. *

– clinoideus, Lejtőmel

letti nyújtvány. .

– condyloidei.

nyújtványok.

– coracoideus. Hollorr

nyújtvány. -

– coronoideus max. inf.

Bengenyújtvány.

– coronoideus ulnae. –

Sing koszorúnyújtványa.

– cubitalis. – Könyök

nyújtvány.

– dentalis. Fognyújtvány.

– ensiformes. Kardnyújt

ványok. -

– falciformes. Sarlóké

pű, vagy Sarlónyújtvá

nyok.

Könyök- -

Bütyök
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Proc. Folti. Folius nyújt

ványa.

– frontalis. – Homlok

nyújtvány.

– jugulares. Torkolat

nyújtványok.

– longus mallei. Pőröly

hosszú nyújtványa.

–mastoideus seu mam

millaris. Csecsnyújtvány.

– maxillaris, Allnyújt

vány. -

– mucronatus. idem -

quod xiphoideus.

– nasalis. orrnyújtvány.

– obliqui. Ferde nyújt

ványok,

– odontoideus. Fognyujt

vány. -

– orbitalis. Szemgödör

nyújtvány. -

– palatinus: Ínynyújt

vany. /

- pro medul. oblong.

Nyúltagynak szánt nyújt

ványok. -

– pterygoidei.Röpnyújt

ványok,

– pyramidalis. Kúposz

- lopú""
– spinosus. Tövisnyújt

vány. v. Orj. (in verte

- bris). -

– styliformis. – Karcz

nyújtvány.

– styloideus. – Karcz

nyújtvány.

– temporalis. Halánték

nyújtvány. ~

– transversus.

nyújtvány.

– unciformis. Kajmacs

képű nyújtvány,

Haránt

A'roc. uncinatus. Kajmacs

nyújtvány.

– vermiformis. Gelisz

taképű nyújtvány.

– xiphoideus. Kardnyújt

vány. -

- zygomaticus. Járom

nyújtvány,

JProductum. Termény.

Promontorium. Előfok.

Fronatio.Borítás. Borintás.

Froportio.– Arány a pro

portione. Arányként, v.

arányképp.

Brostata. Düllmirígy. •

Frotuberantia annularis.

Gyürőképű dúdorodás.

- basilaris. Alapdúdo

rodás. -

- occipitalis. Nyakszirt

gumó.

Fsalterium. Kintorna.

/'ubertas. Fanosodás, föl
serdűlés.

I'ubes. Fan.

Fulmones. Tüdők.

Punctum insertionis. –

Gyakpont. -

Functum fixum. – Merő

pont. -

– mobile, Mozgó pont.

Puncta lacrymalia. –

- Könnypontok.

IPunctum ossificationis.

Csontpont. -

Pupilla. Szemfény.

Pus. Geny.

Pylorus. – Gyomorcsuk,

Gyomorzár.

Fyramis. Kúposzlop.

Pyramides renales Fer

reinii, Ferrein vesekúp

oszlopai.
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32 IRadius

Radius. Orsó.

Radix dentis. – Fogtő

gyökere.

– nasi. Orrtő - gyökér

Rami max. inf. Allkapocs

ágai. -

– n. divisi. Osztott ideg

ágai.

– adscendentes. Fölhágó

ágak. -

– descendentes. Lehágó

ágak,

– horisontalis,

nyos ág. -

Raphe scroti. Borékvar

rány.

Rarus, laxus. Laz,vigály:

JRecens. Heveny.

Receptacula. Padmalyok:

Receptibilitas. Fogékony

ság.

Recessus hemiellipticus.

Félkörkörös szugoly.

– hemisphaericus. Fél

tekés szugoly

Regiones abdominis. Has

tájak. -

R. epigastrica. Hasfölötti
tái. - -

6- hypogastrica***-
ti táj.

– iliaca. Csíptáj.

– ingvinalis-, Lágyéktáj.

– lumbalis. Agyéktáj.

– mesogastrica. - Has

közeptáj

– perinaei. Gáttáj.

– pubis. Fantáj. :
– umbilicalis. Köldök

táj.

Renculi. Vesécsek.

Renes. Vesék.

Vizerá

Sceleton »

R.

JRen. succenturiati. Zsel

lérvesék.

FRespirationis organa. Le

helés életmívei.

Rete carpeum dorsale et

volare. Kéztőháti és te

nyérbeli hálló.

– Malpighi,Malpigh hál

lója.

15mucosum. Takonyhál

– vasculosum, Halleri.

Haller edényes hállója.

_Retina. Idegrecze.

Retinaculum.Inöszvetartó.

Rhombus. Csüllö, kóta.

Rima glottidis. Hangrés

Rima vulvae. Szemérem

hasadék. -

Rostrum sphenoidale -

Íkorrmány.

JRotatio. Forgó ízülés,

Hotula. Kerekcse.

IRudimentum. Durvány.

S. Romanum. Római S -

betű. -

Saccus caecus. Vaktömlő.

Saccus lacrymalis.

Könnytömlő- iszák.

Saccus Pleurae, Melhár

tya tömlője.

Scalae. Lábtók.

Scala tympani. Dob láb

tója.

Scala vestibuli. Tornácz

lábtója.

Scapha. Csónak,

Scapula. Lapcsont.Hónlap:

Sceleton artificiale. mes

terséges csontváz.

sceleton naturale. termé

szetes csontváz. -

*

Scle



Sclerotica.
Stapes. 33

Sclerotica. Tülkhártya.

Scrobiculus cordis. Szív

gödör.

Scrotum. Borék.

Scyphus Vieussenii. –

ieussen tölcsére.

Organa lacrymas secer

nentia. – Könnyválasztó

életmívek.

Sebum cutzs. Bőrkenőcs.

Secundinae. Szülep.

Segmentum uteri. – Méh

ImetSzet.

Sella equina. v. turcica,

Töröknyereg.

Sensus érzék; ad sensum,
érzékesen. -

Septula testis. Herék sö

vénycséi.

Septum atriorum cordis.

zívpitvarok sövénye.

- mobile nasi. Orr moz

gékony sövénye. -

– narium., Orrsövény.

- pellucidum. Áttetsző

sövény. -

– scroti. Boréksövény.

- transversum. Haránt

sövény.

–ventriculorum cordis.

Szívgyomrok sövénye.

Sinus cavernosus. Barlan

gos öböl.

– circularis foraminis

magni. – Öreglik körös

öble.

– circularis Ridleyi. –

Ridley körös öble.

– cordis. Szívöböl, vagy

kebel.

– durae matris. Kemény

kér öble.

– frontal. Homloköblök.

– lateralis. Oldalsó öböl.

Sin. longitudinales. Hos

szúd, v. hosszúság9s öblök.

– ma-villaris. Allöböl.

– ocipitales. Nyakszirt

öblök.

– perpendicularis. Füg

gélyes öböl.

– petrosi. Sziklaöblök.

– quartus. Negyedik öböl,

– sphenoidalis. Iköböl.

– tarsi. Lábtő öble.

– transversus. – Ha 'nt

öböl. : 4

– vaginalis. – Hűvelyes
üböl. . :

Solidum fluido oppositum.
Merő. *

– cavo Oppositum. Zö

mök.

Specillum. Kémrud.

Speculum Helmontii. –

Helmont tűkre. -

Sphincteres. Zárizmok.

Spina ossis ilei, Csíptövis.

– dorsi. Hátgerincz.

–frontalis. Homloktövis.

– ischiadica. Ültövis..

- mentalis. Allcsúcstövis,

- nasalis. Orrtövis.

- occipitalis. Nyakszirt
tövis.

– pubis. Fantövis.

- scapulae. Lapcsont tö

v1sse. - -

- trochlearis.Sodortövis.

- tuberculi ossis hume

ri. Fölkar gumója.

Splanchnologia. Belrész

tanítmány.

"" Ondó.

plen. Lép.

Spurius, nongenuinus. ÁI.

Spongia. Szivacs.

Stapes. Kengyel.

2 L



34 Sternum. Systema

Sternum. Mel - v. Szegy

. CSOnt. *

Stria. Csík. Csíkolat.

Striatus, Csíkolt.

Substantia. Allomány.

Subst, alba. Fehér állo

mány. -

– cinerea. Szürke állo

mány.

– cornea. Szarvállomány.

– corticalis. Héjas állo

mány.

– medullaris. Velős állo

mány, -

– ossea. Csontállomány.

– rubicunda. Vöröses ál

lomány. .. -

– vitrea. Uvegállomány,

Fogmáz. Fogzománcz.

Succinum. Borostyánkő.

Sulcus. Borozda. "

Sulci cerebri. Agy boroz

dái.

Summus humerus. Váll

tető.

Supercilia. Szemöldök,

Supercilium acetabuli.-

Ízvápa szemöldje.

Supefficies. Fölület:

Supinatio, Hanyintás. Ha

nyattejtés.

Sura. Gáz, lábikra. .

Sutura. Varrány. 4

Sut. coronalis. Koszorú

varrány.

– frontalis. Homlokvar

rany.

– lambdoidea. Lambda

képü varrány.

– mastoidea. Csecsvar

rány. 'r

– palatina. Ínyvarrány.

– sagittalis. – Nyilvar

rány. . 7

– spuria Alvarrány.

Sut. squammosa.Pikkelyes
varrany.

– vera. Valódi varrány.

Symetria– tricus.Hason

mérték. – tékes.

Symphysis. Porczízülés.

Sym.. ossis pubis. Fancson

tok porczízülése. -

Sym. Sacroiliaca.Kereszt

csípporczízülés.

Synarthrosis Mozdúlhatat

lan egyesűlés.

Synchondrosis ossium pu

bis. Fancsontok porczízü

lése. -

Syndesmologia. Szálagta

mítmány., - -

Synovia. Iznedv. ,

Synoviale systema.Iznedy

rendszer.

Syringes. Légcsővek.

Systema , chylopoeticum.

Tápkészítésnek rendszere.

– genitale. Nemző v. te

nyészrendszer.

– uropoeticum. Húgyké

szítésnek rendszere..

– arteriosum. – Üteres

rendszer. -

– glandulare, Mirígy

rendszer.

– vasorum absorb. Föl

szívó edények rendszere,

– gangliosum.Dúczrend

SZQI'•

– nervorum cerebrali

um. Agybeli idegek rend

SZG1'G.

– vasorum , capillari

um.Hajszáledényrendszer.

– osseum. Csontrendszer.

•- musculare. Izomrend

»

SZ0I', -

- nervorum. Idegrend

SZ{21',
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Syst. nervorumi medullae

spinalis. Gerinczagy ide

geinek rendszere.

Systema synoviale. Íz

nedvrendszer.

Systema venosum. Vér

erek rendszere. *

T.

Taenia nervosa Halleri.

Haller ideges galandja.

Taenia semicircularis,

Félkörös galand.

Talus. Szökcsont.

Tarsus Lábtő.

Tarsuspalpebrarum, Pil

laporczok.

Tegmentum ventriculo

:um. Gyomorfedél,

Tempora. Halántékok.

Tendo. In. – Tendinosus

Inas. -

Terido Achillis. Achilles

ina. -

Tentorium cerebelli. –

Agyacs sátora.

Testes. Tökök. Herék.

Testicondi. Hererejtők.

T/tatlannus nervorunn op

/icorum. Látidegek tele

pei.

T/torax. Melkas.

Tibia. Sípcsont v. koncz.

Tonsillae. Mondolák.

Tonus. Huzódékonyság.

Trabeculae carneae. Hús

szelemenek

Trachea. Gőgsíp.

Tractus intestinorum. –

Bélhúzam.

Tractus spiralis. – Perge

húzam.

Tragus. Fülszőr.
Transversus. Haránt.

Trochanter Tompor.
#rochlea. Sodor.

Trochoides. Forgó ízülés,

Tuba Eustachii. Eustach

kürtje. -

Tuba Fallopii. – Fallop

kürtje.

Tuber ossis cuboidei. –

Köbcsont gumója...

Tuber ossis ischii. Ulcsont

gumója.

Tubera frontalia. Hom

lokdombok. -

Tuberculum atlantis. -

Fejgyám gumója.

Tuberculum articulare.

Izgumó.

Tuberculum costae. Bor

da gumója. -

Tuberculum ossis hume

ri. Fölkar gumója.

Tuberculum ossis meta

tarsi. Közepláb gumója.

Tuberositas maxillaris,

Allgumó.

Tuberositas ossis ischiz.

Ulcsont gumója.

Tuberositas tibiae. Síp

koncz gumója.

Tubuli Belliniani. Bellin

bördőcsei. ^

Tubuli uriniferi. Hudve

zető bördőcsék. -

Tubulus centralis coch

leae. Kagyló közeppon

tos csővecse.

Tunica adiposa. Zsírkön

tös.

Tun. renum adiposa. Ve

sék zsírköntöse.

»



36 Tun.-
/ asa

T. albuginea. – Fehérlő

hártya.

– Dartos. Nyúzhártya.

– propria asperae ar

teriae. Gőgsip tulajdon

hártyája.

– vaginalis communis.

Közönséges hűvelyhártya.

T. vaginalis propriafu

niculi spermatici. Ondó

zsinór saját hűvelyhár

tyája.

– vaginalis propria te

stis. Here saját hűvely

hártyája.

Tunicae vaginales, Hű

velyhártyák,

U.

Ulna. Singcsont, v. koncz.

Umbilicus. Köldök. Púp.

Uncus. Kajmacs.

Ungvis. Köröm.

Urachus. Hudinda.

Ureteres, Hudvezédek.

Urethra. Hudcső.

Urina. Hud, húgy, v. pös.

Uterus. Méh.

Uvea. Szőlőhártya.

Uvula. Nyelcsap.

V.

Pagina. Hűvely.

– cruris. Lábszár hűvelye.

– cubiti. Könyökhűvely.

– malleolaris, Bokahű

vely.

– tendinum.Inak hűvelye.

/álvula. Billentyű.

/alvula Bauhini. Bauhin

billentyűje.

– cerebelli. Agyacs bil

lentyűje.

– coli. Hurkabillentyű.

– Eustachii. Eustach bil

lentyűje. -

– Fallopii. Fallop bil

lentyűje.

– foraminis ovalis. Pe

telik billentyűje.

– mitral Süvegbillentyű.

– pylori. – Gyomorcsuk

billentyűje.

– Thebesii.

lentyűje. ..

– tricuspidalis. Három

hegyű billentyű,

Thebes bil

/alvulae venarum. Vér

erek billentyűji.

– conniventes. Öszvehaj

ló billentyűk.

– Kerkringii, Kerkring

billentyűji.

– semilunares, Félhód

képű billentyűk.

/as deferens. Ondóvezér

v. vezéredény. -

/asa absorbent. Föl- v.

beszívó edények.

– lactea. Tejedények.

– lymphatica. Nyirkedé

nyek.

– minima. – Legkissebb

edények.

– minoris generis. Kis

sebb nemű edények.

– nutrientia. –Tápláló

edények. -

– omphalomeseraica.-

Púpfodoredények.

– secernentia. Választó

edények,
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J”. serosa. Savós edények.

– vorticosa. Orvényes

edények.

J'ascula efferentia testi

culi. Herének kivivő edé

nyei.
-

J'asculum aberrans Hal

leri. Haller tévedő edény

cséje. -

Pegetabile. (Planta) Nö

vény.

/elamenta ovi. Emberpe

te borítékai.

/elum palatinum pendu

lum. Ínyvitorla.

/enae. Vérerek. Visszerek.

/. auricularis. – Külfül

vérér.

- azyga. Bokratlan ér
– basilica. – Orszér –

Orszvérér.

– bronchiales.

vérerek.

– cava adscendens. Fül

hágó ürös ér.

– cava descendens. Le

hágó ürös ér.

– cava inferior. – Alsó

ürös ér.

– cava superior. Fölső

ürös ér. -

– centralis retinae.Ideg

recze közeppontos vérere.

– cephalica. Fő- vagy

hüvelykvérér. .

– ciliares. Sugárvérerek.

– coronariae. Koszorús

vérerek.
-

– cruralis. Szárvérér.

– cutaneae. Bőrvérerek.

– cysticae.–Hólyagvér

erek.

– dorsales (penis et cli

Zoridis) Háti vérerek (a

monyé és csiklóé).

Légcső

V. facialis. Ábrázati vérér

– hemiazygea. Félbok

ratlan ér.

– hepatica. Májvérér.

– hypogastrica. Hasalat

ti vérér.

– iliacae. Csípvérerek.

– intercostales. Borda

közötti vérerek.

–jugularis. Torkolatér.

- lienalis. Lépvérér

– lingvalis. . Nyelvvérér

– lumbales, Agyékvérerek

– magna Galeni. Gale

nusnak nagy vérere.

– mediana. – Közepetti

vérér.

– mesenterica.

vérér.

– occipitales. Nyakszirti

vérerek. |

– oesophageae. Bárzsing
vérerek. -

Fodor

– ophthalmicae. Szem
vérerek.

– pericardiacae. Szív

burokvérerek.

– phrenicae. Rekeszvér

erek.

– portarum. Verőczér,

– profunda femoris. –

Mély czombvérér.

– profundae subclaviae

Mély kulcsalatti vérerek,

– pulmonales. Tüdővér

erek.

– renales. Vesevérerek.

– saphena. Tűnér, Tűn

vérér. Rózsaér.

– sine pari, Bokratlan ér,

- splenica, Lépvérér.

– spermaticae. Ondóvér

erek.

– subclavia, Kulcsalatti

VG1'e1', -



38 //en. Zootomia.

/en.isubcutane. Bőralatti

vérerek.

- superficialis. Fölületes
vérér.

- t/tyreoideae. Paizsvér

erek. -

- transversae. Harán

vérerek. -

– umbilicalis.

vérér.

– veterina. Méhvérér.

– vertebralis. Gerincz

vérér.

/enter. Has... Potroh. Al

te8t. - -

/entriculi cordis. Szív

gyomrok.

/entriculus aorticus. –

Függeres szívgyomor.

Ventriculus pulmonalis.

__Tüdőszívgyomor. • /

Kentriculi laterales. Ok

dalsó agygyomrok.

/entriculi tricornes. Há

romszarvú agygyomrok.

Kentriculus Morgagni.

Morgagni gyomra.

/entriculus quartus. Ne

gyedik agygyomor.

/gntriculus septi lucidi.

Áttetsző Sővény gyomra.

/entriculus tertius. Har

madik gyomor. -

/ermis. Féreg.

/ernix caseosa. – Sajtos
máz. -

Köldök

/ ertebrae. Gerinczek. Csi

golyák.

/ert. abdominis. Hasge
rinczek.

- cervicis seu colli. –

Nyakcsigolyák. *

- dorsz. Hátgerinczek.

- lumbales. Ágyékgerin
czek.

- prominens. Kidülledő

gerincz. *

/ert spuriae. – Álgerin
czek.

- thoracis.Melgerinczek.

– verae. –Valódi gerin
czek. -

//er" montanum. Hegyi

nyars. -

/esica urinaria. Hudhó

- lyag. •" 4 -

Kesicula fellea.Epehólyag.

/esiculae ovarii. Petefé

szek hólyagcsái.

– pulmonum. Tüdő hó

lyagcsái.

– seminalis. – Ondóhó

Iyagcsa.

– umbilicalis. Köldök

hólyagcsa.

/estibulum. Tornácz.

/žbrissae. Orrszőrök.

/illi. Bolyhok.

/zscus. Belrész.

Kolumen, Térime.

Vortex. Örvény.

/omer. Közfalcsont,

/ulva. Picsa Válag.

Z.

Zonula. Övedző.
Zootomia, Állatbonczolás,
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