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ÖTÖDIKA OSZTÁLY.- 
А мЕШвЕсвбь , lÉs А BENNE LEVÖ ÉLET-` 

MIVEKRÖL. 

ELsö szAHAsz. 
A MELRÖL ÁL‘TALÁNOSAN , És A MELHAnTYÁ-RÚL. 

À 182. S. А me lkas (Thorax). 

А. теПказзоЬ csontokbúl tétetik öszve : hátul’a mel 
gerinczek, két oïdált а bordák, melöl a szegycsont 
helyeztetik Гана.’ A bordák fölött а vállperecz Гей 

‘ szìk keresztben. Hogy ezen csontok a melíireget ké 
l l r ’ ' r r ` . ,l ‚ _ szlthessek, es hogy ez шар! kltagulhasson, mzqd lsmef 

öszveszorúlhasson, az emh'tett csontoknak egymáshoz 
képpest bi'zonyos helyezetök, és állásoknak kell len 
ni. A gerinczek hát felé hajolnak , és clsak oLt lép 
nek ismétl mel felê, hol ök az ágyékgerínczekbe men 
nek álml, a szegycsont alol a csigolyáktúl távulabb 
esik mintsem föh'il;l а görbült bordák pedig kezdetök 
nél а hátgerincztöl kevessé hát felé futnak, honnan 
isn'lét mel felé hajlanak. Az elsö bordátúl fogva 'egész 
a hetedjkig szüntelen hosszúbhodnak , aztán pedfg rö 
vidbednek. A csontoknak ezen helyeztetése által a 

' melkas lefelé lassanként tágúl , ésÍa hetedik borda М 
jánv legtágahb. v 

A melüreg (сайт thoracis) :gz emh'tett csontok 
öszvefoglaltatásábúl származik. A101 'a hasüregtöl а re 
keszizom által választatik meg, föh'il ped’íg több yrészek 
által záratik be, t. i. a vállperecz, a lábtóìzmok, agög 
sip, а hárzsing, a {в} , és karok számára rendelt&gt; nagy 

1 



2 А Ã melrôl általdnos'a'n 

véredények , és azon idegek által, melyek részint а fei- ` 
böLéreszkeduek le , részint а karokhoz futnak; az сие]! 
tül hátra maradott hézagok pedig sejtszövet‘által 161 
tetnek ki. Mivel рейд; а rekeszizorń boltozaljának 1:11 
lömbözö állása van, nzért á lmeh'íreg alsó lapja nem 
egyenlö. Legrövidebb az'üreg ott, hol a rekesz inns 
közeppontja mint czen izomnak legmagosabb része emcl 
kedik fól, hátul pedig legmélyehben ereszkedik'le. A 
kardnyl'ljtvány ‚ és az álhordák közt lévö tér halál шёл 
nem a mél«-, hanem a hasiireghöz tarîozík. Kiviilrôl 
végre a mell'ireg számos izmok által- záratik be, me 
lyeknek a mel mozgására nevezetes befolyások van. 

Az asszonyí meli'as 'a ‚едут; mell'astúl igen 
’D lîülömbözil‘. Az asszonyi mclkas általánosan sziikebb. 
I ès a kardnyújtvány is kevesbé :ill ki. A háfgerinczek 

magosságokhoz képpest keskenyek , és а haránt nyújt 
ványok jobhan hät felé diíllednek; az asszonyi szegy 
csont rövideblJ , a bordák vékouyabbak, és ez utolsók 

‘fjobban fólfelé hajolnak, végre az asszonyi vállpereczek 
egyenesehbeka ferjlìúik pedig görbültebbekn Àzértisv az 

yasszonyi melù'regnek tzigsága csekélyebb. ` 
'A magzat melürege a meglettel: melüregétö'l 

szz'nte Ã‘ülömbözz'l‘. Mivel a mngzatban а sziv, és а 
kedesz nagy tért foglalnak el, МЫ: а melcsont igen 
ki итак állani; és а mell'ireg átmérü'je темы мс felé 

'sokkal hosszúbh, mînlsem a megletteknél: ellenben a 
haránt .'itmérü soklial rövidebb ., mivel а tù'dök nincse 
nek még kifejlödve. Úgy színte a hordák kevesbé áll 
nak hátra; azért is a _tiidök fölvételére rendelt hait 
sóI gödrök csak _igen kevessé mélyek. A rekesz а has 
йгедг belrêszeitöl fölfelé kénszeritetvén, alolról rö 
&quot;ММ meg а` meliireg oldalrészét. Szfíletés után а‘ 
melù'reg tágsága változik; mivel а kedesz enyészik , és 
а szl'v lassabban nö , tehát a melcsont a gerinczoszlop 
hoz közeledik, és ezen átuìérü rövidehb lessz‘, ellen 



és a’ melhártyáx‘úl. 3 
Ьеп а tiidô’k növése végett. а haránt álmérii hosszúb 
bodik. Y 

183. А те lÍLa'r ¿_y à lr. (Pleurae) 

A mel fólnyítása után kòzönségesen azt травмы. 
juk, hogy а те1 belsö fala valamely hártyával van be 
húzva, mely meZ/La'rtyfí/ml' (Pleurá) n'evezletik. Ez 
egyszerü vékońy erös hártya, és a sçlvós hár‘lyákhozl 
tartoziky; a bordák belsö lapját, а jobb oldnli bordák 
porczait, és -nagyobb részt a bal oldaliakéit is tökél 
ietesen fedezi, valaminl; а rekeszizom mellapját is, а 
szegycsont belsö lapját vpedig föképp а jobb oldalon tö 
kélletlenebbül húzza he, hátul Vêgre а hálgerinczek 
testeit csak oldalt érinti. Klïlsö lapja érdes, mivel $011 
szövet által egyesül a mondoltrészekkel. A melhárlya, 
és bordák’~közt ezen siejtszövet csak kissebb mennyi 
ségben találtatik , а hátsó, és melsö gátorban (Medias 
tinum) рев“; bövebben foglaltatik. Fölúla nyakll'll eresz 

'kedö és a karokhoz' meub' sejtszövettel függ ószvç g alol 
рейд а rekeszizmon lévö ny1'1ásokon\á1l^a1 a hashár 
tyán túl gerinczoszìopon lévö sejtszövetlel kötelik 
öszvf. Belsö lapja, mely atl'idök felé néz , sima . és ned 
ves; ezen bizonyos savós nedv gözképben izzad ki, 
mely halál után cseppképetvész magára', és mellza'rtya 
nedgmel: (Humor pleuriticus) neveztetik. Az élelben a 
mennyi savós nedv ‘давший; е1‚ ugyan annyi 521% 
tik ismét fól, mely elválasztás , és fúlszl'vás közt lévö 
arány az egésséges állapotban szííntelen megmarad.Ha- 
lál után, ha a tlïdök az ~elölt egésségesek voltak ,ameg 
letteknél ezen sárgás átlátszó пейте]; mennyísége cse 
kély, a gyermekeknél valamivel nagyobb, és vörös 
szl'm'í. A melhártyának íìtereí, ahártya el lévén széle 

'sebben terjedve, а inellette elmenö kl'ilömbözö üterekbòlf 
úgymint а bordaközötti, a kedesz-, a rekesz-, шт 
burok- , a hörg- , ésvhar‘zsingl'iterekból erednèk. Avér 
erek pedíg hasonló nevl'í törzsükökben végzödnek. $21 

м .èn 

1p1» 



4 A melröl általánosan 
vó edények nagy számmal vannak benne, és а táp- 'f 
csöbe mennek által. Idegszálakat nem штык nyerni. 

Ezen hártyának lefolyására tekintvén , а mint ö 
külömbféle re'szeket`bor1't, azt iapasztaljuk, Могу а 
melhártyának jobb része a bal résszel sohn sem сгус 
sül _. {вып hogy két maga magában megálló egymástúl 
megválasztott melhárlyák типа]: jelen, melyek sehol 
sem идёшь öszve. Igazságosan (вы: kétmelhártyákat. 
szükség fólvenni, melyek némely köztök fekvö e'lelmí 
vek ált'al választatnak meg egymástúl. Mivcl miudenik 
melhárlya tulajdonképp Folyik le, tehát mind a kettö 
á1ta1„a.sz1'vburok üregét kívévén, (бы) iiregek képel 
tetnek. Azon helyen , hol a hordák a mclgerinczekkcl 
egyesülnek , ~kell fölvenníink mind а két oldalon, 
mint azon pontot, honnan a két melhártya futását 
kezdi. A melhártya az emh'lett pontlll'll mindkét ol 
dalon a hordák belsö lapjnin menvén el, azokat beta 
karja; és egyszersmíud lcfelé ereszkedvén, а rekesz 
izom fólsŕi lapját is гравий. Ilyképp jut ö el egész a 
melig; még pedig a jobb oldalon а melcsont széléig 
men , sött ezen csont hátsó lapjának még еду kis ré 
szét is fedi-,bal oldalou pcdig csak a szegycsont fogon 
tyújának fülsö дающая! érinti ‚ és à harmadik bordá 
túl fogva egêsz а hetedikig ezen csontot nem éri, ha 
nem ¿sank a bordaporczoknak egy részét fedezi. Jobb 
rúl , és balrúl ezen helyeket elhagyván а meliireg kö 
zepén keresztiíl be-, és hät felé fordúl , a tù'dö nagy 
vêr- és légedényeihöz jut , mely útjábzm а szl'vburok 
hoz is kocczan. Erre a tiidökhöz menövvéredényeket 
ériulï, .a tùdök állományát mint valamely sima hártya 
ИЩЕМ-„61 borl'tja, és a tù'dököt egészen b_eburkolván', 
vêgre ismét а vêr-, és légcdënyek hátsó „мы; jut_ 

'Mind ezek “Щи végre ism'ét míndkét oldalon а ge 
ranczek felé мат, ezek „там ¿ldalrészeit érinmés 

_ azoń „мы végzödik , honnan kiíndúlt. 



és а melhártyáxjúl. E: 
‚Ежи lefolyása által а két melhárlyának mindkét 

oldalon egy melhártyatömlö (Saccus p1eurae)kész1'tctik, 
melyek közé a szl'v, hártyájával egyl'ilt, és a вид/1162 tarlo.. 
zó nagy véredények vétetnek. A szl'v melsö és мы) ré 
szénél ogy egy ho_ssz'ús hézag marad; а szív elött 1év`ö 
melsö' ga'torüregnel: (Cavum mediastini anteriorís), az 
az_0n túl lévö рейд hátsó ga'torüregnel: (Спит ше 
diastini posterioris) neveztetik. Azon hárLyák, melyek 
ezen hêzagokat oldalt zárják el, ga'Lorok/Lal: (Mediasti~ 
num) mondalnak. 

104. Ё. А т. e l/L a' r ty a t ö m lö' L' (Sacci pleurac): 
-A melhártyának Её: tömlöi а melhártyának maga 

magában' végzödö folyla'lásaiból származnak, еду rész 
röl a bordákhoz nönek, és egymás közt semmi közö 
sülésök nem lévén, mindeiu'k tillajdon a másiktúl elzárt' 
tömlöt készl't; ezt bjzonyitják részint némely bonczolá 
si vizsgálások , melyek szcríal; egyik tömlöt a 1116.31]: 
túl megsértetetlenül lehet elválasztani; leget vagy vi 
zet pedig egyikhůl a másikba l'izni lehètetlen; részint 
а kórtudomány , mivel .lz életben olykor az egyik töm 
lö а‘деппуеш , vizel, ‘аду vért foglal magában, midöna 
másik tökélletesen szabad. A csont melkas idomja sze 
rl'nL а шешйгруа tömlöi körkörképůk , külsö а _bordák 
felé ‘fordúló lapjok domború, föképp hátul; ~alsó а ге 
kesz felé 'nézö lapjok ред‘; valamennyire ‘Мои. Fö 
hil mindenik tömlö keskcnyebb, а ny'ak alsó i‘észénél 
a vállpereczen ‘Ы tompán végzödik, hol csakugyan а. 
kulçsalatti ütér határozza öt. A101 а hetedik borda tá 
ján legtágabb. A tömlök hösége általánosanA az élet 
idöhöz, «a melkas mozgzísához , és aszon‘lszéd belrészek 
helyezeleihöz tartja mag-àl; a magzatban a melhártya 
Lómlöi lègrövidebbek részint , mivel a tù'flök nem fej 
lödtek még ki, részint ,mivel az altest belrészei anlag 
zat görbült helyezete végett fölfelé tolatnak; т“ ki 
vúl а belçhelés alatt megllosszúbhoduak a kile‘helés I ' 



6 .A ше1г61ъ111а1г1ц’оза11 
alatt ред}; rövìdebbek lesznek. A két tömlök'körl'i 
leljökre nézve is külömbüzuek , а jobb valamivel azé 
lebebb, ellenben az alatta fekvö máj végelt rövídebb; 
а bal hosszúbb, de kevesbé széles , mçrt a’szív ezen 
oldalon nagyobb le'rt foglal el. Miudenik tömlö еду 
tx'idöt те}: magaíban. 

185- §. А melsó' ga'torüreg, ‘деду egy 
szo'val ga'tor, (Mediastinum anlerius) és a 

benne lé'uò&quot; re'szelv helyezete. 
Azon lemezek, melyek а melsö gátorùreget té 

szlk, a mclhárLyáLúl nem külümböznek, sölt igenis 
ahoz tarlozuak. Csak lefolyások ¿Ital vésznek magok 
közé еду ú'reget t. i. a gatorürf’get, (Cuvum mediasti 
ni anterioris) mely atömlök üregétöl meg van “1141521 
va. Ez melül а melcsont, hait`u1 a szl'vburok, ós 01 
dalt a melhártyák által határoztatik. Az ö tére а101 
egész a hatodik bordáig terjed-el, és kövctkezendö ré 
szekèt foglal magában. A gátor kél lemezzei a 82112611 
rol: melsö darabját- vészik magok közé, minthogy а 
gátornak mindkét lemezzei aunak oldulán bocsájlkoz 
па]: le; továbbá a belsö csecsüte'r, és vérer, a 
szegymz'rìgyel‘, az ezekhöz tartozó дай/б едёпуед f0 
natjaivul egyelemben helyeztetnek benne; mind ezek 
ред}; а szegyosòntmellelt a porczok hátánál futuak le, 
és föl; végre a kefleszmirzgry (Thymus) is ezen üreg 
Ъеп rcjtetik.y mely a szcgycsont fölsó' részén túl а 
szl'vburkon , és a `magy vércdényeken' nyugszik , és fö 
képp a magzatnál látatik. 

186. §. AI/za'tso' ga'torüreg 'uagy gritar, 
(Mediastínum posterius) e's a benne lé'uó‘ részel: 

helyezete. 

Eze? gátornakikét lemezzei a tüdö nagy edényei 
nek hátsó' részeitöl а hátgerinczek felé terjedô’ melhár 
_tyáklgúl állnak , melyek a Íza'tsójgátorüreget (Спит 



_ _ és 11 melhártyárúl. _ 7 
mediastini posterioris) vészik magok közé; melyel le 
hát két oldalrúl ök , melöl pedig а szívburok, és llá 
tul a hátgerinczek határoznak. .'Ez а mclsön'él sokkal 
keskenyebh de hosszúbb, yinert egész а tizenegycdik 
bordáig ereszkedik 1e. és csaknem számosahh rébzeket 
tart magában. Legelsöbbször, а mi ezen u'rcgbcn le 
ereszkedik, az a függe'r, (Aorta) mely miuekum'n 
na ívét megkészl'tette volua, az ötòdik hálgerinczlöl 
leszáltáhan a gerinczoszlop bal oldula felé esik, ésesak 
a rekes/zhöz közeledvén alol lép а közepre, hol is 11 
függeres táton által men а hasiiregbe. Jobb oldal felé 
inkább a bokratlan ё)‘ (Venu azyga) men a függérrel 
párhúzomosan, mely а rekeszlül fogva hág folfelé, 
hanem 11 gögsl'p jobb ágán, és а uïdu'lèr fòlött meg 
görbiílve'n , ezeken átveti magát , és а _fóls‘ö ûrös ér ha'lsó 
részéuél végzödik. A függér mellett bal oldalrúl 11 fe'l 
boŕratZa/L eret (Venu hemiazygea) lehet észrevenni , 
mely а rekesztül kezdvén egész а kilenczedik melgc 
rìnczig hág föl, 11211111 а Гйгёёг 1111111 ше11е11 men el, 
és a b_okratlan érben ve'gzödik. A melvezete'l', саду 
ta’pcsó' (Duclus thoracicus) а hasiiregbííl érkezik а ге 
kesznek fú'ggeres tatján által а melúreghe , melyben 11 
fiiggér , és bokratlan ér közt folyik ezek közt 111111111 
zomosan , aztán a fíi'ggér ive, és a bal kulcsalalti чёт 
e'r háta melletl men fól, és ugyau ebben végzódik. 
A bfírzsí/Lg {Oesophagus} a`nyakon agögsipon túl fek 
szika melüregben a fúgge'r (&quot;е alatt , azuín реф; а sziv 
burok háta mellett ereszkedlk 1e, aztán vkevessé а 
flìggér eleibe jobb oldalra bocsájtkozik 1e, és a re 
kesz bárzsinglikán által az altest üregébe jut. A [10Q/¿r 
idegelv (Nervi vagi) а nyaktúl amelüregbc bocsájtkoz 
nak le , а jobh a kulcsalatti ú'tér elött, abal afùggér~ 
ive elött; erre mindketten a gögsl'p ágain túl a bár 
zsinghoz jutnak, melyel; egész ag'yomorig követuek. `А 
gögsl'p (Aspera arteria) 11 nyaktúl ereszkedik le, amel 
usonton 1111, a mell'ircgben а bárzsing elött,és a függér 



8' A melröl általánosun 
've hála mellelt helveztetik a második v. harmndik 
melgelfincz 11111111 két ágra szakad , 11 1о1)1) a bokratlau 
ér 1've alatt, а bal реф; а fùggér íve 1111111 men el, mind 
a két ágak hátulabb fekazenek, minLsem а tüdütér 
ágai. Végre n mondott részek két oldalán egészen ki 
vú'la ладу együtte'rzidegel: (Nervi Sympathien' maximi) 
jelennek meg, melyek 11 nyaktúl ereszkednek le` amel 
üregben а gcrinczek testei , és а bordák közt felisze 
nek, és ezen irányban futnak а rekeszen 1111111 11 has 
ù'regbe lefelé. Az òtödik melgerincz láján 11 két fölsö' 
belrészidegek. (Nervi splanchnici superiores) és vala 
mivel alább az aÍsu'L` crednek az együtt érzidegböl, melyek 
befelé ereszkedvéu le, a rekeszcn mennck kereszu'il. 

187. .A mel/La'rtya tömlöi, ё.’ a grito 
rok lvüzt vle'v ó' re'szeb helyezete. 
A melürcg kòzepén több részek fekszenck, melyek 

az lemll'lett lïregck állal környelletnek , de hozzájok 
nem számítaLhatnak. Ide tartoznak föképp a szív , a 
nagy edényekkel egyiilt. a.) А -SZÍUbUì'OII (pericardium) 
a melsö gálorba terjed , és nagyobb részt Aezcn üregben 
fekszik, széleseb-b részével 11 rekesz inas közeppoutjaîn' 
nyugszik , kéL oldalrúl pedig 11 melsö gálor két lemezze 
által határoztalik ,v és 1151111 a nagy edényeket borl'lja. 
1).) Afügge'r (Aorta) a szl'vbül inkább 11111 0111111011 
kezdödik, és a tú'dûlér credete áltâl fedeztclik; erre 
föl- t'esj'obbv felé lép, fólhágtába‘n mellette balrúl 11 
tüdûtér, 101)!)1‘111 а 113156 ürös él’ helyezletik. Ez ulán 
egy ível készx't, mely a gög eljìtt; és 11 bal torkolat 
éren túl fekszik , a második melcsigolyúhoz jut, s. bal , 
és hát felé a gò’gsl'p bal ága f‘ólött ahátsó gailorba eresz 
kedik le. Az l'vböl közönségesen három f6 ágak ered 
nek 1.1. jobbrúl iukább а névtelen törzsök, mely 
1161 1110111) fejér, és jobb kulcsalatti ülér származ 

‚ 1141: , 112111п а bal fejér végre egészen bal felöl а 
bal kulcsal'atti ù'lér. с) А tüdüte'r (Artería 1111111101111 
lis) 11 szívböl jobb felöl kezdödik iukább , és 11 11153131‘ 
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kezdetét fedezi ghanem а mint fö1-, és hát felê mentében 
à függér Не alá rejtekezik, két csaknem vízerányo 
san futó águkra szakad. Ezek а .bal pitvay fólött fek 
szenek; а bul az l'v elött, és a bal hörg (Bronchus) 
fólött a bal tl'idöhöz ered; a jobb a iù'ggér Не, és а 
bokratlan ér alqtt, а fólsö ürös éren túl a jobb túdö 

Y felé terjed. (1.) А шдд’и‘ёгегеё (Уепаерп1шопа1ез) a szív 
bal pitvarával egyetemben a hátsó gátor felé helyez 
tetnek, úgy , hogy öket némüképp ezen utolsóhoz le 
hess‘en számx'tani. Ezek mêlyebben bocsájtkoznak 1e, 
mintsem az ůlérágak, a balok-fedetlemfíl шишек egye 
nesen а bal pilvarba', ajobbvak реф; az iirös erek egye 
síilêsén túl mennek ugyan azon pitvarba. е.) A belsö' 
torkolalerel: (Venae jugulares ínternae) ketten ‘шить, 
egy jobb, és egy bal; ajo'bb а nyaktúl ereszkedik 1e 
egyenesen a melüregbe а 52114162; а bal 1s kezdelénél 
egyenesen bocsájtkozik le. hanem a mell'iregben bal. 
-oldalrúl jobhra fordúI, a fù'ggér ïve, és az ebböl 32:11‘ 
mazó ù'terek elött harántúl men e1, és а ]0Ь11а1'е3’уе 
lsül; a honnan f.) а fölsö' vagy‘ leÍza'gó ürös e'r (Verla 
cava superior;l seuvdescendens) származik , ez 10111101 
dalon fekszik, a tù'dl'itér jobb ága elött men el, és a 
jobb melhártya tömlöje és a fíiggér l've közt а jobh 
Pitvarban végzödik; g.) az alsó , vagyföl/Lr'gó ürös e'r 
(Verla cava inferior, seu. adscendens) hasonlóképp а 
jobb oldalon fekszik, a rekeszen által érkezik a mel 
ù'regbe, és Kszintúgy a jobb pitvarba vesz e1. h.) A re 
keszidegel: (Nervi phrenici) a nyaktúl jönnek le, а 

‚ szívhurok , és а &gt;melhártya tömlöi közt а tù'dö edényei 
elött fekszenek, és a rekeszhöz mennek. 

A szegycsont'ot levévén а részek következendöképp 
következnek tehát egymás után: A kedesz, а szl'vburok ` 
а szl'vvel egylïtt, és а csecsedények ütödnek legelsöbbszòr 
szembe. A kqdeszt félrezhozdl'tván a torkolat- , és ürös 
erek lefolyásai látszanak. A torkolaterek elmozdl'tása 
ulán рейд; а ,Íïiggér, és tüdütér Каждый, mc'g Ped/ig 

‚\ 
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az elsó'nek egész l've, és az ebböl eredö ágak vétemekA 
észre. Itten а rekeszideg ezeklöl oldalt fut le; mely 
részeket а szívvel egyu'tt elvévén , mind nzon részek 
Никита]; , melyeket a hátsö дат foglal magńban. 
188. А nyvakon lé'vö' részel‘ helyezete. 

A nyakon lévö részek a melüregbe lévö részekkel 
szorosabb öszvekötetésben lévén, {Цен az azou lévö 
részekröl óltalánosan szóllani , legulkalmalosabb lészeu. 

A rlp/al: (Cullum) a {ваше}: azon része, mely а 
fej , és melkas közt foglaltatik , és melynek hátsó Hija 
nyalnfo'nel: v. tarl‘ónab (Cervix, seu mucha) neveztetik. 

' A nyak a hét nyakgerinczek által'készítetik , melyek 
а fej , а ше1‚ а lapcsontok, és melgerinczek 1110234 
sára szolgáló számos izmok :il tal vétetnek körl'il. Az 
izmokat a nyak melsö részéröl lelakarl'tván , több éleL 
ml'vek, véredények, és idegek l'itöclnek‘ì szembe , még 
pedig következendö renddel, mińdenek elöLt чад, és 
e fólött a szakcso/zt, alatta pedig а mell'iregbe eresz 
kedö gögszp мышь, ше1у részek mozgására már fó 
lcbb elöhozott számos izmok szolgáluak. А_ gög , és 368 
sl'p elött а paizsmz'rzgy, a gögön Ш! а garat , a 563 
sip hátánál pedig a bfírzsi/Lg talállatík. А gög kél o1 
dulán a jobb és bal fejerel: hágnak föl ,v еще]; шеПеЦ 
pedig kevessé kifelé а helsö torl‘olalerel: erészkednek 
1e. A fejér, és torkolatér közt а rongyos likbúl lobo 
csájtkozó bol‘ygl'deg helyeztetik; a fejéŕen túl pedig а 
nagy együttérzideg hág а fejércsalornábúl alá. Мёд 
inkább kifelé, éga oldalt végrenn lvàrfonat a Ã'ulcsalaíti 

` й! -‚ és 'ue're'r találtatnak. 
 

MASODIH szAKAsz. 
‚ 'A szlvnóL. _ 

189. §. А sz z'vbu rol? (Рейсы-(1111111). 
A зайти: csak lazan bon'ló hártyás tömlö , vagyìs а 

szŕvburol: a szcgycsont haila mellett fekszik , 5 oldalt 
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a melhártya által borl'tatik , melyekkeLsejtszövet állal 
egyesííl; csak melsö és közepsö része marad attúl fe 
dètlen, mely részeken a kedesz, nehány mirígyek, és 
edények talállntnak; hátul n báŕzsínggal határos, alol 
pedig széles alapja a rekesszel, még реф; ennek inas 
közeppontjával ,' és bal oldal felöl ugyan ennek egy kirls 
izmos részével egyesl'il. Ezen öszvekötelés 11 magzatban 
lazabb, ennél ezenrészeket könnyebb megválasztani 
mint а megletteknél. А rekesztúl а szl'vburok 113111115 
tában neki keskenyedvén, fóh'il а magy' véredényeket 
köruyeli , s azokho‘z nö , sötL némely csekêlyebb rèszei 
ket köríil is vészi , tehát mmyi likakat hagy, ameunyi 
edények vannak a „мы jeleu.l _ 

A szl'vburok a tokszálagok természete szerl'nt ket 
tó’s hártyu'ból еду rostos , és еду savósbúl tételík öszve, 
melyek egymu'ssal szorosan öszve lévén növe , egymáslúl 
csak a пиву edényekeu válaszlathatnak meg. A rostos, 
vagy is kúllsö hártya érdes, és inas , fénylö rostokbúl 
áll, mely а nagy edényeket elérvén, még egy darahra 
folytatódik, azoknak еду majd rövidebb, majd hos 
szúbb laz hüvelyt ny'újt; Aa függéren leghosszúbb, az 
alsó ürös éren legrgvniîdìebb. Az cdények ezen híívelye 
végre észrevehetetlenül vesz e1 az edények kíilsò' há; 
tyájìban. А savós ,` ‘аду is belsö hártya sima , és ned 
ves. A savós hártya а nagy edényekel. elérve'n , ‘1155221 
tl'irò’dik, ezeken'és a szl'ven , еще); egész hegyéíg foly 
tatódván, éppen-ezeu részeket borl'tja be klvůl. Ezenl 
ké_t hártyának folytatása Oka ,' miért ñnomabba szíven 
lêvö borl'ték mintsem maga а szívburpk. A savós 11:51‘ 
tya az élö emberben valamely gó'zképíi nedvet választ 
el ,‚ mel§r ismét fölszl'vatik , de halál után cseppképet 
vész magára , és külömbözö mennyiségnyi sárga vl'zzó 
lessz , mely szŕvburoknedvnelr (Liquor pericardii) ne 
vezrtetik. Y ‚ r 

A szl'vburok úterei aszomszéd ágaktúl származnak, 
a belsö csecs -, a rekesz ё, ‚а hürg- , а barzsing -, és a 
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kedesziiterckhül; а vérerek pcdig hasonló törzsökökhc 
menuek vissza. ldcgeket u szl'vburok nem nyer , inert 
maga n vele oly szorosan öszveforró rekeszideg scm ad 
neki dgakat. 

190. §. A szí'v filtala'ßosan. 

A szivburokhan fekvö за!‘ nem egyébb, mintsem 
egy izom , niely magában négy ůreget foglal; ezek köá 
zùl ketten nagyobbak, mélyebben fekszenek, és az 
iiterekkel fú'ggönek öszve, és gyomrobndk (Ventriculi) 
нажмете]: ‚ ketten pedig kissehbek , az elöbheniek fó 
lött helyeztetnek , а vérerekkel egycsûlnek, és Pítva 
rol‘nalv (Atria) mondatnak. Ezen négy üregek~sziiletés 
után olyképp kötetnek öszve , hogy egyik egyik olda 
lon csak egy pitvar, és еду gyomor van egy nyílás ál 
tal öszvekötve, mely két üregek a más kettötül egy 
közfal által удилища]: el. E szen'nt а sz1'v kel maga 
magában megálló felekre szakad, az az a mint magun-~ 
kat kifejezni szoktuk, az ember'kettös szl'vvel hir. 

А szfvnek momia @gy hosszújában ш felé hasta ' 
tott kúphoz hasonll't. Megkülömböztethetni rajta az 
Марий, (Basis) mely azon щи jeleli, hola nagy ede' 

‘nyek erednek; а Ízegyet _(Apex, seu mucro) mely A 
&gt;tempa - görnbölyüs, папа egy kis ~bevágány Миша 
tik , mely által а szl'vgyomrokat jelelö két kis dombok 
lámadnuk; végre а két [apot t. i. az alsó róna sil: la 
pot (Facies plana) és а [ЫзбДитЬопЦ (Facies convexe). 

A зайти]: helyezete következendö: а szl'v rónu lap 
ia a rekeszen nyugszik , doniború lapja реф; Í`ú1--, és 
kevessé bal felé van ígazl'tva. A szív hegye inkábh а 
bal Olaalhoz esik mel felé, és az nlnpnál alacsonyabh, ц 
mely inkább а jobb oldalon magosabban, és hátul 
helyeztetik. A szív hegye. bal oldalon az ötödik ,êsha~-. 
todik borda porczával határos г. а sziv alapja рейд а &gt; 
melcsonthoz és а negyedik meg ötödik Íobb borda рог 
czához esik. Azonban mégis az ege'sz за!“ inkábbamel 
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. ù'reg bal oldalában »fekszik. A szl'vnek ezen fekvése а 
szív kùllömbüzö mozgásai által csak kevessé változík , 
а mennyìben a szl'v `а szl'vburok , és nagy véredények 
által erösl'tetvén meg, amaga heìyében feszesen штык. 

A szl'v kl'ilsö lapja, a`mind fólebb emh'tetett. а ` 
szl'vburok savós részének fólytatása által hori'tatik he; 
ùregeinek belsö lapja ред}; hasonlóképp еду igen fi 
nom, és vékony hártyával vonatik be , mely a'véredé 
nyek belsö hártyájínak folytatása, és a sz1'v izomrost 
jaival ñnom sejtszövet áital egyesûl. 

191. §i А szívpit'urirol: (Аида). / 
Ezen nèv alatt a szil'vnek a vérerekkel öszvefù'ggö 

két fólsö l'íregei értetó'dnek , melyeknek mindenike 
еду domborá olddlfal, és еду közös közfal által készl' 

I letînek.` Az oldalfal a за!‘ kl'ilsö, és belsö hártyájábúl 
áll , melyek vékony rostokbúl :i116 , külömbféle iráuy 
han ‚Ещё lzmos hállót képelö húsnyalábokat vésznck 
magok közé. Ezen oldalf'al egy kis tolflalékba 110532151) 
bodik, azért is mindenik pitvnr két részekre oszlik. 
Mage a pitvar, a toldalékot oda nem tudván , öbölnelr ‘ 
(Sinus) печатей!‘ , mely nem egyébb ,' mintsem az itt 
öszvekocczanó ürös ereknek мадам“. Atoldalék pedig 
fülcsénelr (Auricula) mondatik. l 

A közös közfal, ‘югу is pz'tfuar .sö've'nnye (Septmn 
atríorum) vastag húsrétegbül áll. mivel itt az izmok 
egymás közt ‘meg szorosabban öszvefonódnakv, ezmind 
a két lapon a szl'v belsö hártyája _állal vonatik be. А 
sövény közepén egy árok'a регби)!‘ (Fossa ovalis) ld.. 
так. melynek feneke a sz1'_v belsó' hártya'jának meg.. 
kettó'ztetéséböl áll; ezen árok еду keményes душ-б, а 
peta'rol: звать, vagy душ-(Не által (Isthmus ‚ seu an 
nulus fossae ovalís) „так köríil. Ezen némely {пот 
rostok fonatiaíhúll álló rész `ŕ‘ólù'l domború; az árok ` 
két oldaláń рейд а szor ‘фей, melyek a .szor „шор 
jaz'nalr (Columnae isthmi) mondatuak, lefelé идёшь 
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és az árok alatt egymáshoz közeledvén, a leglöbb ese-. 
tekben öszveíitödnek. A bal oszlop választja mega pc 
lárkot 11 koszorús vérér nyl'lásátúl. 

Míndeník pitvarban kèt nyílás talaîltatik; nz egyik 
fóll'il, és kifelé látatík, a vérerek fölvévésére szol 
gál, és nem egyébb mínrscm magoknak 11 ve'rcrcknek 
kitaîgúlása; a másík alol, és be- a szl'vgyomor ielé fek 
szlk, mely által 11 pilvar a gyomorral kötetírk öszve, 
mely is 11 gyomor ve'reres nyz'la'sánal: (Ostium veno 
sum ventriculí) neveztetík. 

1. A jobb, vagy melsb’, vagy az ürös erek pit 
'z/ara, (Atrium деки-11111, seu anleríus seu venarum ca 
varum) ez a melcsont. jobb széle felé fekszik, melöl 
a jobb 016111 fclé iukábl); ès 11 két ürös erekel; vészi 
fól. Kiterjesztett állapothan körkörös, а szl'vtöl füg 
gélyesen fù'gg 1e, és alsó végével 11 rekeszen nyugszík. 
A jobb fülcse a szl'v jobh oldalábúl dl'illed ki mel fe 
lé, vakon végzödik, és 11 fxiggér eredelét fedi. Ezen 
pitvarban еду nyílást t. i. a l‘oszorús 'ue're'r ‚Ей/[1018166 
(Ostium venae coronariae) tapasztaljnk, mely а szl’v 
táplál'ására többé alkalmntlan vért víssza vivö vétér 
nek nyílása; ezen nyílás а jobb sz'l'vgyomor véreres 
nyl'lása fólött fekszík , elötte valamely félhódképíi bi1 
lentyü a Thebes billentyz‘ïj'e (Valvula ТЬеЪеэй) ‘1111111 

’ iatik. Ezen bíllentyü a vërér , és a pìtvar belsö 1111г 
tyájának megkellöztetésébiil származík, és arra va 
ló, hogy a vérérbül a vérnek kifolyását me'gengedje, 
ennek visszafolyását pedíg valamennyíre meggátolja; 
azcnban maid iágabb, maid keskenyebb, maid átfúrt, 
majd kettös lévén ‚` 116111 mínden egymihen egyez meg. 

2.) А bal, ‘аду ha'tsó, vagy a tüdó'vérerel: pit 
vara. (Atrium sinistrum, seu posteríus seu venarum 
cavárum) Ez a bal gyomor fólött az ürös erek pitva 

' rán , és nagy _edényeken túl rejtve hálul fekszík inkább, 
esak fl'ilcséje lép 11 tiidù'térhöz mel felé, és az e156 te 
kintetre csak ezt lehet egyedül észrevermi , а tulajdon 
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öbölnek idomja inkább négy szegü, a tù'dövércrekct 
vészi föl, melyek az б fölsö részébcn végzödnek; а 
fülcsének ídomja három szegíi ‚ mclynek széle hornyolt , 
és'ha'sonlóképp van анкета mint- а jobb, csak kiterje 
désére nézve szííkebb. 

192. §. А szí'vgyomrol: (Ventriculí). 

A Её! szl'vgyomrok а pitvarok alatt fekszenek 
egymás mellett, és egész а szl'v hegyéíg terjednek el, 
részint а pitvarokkal, részint azgíìterekkel fx'íggvén ösz 
те. Mindenik gyomor еду domború oldalfal, és egy 
közös s‘óvériy által kömyeltetik. Az oldalfal tö'mött, 
és merö húsból áll, melykívù'l а szl'vburok savós Poly 
tatásával, belöl a pítvar belsö hártvyájzîval húzntik be. 
A homályos vörös szl'm'i [соли-08:01: meg nem ha 
tzírozható írányban &gt;folynak le. egymásqn sokf‘éleképp- 
átvágnak, és számos egymzísba font, egymzís mellett_ 
nem párhúzomosan folyó, hanem elágadzott,és sejtszö 
vet nélkl'il lévö nyalábokat készl'tnek , melyeket fò’képp 
a belsö lapon Ízússzelemenel: (Trabeculae сш’пеае) neve 
alatt lehet észrevenni. Ezeken kívíílmind akét густ 
rok lïregében húsos œapok , az úgy nevezettszemölcs 
z'zmol (Musculi papillanes) állanak ki; ezek a gyomor 
‘falaìbúl erednek, а mcnnyiben ` ezen falakbúl Ätöbb 
ízomnyalábok mennek ezen izmokba által: az yl'íregben 
szabadon fekszenek , tompn heggyelAvégzödnek , mely 
böl égymástúl eltávozó és bízonyosbîllentyůkkel egye 
síílò' Ява]: erednek. Míndeník gyomron két n_yz'la'sohlt` 
látunk, melyeknek egyíke a pílvarha, a mzísik az 
l'iiérbe velvet. A közös közfal, vagyís gyomorsövè'ny 
(Septum ventrículorum) a két gyomrokat válnsztja meg; 
ezen fa] vastag, húsos, rajtalegkissebb nyílás sincsen, 
а szl'v alapjátúl egész ennek hegyéíg terjed, és az 
oldallapok öszvelépéséböl származík, à mennyiben 
ezeknek ízomrostjai egymáson so‘kszorosan` á'tvágnak. 
A szl'vnek domború, és róna lapján kivl'il еду kc 
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vessé kivájott hossz látatik, mely azon helyet jeleli, 
hol belöl a közf` al fekszik ‚ ше1у 110882 tehát n két gyom 
rok határat jegyzì. 

1.) Ajobb, ‘аду melsö, ‘аду tudöszívgyomor 
— (Ventriculus dexter, seu anterior s. pulmonalis) Ez 
' inkább a jobb oldalon, és melöl fekszik, шёёг pedíg 
‘róna lapjával а rekeszizmon helyezletik, domború 
lapja ellenben I'nel felé tekl'nt, és a bal szx'vgyomor 
domború lapjába m`en által; а tüdöszívgyomorbúl a 
tl'ídù'lér származik; ö a bal szl'v gyomornál ugyan rö 
videbb, de tágabb, izoml‘os'tjal nem oly számosak, 
és merök míntsem a bal szl'vgyomorbnn , domborů' 
lapja sem oly vastag,két nyl'lásai közül a véreres nyl' 
lás а pitvarba , a másik az a'z nz iiteres nyl'lás а tù'dl'itérbe 
vezet. ` 

A 'ue'reres nyíla's (Ostium venosum) a jobb 321&quot; 
nek mind a két üregével közös, 1сёг111ейе1сеге1цёз né 
mely mçrö sejtszövetböl'álló Pa'rta'zattal `(Limbus) 
vétetik körù'l. Ezen nyflás által a pitvar a gyomorral 
közüsül, és az itt valamivel vastagabb belsô' hártyája 
által a szl'vnek bélelletík ki. Ezen hártvaa gyù'rötöl а 

lgyomor l'iregébe bocsájtkozváp le, aoiutén szabadon 
hosszúbbodik meg, de ismét visszafordúlván,a gyíirö 
höz ered; honnan a szl'vgyomor belsô' lapjára ,folyta 
НИЦ:- А hártyán'qk ezen lefolyása által a nyílásnál еду 
hillentyü t. ,i.-a Íuíromlzegyz'î billentyü (Valvula tri- ‘ 
cuspidalis) származík, mely а szl'vgyomorba három 
heggyel fl'l'gg alá; а billentyünek l'vképü szélei a sze 
mölcsizmok inas rostjaival egyesülnek. A billentyünek 
azon hegye ,mely fólül , és melöl fekszik a legnagyobb» 

'és а 111111116‘ nyl'lása mellett látatik , mely ha egyene 
sen flïgg 1e , a mondott nyl'lást zárja be, és közönsége 
sen egy nagy izom által kormányoztatík; amásik hegy` 
melöl , meg alol {'ekszik ,' és a lcgkeskenyebb 5 a harma 
dik a szl'vközfal felé esik hátul. У 

Az 
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IAz üteres rqyz'lzís (Ostium arteriosum) a szivgyo-y 
теща}: második nyl'lása: ez a gyomor fölsö, és mel 
sö végénél találtatik, és a tlïdütér ennek széléuél kez 
dödik. A szl'v izomrostjai a mondott l'itér eredeténél 
mint еду kúpot készl'tnek , mely a közfal között emcl 
kedik R51, és az xïteret körl'ilveszi ugyan, de vissza 

- täró'dvén, az élésen meghatároáott útér szélét látszatos 
в‘! tészi. A szívgyomor belsö hártyája hasonlóképp az 
l'itér hártyájába men `últal, és valamint a véreres ну! 
lásnál, ‘аду itt is egy gyiiröt készit, melynél a belsö 
hártyának megkettöztetèse által három billentyíík ho 
zatnak elö, melyekfélhódképü billentyülsnek (valvulae 
semilunares) mondatnak, ezek egymás mellett Реквием}: 
félhódképü alkotásúk, és szabad kivájott szélök az 
тег öble felé, az odaforró félkörképü „игл; pedig' 
.a szl'v felé néz. Mindenik hilleutyü szahad sze'lének 
közepén еду görnbölyü gomb, az Ara/Lt gomboccsa. 
(Nodulus Arantii) talált’atik , mely magábúl az itt meg 
vast'agbodó hártyábúl „штык. Ezen gombok azon 
ban itt nem oly bizonyosan, типа]: jelen, mintsem 
yazou billentyükön, melyek а Ьа1 szl'vgyomornak úte 
res nyílásán találtatnak. Ezen billentyl'ík olykor négyef 
sek, és ekor kissebbek ,'máskorÀ kettösek,de nagyobbak, 

‚ а kivííl, hogy а vérkerengés ez által hátramaradást 
szenvedne. 

II.) A bal, vagy ha'tsó ‘аду függeres szz'vgyo 
то)‘. (Ventriculus sinister seu posterior s. aorticus) Ez 
inkább bal oldalon, és föllïl fekszik, az ö oldalfala 
az , mely а sz_1'v domború részét készítilcgínkább 5 be 
löle a függér származik. Alkotása az elöbbcni gyomo-` 
réval megegyez, csak hogy a ròstok sokkel merölp 
bek meg erösebbek , és oldalfala háromszor bly vas- ц 
tag, mint a jobb gyomoré. Ugyanazòn izomalko 
tást és szemölcsizmokat tapasztaljuk ebben is, valu-Ã 
mint az elóbbeniben. Ittenis hasonló két; nyl'lások van 
nak: a ve'reres nyíla's (Ostium venosum) а Ьа1 pitvart 

2 
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ès gyomrot küti öszve; ezen hasonlóképp egy fehér 
gyù'rö мышь, а melytöl еду hillenlyü, az úgy ne 
&quot;сцен вйиед’ыиемуй (Valvula mitralis) kettös heg 
'gyel fúgg alá, és a belsö hártya megkettöztetésé‘böl 
származik: fólsö hegye ezen billentyñnek nagyobb, és 
az x'iteres nyilást képes befedni ; az alsó kissebb. А bi1 
lentyühöz hasonló szemölœizmok bocsájlana'x inakat. 
Az üteres nyíla'sbál (Ostinm arleríosum) a függér szár 
mnzik _:öaz elöbbeni gyomorban lévö hasonló nevû nyu' 
lással megegyez, azzal a külômbséggel , hogy itten 
minden részek erösebb alkotásúk; ezen nyl'lzísnál 
szinlolyan gyiírö látatik, mely a szl'v belsö bártyája 
által van befedve , ez itten hasoulóképp három billen 
tyûket, а félhódle'pů billentylîl‘et (Valvulae semiluna-` 
res) kfœm'ti, melyek а mondott hártyáuak megkettôzteté 
sébol származnak. erösek , ь oly alkotásúk . mint az 
elöbbeniek; az itt lévö Ara'ntgomboccaai is nagyobbak 
itt mint amott. 

193. §. А cxív ede'nyei. 

A ей‘ edényei Её: rendbeliek, némelyek avér 
kereugéshôz ниша}, mint а tñdx'itér, és a гады, 
az úrôs ШК, és a tñdövérerek; mások а szl'vnek sa 
játjai, és az ö szolgálnak. Itt (за! ezen 11161 
sóh'ńl szólnnk. 

I. A l'oszoru's üterel‘. (Arteriae coronariae) Ezel; 
a szív kiilsö lapián a szív külsö hártyája alatt feksze 
nek. és két ily тега]: vannînk, melyek azonnal a füg 
gérböl erednek , mjhelyt ez a fůggeres gyomorbńl ki 
lépett : uyílásaik azonnal a felhódképû billentyûk fólölt 
Наша}. 

а.) A jobb loszorús ûte'r (Arterial coronaria dex 
tra) a lůdñtér kezdete, és а joblì fülcse kôzl. aztán ' 
реф; a jobb pilvar és gyomor közt feksxik; eleintén 
а sziv domború. aztán ennek ‘бы lapján fut alá , és 
два!&quot; hegye felé men , ezen lefulyásában ágakat n_vńjt 
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a fólsö 'ürös êrnek , а jobb ' szl'vpitvarnak , a tüdülér, 
és függér eredeteínek, de mégis legtöbb- ágai a за!‘ ál 
lományába hatnak. Ezen .üté‘rnek vége több ágakra 
szakad, melyek а következendö ütérnek ágaival пуд 
nak öszve. — ‘ _ 

Ь.) А bal boszorús'ütér (Artería coronaria sini 
stra) a flïggér hátsó oldalábúl származik; а tüdlïtér, 
meg hátsó fl'ilcse küzt Íekszik, és közönségesen Её! 

&gt;ágakra szakad. Az egyik, а melsö «у, (Ramas авт‘ 
rior) a szl'v domború lapján folytatódik; a függérnek, 
és tù'dütérnek , úgy a szl'v állomf'înyának ágakat nyújt ‚ 
és az elöbbenivel nyíldogál öszve -,a másik, ‘югу is a 1:6 
rülvetett (Ramas circumflexus) a balpitvarA és gy’omor 
közt {ekßzik , és а szl'v hátsó lupjának alsó részére foly 
talódik, ezen részeknek ágakat dd, éS aLszl'v róna lap 
ján végzó'dik. A ` ’ 

Н. A ve'rere1:. Ezek а vérl; a jobh szívpitvarba 
vezetik vissza. Csaknem mínden kis vérerek, шока‘: 
kivévén, melyek а jobb szx'vpítvarbúl meg gyomorbúl 
erednek, és a jobb szl'vpitvarbaq egyenként végzödnek, 
két ладу törzsökökbe gyülnek öszve. 

а.) A boszorús ve'rer, газу‘ Са1егшвла1: nagy 
'vè'rere (Vena coronaria, seu màgna Galeni). Ez löbb 
`apró vérerek öszvejöveteléböl a sz1'v hegyén , és а szl'v 
dombol'ú L'iPÍáll ,Szůrmîlzik’ a hátsó pitvar határához- 
érkezik, és а hátsó pitvar, meg а függeres gyomor ` 

`könnt; evgészen а pitvar sövényének tájáig folytatódik. ' 
Ezen lefolyása alatt a bal szívgyomornalg és pitvarnak 
minden vérereit fólvészi, és azon nyl'lásnál végzó'dik, 
mely a Thebes billentyüjè által záratik; el, és mely 

` már a jobb pîtvar lel'rásálńál elô’adatott. &quot; 
b.) А közepsö 've're’r (Vena medía) а szív róna 

n › lapján fekszik; а szív hegyétöl származván, a jobb' 
gzívgyomor, ¿s jobb pitvar közt men e1, és hasonló 
képp az elöbbeni vérér nyl'lásánäl öulödik ki. 

2* 



ц A 

lll-Alyírl‘erulyd~ Ani' dmœbœxl'ró edé 
nyekkd hir, melyek az шт‘: зигйц folynak le , és 
ké! ß tônsôkökben тайме}. exek kůzúl minde 
ník egli' ее‘ xîtêr цепей fzksxík. A jobb lôrzsñk a 

x'vének melso’ lapja fñlött men el . ès её’)- hôrg~ 
mirigyben ngxodi' ’ k. A bal Ещё! a tńdúlér alatl men 
el, ezenñtérnek kétágn raló haqdása'igszahd, és ha- 
‚мы ¿pp :gy vez eLIllen egyesülnek 
6k a бы besn'vó edénytível. 

194. s. А sxív xdegei. 
Tôbb Не?! n_vůitamk am Наций sxa'mára ign 

kxt, meteen a bnlyg. és magy egyútténideg. melyek 
a ваш’ vêred'myeken gyñlekexvén бы&quot;. sn‘mos i) 
mtoht kŕsn'mek,ës штатива} (Plßxœ cardíacas) 
питать Minden a niv sxa'mára nndelt idega'gak 
nem Nk u edéuyeket késirlik. hanem uekkel egye 
tfmben a sxiv hńsos шока-111351): В hatnak, a md5 
ben éppcn ol‘vképp ‘рады; el, mint mis izmokban. 

i95- S. A :xiv a'llapotja a születe': 
elôtt ¿c ula'n. 

Mitel a пират‘! a lêgvélel híjáuossága végelt a 
wir :abad folya'sa a tñdôkôn a'llal nem törtênhet, te 
Ы: a sn'ven tnhidon elökészñleteket hpßztalunk. me 
Iyek a vérxertugêsl a (ШИНЫ fůggellenne' tészik. 
Ш elôtt h'uônse'gesen ut veszñk êsn'e. hogya 
sn'v a3 egësx ttslhñx képpest elôkelôleg nag-obb . mint 
sem a megietteknél, hanem ax б egyes résnei iöképp 
koríhbi hódmpokbau who: ke'ppest mèg uincse 
nek arányhan. Mentül ñatalahh a ungut, anuál 
jobhm Ницца} tágńln a Ей pítvarok , a 
ìobb mintœm a bal: mind.: ketten à szir alap 
ät. és a “швы fedezik. a jobb sn'vgyomor legtö 
‘Миф. kicsimf. húa kemény: а bal gyomor el 
haben )obban ki vanfejlödve g mely ku'lómbség а vér 



szfl'vl‘ Ö1». I 2_1 
keréngéstííl- Мая.’ Egyebként a szl'v részcinek моим 

‘ ekor mail“ világo'san szembe tünîk. Az elökészületeket’ 
melyek a magzathan а чёгкегепёёзг‘йроцйк , egyedül 
a pitvarokhan találjuk , ilyenek 'az Eustách billentyüje ,` 
ès a petelik, azonban a Botall üteres vezetéke a ша 
úlérhöz ‘iartoziln ' 
У Az Emtac/1. МПа/пуще (Valvula Eustachíi) az al 

só íirös ér nyílásánál fekszik , félhódképü, közepén 
Кумиры), végéinèl keskenyebb‘, melyek közl'il az 
egyik a gyüröhöz terjed . a másik az ürös érrel hatá 
ros; kanyarított széle' fólfelg, tekint; me'lsö lapja' a 
véreres nyl'lás felé, hátsó lapja pedig a vérér nyílása 
felé néz , azürös erek pitvarának , és а vérér 114113161 
nak megkettó'ztetéséböl származik. A magzatnál tökél 
letes', a meglctteknél ellenben kissebb, 4 gyakorta át 
fúrt,o1ykor egészen hibázik, némelykor igen nngy ma 

‚ rad, a petelik nyitva, ‘югу zárva légyen bár. 
_A peteliŕ. (Foramen ovale) Azon helycn, hol a 

megletLekńél á petárok találtatík, а magzatnzíl neve 
'zetes мыши lehet észrevenni, azon hártya, mely 
ezen ároknak fenekét tölti ki, nem minden felöl Топ‘ 
ahoz , hanen; fölůl а szortúl meg van választva. Ezen 
hártya tehát. úgy látszik, mint еду hártyás félhódkê 
pü billeptyü , és a petelik bz'llent’yüie'nel: v(Valvula Го 
raminis ovalis) neveztetik, mely а pitvar s_övényén 
lévó’ peteliknak nevezett шт zárja el, Ezen billentyü 
а két pitvarok hártyájának megkettöztetéséböl szár 
mazik , csak nehány ízomrostokat tart magában,azêrt 
is áttetszö; alol a gyůröhöz Тон; fólül kikanyarított 
szêlt mutat , -mely а petelikat Радий. Ezen likon ál 
tal men a nem született gyermeknél’a vérnek egy`rê 
sze a jobb szl'vböl а balba. 

Menuélv ñatalabb a ma'gzat annál nagyohbak a pit 
. varok , шпиц kinyújtoitabb 'az Eustaoh bi'lleutyüje ,on 

nál tágabb а Penang, de billentyûje igen észrevehe 
tellen. Menliíl küzelebb а ' magzat a sziilctéshöz; au» 

‚\ 
«a 



22 A lehelés 

nil nagyobb ara'nyha jönnek a pitrarok a дошло} 
kal. a petelik szembetünöleg kissebb, és a billentyú 
oly kifejlôdölt , hog? a likon œak ßlul mand её)’ 
kB n_v|]i&lt;. Sxùletès шёл а megva'ltozolt vêrkerengès 
ílul legiůbb спинки a petelik egészen bezáródjk, 
ax Вы“); billentyüjc kiächbedik, likaœos lész, és a 
ké( pitnmk @m16 kilerjedést nyernek. 

 

HARMADIH SZAHASZ. 

.x LsnsLx-is xïLs‘l-nlvslxon 

}:I.sô rônńsz. 
Asóc‘hrpx). 

196. s» ¿l gôg a'ltala'nosan. 
A lebde'snek életmive hirom tir-Sekte omlik, L1'. 

a gögn. gñgspn, és a lńdékre. 
-i gig' т. geg' a légvétel egvébb résxeinek 

maar :im ¿e s вуз! :Les renin remi. met a шь 
ЩЗЩ. в n_vdml lutins, è mk ¿Ital a lorokkal 
fëgg'ëszve: lńtul a gant ¿lul vétetik kôrúl; alol a 
ë‘ŕgslppal kôletik бы&quot;: melůl kcvesse' a allai fl'ùltiik. Её‘ uldalin Щ; feju'ek fekäeuek 
Á gig ритм, lh'rljíkbul. és tèletik 
дате. в a ‘Щ horn' Гаги) ¿smak képesek 51116 

mœgatni. Eunkñlômblìle r11-nek 651V@ 
“ëîmïèl «er ‘ing l а‘: if@ (C-“iiß 1штвёдз) 
mnsnnk. A geg Pœ'mikôntkexendök: a paíxspqrœ, 
l a kè: Варить. n ké: Santorin p0r 
ma. es a gëgfùiů. 

197- §- .i paissporcx Штат) 
A lòbbi Pamuk kůxt legmgyuhb, ßlñl a suk 

cunthl. alol a gyůrôpon‘cul lutins, è fóllìlrůl a 
‘М maga kama. каши nem 4. sugiera as. 

hhkbnlill. melyekmclôl ôsavekuœnnvín. ‘53993 
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letet liés'zítnek, mely а férjñúi testben' jobban , az as 
szonynál рейд‘ keVeSbé dl'illed ki g'kń‘lsö lapin keves 
Sé domború, és némely'izmok odziforrására szolgál; ‘ 
Ъе1зб lapja 'pedíg kevessé vájott, több más porczokat 
fogad magába , ésa gög ù'regének еду re'szét tészi. Fölsö 
széle ott , hol a Её: darabok ütó'dnek egymáshoz , mé 
yen ki van Иди; egyebként görbült, és hátul k‘ét 

nyújtványokkal végzödik , az egyik nyújlvány ‘аду is 
_a fölsö‘ szar'u (Cornu superius) fölfelé Мг, és еду 
szálag által а sznkcsont nagyobb szarvzh al kötctik ösz 
ve; а 1116511: vagy az alsó szar'u (Cornu inferius) le 
felé száll, és a gyiiröporcczal egyesül. A101 ezen porcz 
д szomszéd részekkel következendö .fszálagok által tar 
tatik öszve. A két alsó szarvak l'zlapokkal: birnak, 
és a gyürö porrcc'zal két tokszáLagok által {031221 
tatnak öszve, melyek oldal gyüröpaz'zsszrílagol‘ 
nal: (Ligamenta cricothyreoideak latex-alla) neveztet 
nek. A paizsporez szélének közepétöl а gyiiröporcz 
melsö l'vének fólsó' szélêhöz egy erös szálag, a lfö 
zepsö‘ ,' тегу 1г11р1;ёрй gfyüröpaìzsszdlag (Lig. crico 
thyreoideum medium, &gt;seu conoideum) ereszkedik 1e , 
mely mind а `het porczot . erösen tartja öszve, és még 
is elég hosszú arra, hogy- a szarvaknál а mozgást ne 

ц -akaidályozza. Fölül ezen porcz а szakcsonttal Копейка 
zendö szálagok álta‘l kötetik öszve. А szakcsont nagyobb 
szarvainak két végeitöl'a paizsporcz fólhágó szarvához. 
két henger szálagok , az oldal szalrpaz'zsszálagolr (Lig. 
hyolhyreoidea lateralia) bocsájtkoznak le, melyekben 
gyakorta egy kis porcz fekszik. A sz'akcsont alapjától 
а paizsporcz közepsö részêhöz egy más széles sgálag a 
lvözepsö' szalrpaizsszrílag (Lig. hyothyreoideum me 
Щит) folytatódik. Eze-k által tar'tatnak ezen két ré 
szek öszve, és à‘szálagok közt'maradó hézagok bízo- l 
nyos hártya által töltetnek ki, mely dugluírtya (Mem 
brana. obturatoria) gyanánt tekl'ntethetik , és á mely 
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nem más mintsem а torokból а gb'gbe ereszked'ó ta 
konyhártya. . 

198. A gy ü r 6p o rc z (Cartilugo cricoidea , seu 
annularis). 

Ezen porcz a paizsporcz, és gögsl'p kezdete közt 
`helyeztetik , hátul fólfelé a kánporczokkal határos. A 
gyiiröporcz melöl kerek, hátul pedig sze'les. Mcgkii 

'lömböztethetni газы а melsö l'vet, és a hátsó falat. Az 
z’v vastag, domború, és alol а gögöt egészen ö tészi* 
mely a-nnál jobben neki szélescdik, mennél jobban hát 
felé` lóp. A hálsó falo дата: felé néz , magosabb, és ol 
dalt a paízsporcz által vétetik köriil‘, közepén egy На 
emelkedettség tetszik ki, mely által ezen rész két ki-- 
vájott rêszekre oszlik. A hátsó fal fólsö szélén a kán 
porczok elfogadászíra szolgá'ló két l'zlapok találtatnak, 
ezek mellett Ред}; még két má_sok, melyekhöz а két 
paízsporcz also szarvai iilödnek. Ezen porcz foliil а 
paizsporcczal a már elöadott‘szálagok által foglaltatik 
öszve, а kánporczokkal pedig tokszálagok által egyc 
sûl; alol а gög kezdetével еду erös szálag vagy`gyürö 
gögsípszálag (Lig, Cricotracheale) által fùgg öszve. 

f 199. §. А l: a'n p о r cz o l: (Cartilagines arytaenoideae, 
seu guttales). ‚ 

` Ezen kúposzlopképü porczok ketten vannak,alap- 
jok homorú, és a gyiiröporcz fölsö izlapján ,fekszik a 
ezen két részek pedig az úgy nevezett gyürö'l'rínszzílag 
(Lig. cricoarytaenoideum) által vétetnek köriil olyképp, 
hogy a kánporczok mozoghatók légyenek..Ezen alap- ' 
tú] а porçzok fölhágtokban mel felé hajlanak, és végre 
egy tompa kevessé hát felé hajlott heggyel végzödnek; 
ezen perez' hátsó lapja inkább kivájott, a melsó’ pe 
dig domború, az oldallapok egyenesek , és egymáshoz 
iítödnek. Ezen porczok tompa hcgyein még két kis 
porczok а Santorin рог-сын’ (Cartilago Santoriniana) 
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i'ilnek , ezek gömbölyůk а mondott heggyel mozgóképp 
egyesülnek , és hát felé görbíilnek а garathoz. 

200. A g g f e dû (Epiglottis). 
Ezen porcza gó’g iiregének fólsö re'szét fedezi; a 

torok felé tekl'ntö fölsö Iapja harántúl véve domború , az 
nl_só ugyan azon irányban'vájott.Az oldalszélek görbül 

— ten hágriak fólfelé , és еду kerekes mel felé hajlott heg 
gyel végzödnek. Ezen részen föképp az alsó lapon $241 
mos likak látatnak, melyek takonymirl'gyek nyl'lásai 
nál nem egyebek. A gögfedü a paizspo'rcz hátsó lapjá 
hoz közeledvén, keskenyebb lessz. és fóliil a paizs 
Porczhoz két erös szálagok által az úgy nevezett paz'zs 
¿gfö'gfedi'isza'lagol.` (Ligam. thyreoepiglottica) ziltal kö 
tetik öszve. A szakcsont alapjátúl а gò'gfedû fólsó' lap 

_ jához hasonlóképp nehány hártyás folytatások erednek, 
mely részek ezek által egyesûlnek, és szakgögfediï 
szfiÍagok/Lalv (Lig. hyoepiglottica) neveztetnek. 
201. ё. А gö'g ürege, és anual: tal'ony 

ha'rtya'ja. 
Az emh'tett porczok öszveségesen a gögben egy fire 

get, agög úregét (Cavum laryngis) készl'tik. Ezen üreg _ 
fóliil а száì- és orrüreggel függ öszve , alol pedig 11365 
sl'p üregèbe folytatódik; benne mind a két oldnlAon egy 
kettô’s szálag Миша, ше1у háttúl mel felé ered. Afólf 
s6 , fölsö' paízsl‘rínszfilagnalr (Lig. thyreoarytaeno 
ideum superius) neveztetik. Ez a kánporoz közepsö ré 
szétöl származik, mel felé men, és a paizsporcz szeg 
lctéhöz feszííl , ezen szálag alalt az alsó paízslva'nszá 
lag (Lig. thyreoarytaenoideum inferius) találtatik,- ’ 

- mely a kánporcz alsó részétöl ered, hasonlóképp mel 
felè menvén , az elöbheni alatt ugyan azon porcz szeg 
letéhöz ‘парад. Az a1_só szálag Её: oldalrúl egy hasadé-- _ 
kot Годы! maga közé, mely, a két szálagot egymástúl 
e1húzván,'egy egyenlö szárú háromszeglcthöz hasonló , 
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és a melynek nlapoldala&gt; hátul csik, hegye рейд; а 
paizsporczndl végzödik ; ezen hasadék hangre'snel‘ (Glot 
tis seu rima glottidis) nevezleuk. A két szálagok közt 
inindkét oldalon egy nevezetes völgyet, az úgy nevezeti‘l 
Moŕgagní gyomra't (Ventriculus Morgagni) lehet ta 

' pasztalni , mely hosszújában meltöl hát felé terjed», és 
melyben számos a szálagokqt nedvesl'tö taknyot elvá 
lasztó takonymirígyek fekszenek. 

A gô'g belsŕj fólu'lete takonyhártya állal húzqtik be, 
mel'y hártya sejtszövet :21ml foglaltalik a porczokhoz’ 
és nem egyébb mintsem а torok , és nyelv takonyhár 
tyájáńak folytatása. Ezen hártya t. i. a nyelv töve'töl 
a gögfedü fólsö lapjára folytatódik, mely átmenefœlne’l 
а hártya еду ránczot készít, mely nyeh'gögfedüszdlag 
nal: (Lig. glossoepiglotticuńl) neveztßlik , és a melyek 
rmellett mindkét oldalon еду lapos völgyelet találtatik. 
Erre а takonyhártya a gó'göt egészen hefedi, és rèszint 
ennek alsó lapjától а gög l'iregébe hág 1e, részint 01 
dalt Vegész a kánporczokig folytatódik, aztán ezen rész 
is ugyan azon üregbe terjed. A mirlön ezen hártya а 
kánpo'rczokat érinti, ezen porczok és a gögfedů közt 
ismét egy ráncz származik, mely egy kis porczot tart 
magában, és l‘a'ngögfediïszlilagnalr (Lig. aryepiglolti- — 
cum) neveztetik. Ilykénů ereszkedik a takonyhártya а 
gög l'iregênek mélységébe, а paizskánszálagokat bevon 
ván , а Morgagni gyomraiba bocsájtkozik ; itt minekután 
na valamènnyi porcz belsö f‘óliiletét bevonta volna’ 
végre a gögsl'pba száll alá. Ezen hártya itt is va 
lamint a szájl'iregberrl, takonymirl’gyekkel, és vé'redé 

`nyekke1te1lyes , szl'ne azonban halován-yabb, és vala 
mivel enyvesebb taknyot választ e1. Az ezen hártyában 
végzödö idegeknek задана sem csekély. ' 

202.O §. А gö'g izmai. 
` A máiî fölebb fólhozott (17S.- ё.) izmokon kivíílz' 

melyck а szakcsontot, és а gò'göt közönséges irányok 
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szerínt mozgatjákf a gög még sajáf izmokkal is bir , 
melyek az egyes porczok kiilömbözò' állásait okozzák. 

A szal‘paz'zsz'zmolv (Musculîhyothyreoidei) авиак 
csont'alsó részétöl ennek részint alapjától, részint na 
gyobb yszarvátúl' kezdô'dnele, alászállván pedig a‘paizs 
porcz közepsó’ részéhöz feszl'ílnek. Ezen izom а szak 
csontot 1e--, vagy pedig a gögöt képes fólhúzni. 

A gyüröpaz'zsz'zmol: (Musculi cricothyreoidei). Ezek 
а gyiiröporcz ívétöl kezdödnek, folhágtokban kifelé 
hatńak , a- paizsporcz alsó széléhöz {огню}; ‚ és ezen Её: 
Iporczokat -közelítì‘k egymáshoz. 

_A paiz'ska’nz'zmok (Musculi thyreoarytaenoidei) а 
paizsporcz hátsó lapjától kezdödnek mindkét oldalon 
ezeknek szegletéhöz közel, és a Morgagni gyomrának 
klïlsô’ oldalán fólfelé hágván, a kánporczok alsó lapjai 
hoz feszülnek. Ezen izmok akánporczokat liúzzák mel 
felé , a hangrés szálagait gindárrá tész‘ik , egyszersmínd 
a gyomrokre nyomrïst tévén, azokbúl taknyot facsar 
па]: ki. 

A ha’tsó gyürö'lrfínz'zmolr (Muscoli cricoaryteeno- ' 
ídei postici) а gyüröporcz hátsó Рампа]: kl'ilsó' lapjától 
származnak , és ferdén hágván fólfelé , a,kánporcíok- 
hoz feszülnek. Ezekra Миры-020111‘: egymástúl eltávoz 
tatván, a hangrést tágl'tják. _ 

_Az oldal gyürö'lrzínízmolz; (Musculi cricoarytaeno 
idei laterales) ezek а райгзЫлЯшпоЬКаГ vannak üszve 
kölve, és mindenik oldalon a gyürôporcz melsö ívétöl 
eredvén , а kánporczoknál végzödnek. Ezen izmok а kán 
porczokat húzván kifelé , tészik a hangrést tágabbá. 

A ferde lra’nz‘zmol‘, és а hard/Lt l‘a'm'zom. `(Muscoli 
arytaenoidei obliqui, et transversus) Azon ízomhús, 
mely hátul a ké‘t kánporczok közt találtatílç, lefolyá 
sában kiilömbözö irányt követ; az egyik Миры-ваш! 
kezdödvén а társporczhoz men által, némély rostok Ген 
den mennek, s egymáson átvágnak, és еще]: ferde'&gt; 
¿zam/Lal? mondatnak; mások- h'arántan menueli,` es а 
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Ízardnt z'zmot lészik. Az egészizom arra szulgál, hogy 
а ke't porczok egymáshoz közeledjenek, és hogy ez 
álml а hílllgl'és tétessen szükebbé. 

A paízsgögfedûizmolr. (Musculi thyrcoepiglollici) 
Ezek a paizsporcz háLSó lapjától ereduek , а paizskán 
izmokkal kevessé öszvefüggve'n , a gögfedü oldalfalánál 'i 
végzödnek. Ezek ezen utólsól; képesek lerántaui. 

203. §.. А ¿rög ede'nyei, és idegei. 

A gög négy iitereket nyer t. i. két oldalon а fòlsö 
paiz'sú'térbó'l eredö két fölsö , és ВЫ az als() paízs 
iiterekböl származó alsó gögú'terel'et. A ve'rerek rè 
szint a belsö torkolatérben, részint a paizsfonatbnn 
végzödnek. Hasonlókèpp nêgy ideglörzsökök )ulnak 
а gögbe , melyek mindannyin a bolygidcghöl erednck, 
ós részint jîilsö részint alsó ‘аду мышь gögide 
gekuek mondatnuk. 

204. А gögnel: dllapotja mind a Мёд. 
nemne'l lvülömbözô‘ e'letidö'ben. 

A fanosodás elött a két nem gögén semmikülömb 
séget nem lehet észrevenni, a férjíìú göge az asszo 
nyêhoz egészen hasonló; hanem lazon életszakaszlúl 
Жора а gög а két nemhen egymástúl szembelünöleg 
eluívozik; a ferjfìúi testben а gög tériméje nagyobb, 
ebben t. i. hosszúbb , és azélesebb is , az asszonyi 861‘; 
amannak kélharmad részet, olykor csak а felét нём}, 

I mely küiömbség а test hosszúságától egészen 11135“ 
len,mert akarmely nagy asszonynak доке kisscbb minl 
scm akarmely kis férjiiúé. A férjfìnál а paizsporczon 
lévö'szeglet jobhan kiáll, az asszonyi nemnél tompább, 
és kevesbé lálszatos. A gögfedů amannál szélesebb ~ 
magosahbra hágó , és vastagalgb; а hangrés tágnbb, es 
а kánporczok magosabbak , gzérL is а Morgagni густ 
rei mólyebben fekszenek, a gy'l'iröporcz téresebb. v l 
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A test tökélleteà kifejlödésel után а göggel semmi 
változás nem történik', аж kivévén , hogy 'az élemedö 
idöben a porczok csonttá válnak , még pedig oly bi 
zonyosan ‚ hogy olykor valódi velösejtek készítetnek 
bennök; а gó'gfedü azionb-an, melynek álkotásn inkább 
rostos, ezen változástól ment. 

205. ё. А p a iz в т L' r gy. (Glandula thyreoidea) 

Ezen mirl'gy a'nyak melsö részén fekszik , а kö 
`zepsö dar-abja a gyiiröporcz , és a gögsi’p fólsö gyíiröin 
nyugszik,' es ket oldalrúl a&gt; Paizspòrcz lapjai fólött 
emelkedik fól. Melöl a rhelszakizom , а melpaizsizom, 
ès lapcsontszakizom által fedezte'tik .‚ és minden részek 
kel sejtszövet által kütetik бане; nagysága igen 1:61 
lömbözó', n kifejló'dött asszonyi testben közönségesen 

Y nagyobb , mintsem а férjfiúnál ; az egész testhöz képpest 
` azonban a nem született gyermeknél 1egnagyobb;szine 
többé, vagy kevesbé hormál‘yos vörös, melsö lapje dom 
borlí . а hátsó pedig vájott. Tulajdonképpen két felek 
re , vagy is szar'ualrra (Cox-nua) osztutik, melyek а 
közepen kocczannak öszve, és itt keskenyebbek, ezen. 
kö'zepsö'résztöl egy kerekded nyújtvány, ‘а .l‘özepsö 
szar'v (Cornu medium) Ы: fölfelé, mely' e paízsporcz 
alsó széléhöz feszül. Ezen életml'v számos edényekkel 
ät meg ’átszött púha Isejtszövetböl áll, melynek ál 
lományában bizonyos világos sárgásfnedv nagyobb ‚ 
vagykissebb mennyiségben találtatik. Kiiirl'tö csô'vet ‚ 
benne még nem fedezhettek f6.1, honnan munkálódä 
sa mind'eddig kétes. Némelykor ß szakcsont alapjátúl 
еду izom, a paízsmirzgy bol'ratlan бита (Azygos 

’ glandulae thyreoideae) ereszkedik 1e ezen mirl'gyhöz , 
és abban végzödik. Ezen mirl'gy mindkét oldalon а 
fölsö, és alsó paizsütereket nyeri , vérerei pedig, me 

l lyek a mirl'gy fóliiletén egy nagy hállót képelnek , több 
törzsökökbe mennek vissza , és részínt oldalt a belsö 
torkolatérben 3' részint lei'elé&gt; a lehágó paizsvércren ál-y 
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tal а torkolntér hnrántan fekvö részében végzödnek. 
Nyirkedények nagy számmal találmtnak benne, ide 
gei pedig а bolygidegböl erednek. 

MÁsoDIK FòRÉsz. 
A GóGsíP És A TüDóK. 

206. §. A gö'gsz'p (Aspera arteria) 

- A gôgsz'p а gyiiröporcz nlatt vészi eredetét, mel 
lyel egy erò's szálag által a gyürögögsz'pszdlag (Lig. 
cricolracheale) által kötetik öszve, erre, Ми mellett 

- a hárzsing, oldalt рейд; a fejerek lévén, а nyakon 
bocsájtkozik 1e. Mlnekutánna а nyakat meg ha‘adta 
volna, a melüregben те; pedigl a hátsó gátor iiregé 
ben ereszkedik le ‚ túl rajla hasonlóképp a bárzsing, 

Amelöl pedig a fl'iggér l've helyezletvén. Egész a máso 
dik, ‘аду harmadik melgerinczig egyes marad , és ép 
реп ezen hasadatlan csak nem görgeleg csatorngit neve 
zik gögsz'pnaß (Trachea). -- A mondott helynél :1_ 
gögsl'p két ágakra , газу is a hörgölrre (Bronchi) 52:1 
kad, melyek egyik а másiktúl csaknem egyenes szeglet 
nél távoznal e1, a jobb hörg rövidebb , és tágabb , а 
Ьа1 liosszúbb , ée sziikebh; a jobb a bokratlan vérér 
1've alatt , a' lchágó l'irös ér háta mellet; men а u‘idö 
höz; a hal inkább hát felé görbül a fù'ggér Не alatt, 
és a lehágó fùggér elött men 'a bal tiidöhöz. Erre mind 
ketten a tüdö állományába hatnak, n jobb oldali hörg 
három, a bal pedig kèt. ágra oszlik , melyek a tiidö 
ugyan annyi karélyaiba hatnak. -Ezek számtalan ада- “ 
ra , vagy is lelgcsö'velzre (Bronchia , vel syringes) ‘151162 
nak, melyek a tíidö állományában terjednek lel. 

A gögsx'p porczos gyiirökbiíl, izomrostokbúl, és 
hárlyákbúl tétetik öszve. A porczos igen érméczes 
gylïrök , а дбдтвфд’уйгшг , (Annuli tracheae) melyeknek 
száma 17-tö1 egészen 24J-ig men, nom tökélletesen körö 
sek , és zártak, hanem hátul , hol a bárzsinghöz iitöd 

` \ 
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nek , félbe szàkadnnk , és hézagot hagynak , melöl ре 
dig és oldalt domborúk , kevessé vastagok , ¿s szélesek; 
hát felé Ivégre kétkesk’enyebb hegyekkelvégzödnek. A 
gyürök apró ‘hézagokat hagynak magok közt ,— 111е1уе1: 
rostos hártyák által töltetnèk'ki, és csakugyan ezek 
kölik ча1ашеп1ву1еуйгб1се1652%. Vallyon ezen 11:11‘ 
tyákban izomrostok is légyenek egyszersmind jelen, 
még eddig nem tudjuk. A gögsíp kiilsö lnpja tömölt 
sejtszövct által vétetik körl'il, mely által а szomszéd 
részekkel kölietík öszve; hátu’la gyüröktöl ki nem 161 
tetett hézag hártya. állal pótoltatik ki. Tapasztalni 
lehet, hogy a sejtszövet lefejtése után, elsöször a hos 
szús izomrostok látatnak, melyek a gyürò'porcztúl 
kezdó'dnek , és a tüdök állományába mepnek által; a 
hosszús rostok alatt haránt ízomrostok találtatnak, 
melyek a gyl'irönek egyik végétöl annak másik végéhöz 
harántan mennek által. Ezen rostokat lefejtvén а gó'g 

-sŕp takonyhártyája ötlik szembe, ezen a gögsíp tulaj- — 
don Izöntösse'nel: (Tunica propria) nevezett hártya , a 
gò’gsípnak belsö falát bè1e1ì,és а gög hártyájának foly 

’ tata’sa. .éppen 01у alkolású, és számos takonymirl'gyek 
kel, kigözöló’ edényekkel bir, melyek 'ezen hártyát 
nedves állapoçban tarlják. Azon táion, hola gögsl'p 
megszakad, ezen hártya ránczosnak tetszik lenni, és 
éppen itt foglalja alegtöbb takonymirígyeket magában.' 

A hörgöl‘ éppeil olyképp vannak alkotva, mint a 
gögsl'p, melynél mégis keskenyebhek. A gó'gsl'p utolsó 
gyl'iröjén háróm l'vek látatnak, az egyik а jobb, a 
másik bal oldalon , a harmadik egyenesen a közepen 
a szegletnél. Az izomrostok a höi‘gökön inkább 01 
dalt és kifelé feks‘zenek, a porczos gylïrök pedig in 
.kább befelé. 

Edényeit a gögsi'p azon helyig mx'g a tù'dö állományá 
Ьа hát, részint az kalsó paizsütérböl, mely neki а gög üte 
rével öszvenyl'ló nagy ágakat nyúit; részinl',A 1efoly`ásá-- 
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han a belsó csecs-, és a fíiggérbül kapje; a vérerek 
hasonló nevíí törzsökökbe mennek áltnl. 

A gögsl'p számos idegekkel hir, melyek mindan 
nyin a bolygidegböl erednek, fólsö része ezen kìvül 
még a fólsö gò'gidegböl, közepsö és nlsó része рейд 
föképp az alsó gögidegböl nyer idegeket. 

¿A gögsl'p beszivó edényei, a tiidô'kbül származló 
nyirkedényekkel egyesûlnek. ' 

207. A tüdöl: (Pulmones). 
A két tl'idök a melhártyák által vétetnek körú'l, 

a nagy edények és gögsl'p által pedig az egyébb test 
tel Шаги]; öszve. Mindcnik tiidö tökélletesen 111161 
ti а maga tömlöjét,a mennyiben акта]: föliilete amel 
hárty'a belsö lapját érinti, és oly messzire terjed, а 
mennyire a melhártyának tömlöi mennek, melyeknek 
Мою“: csakugyan magára vészi. A tiidö folülete min- ‚ 
den felöl szabad, csak hátul, és alol foglaltatik а 
melhártyához. A midò'n t. i. a melhártya а nagy vér 
edényekröl a tüdökre folytatódik, alol egy megket 

'töztetést, a tu'dösza'lagot (Lig. pulmonis) készl'ti, 
mely a nag'y véredényektöl egêsz a rekeszizomig foly 
tntódik'. A tl'idök also'y lapja széles, és kikanyarl'tott, 
melöl magosabban, hátul alacsonyahban fekszik , és a 
rekesz boltozatjához tartja magát. Külsö' lapja n_bor 
dák felé néz`, és föképp МИН domború; a tiidó' bel 
sö', vagy is a szivburok felé fordúlt lapje kanyarl' 
tott. A midön a tl'idö külsö, és belsö lapja melöl ösz 
vel'itödnek , a tüdön еду éles szél Итак! , hátul реф; 
ugyan azon lapok tompa szélt készl'tnek. Föliil а tüdö 
tor-ripa kúpkênt végzödik', me'ly az' elsö borda által 
határoztatik. A jobb tüdö vnlamivel rövidebb a bal 
nál , mivel itt a'rekesz magosabban fekszik, ellenben 
pedig szélesebb; a bal tl'idò’ hosszúbb ugyan de kes 
kenyebb, mivel ezen oldalon a szl'v nagyobb tért fog 
la] el. Az egésséges такт/„е a megletteknél ваш 

kék ,' 
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kék, ‘аду feketés-szúlrke, petteg'etett; azoknak tù'döi 
pedig, 'kik vérfolyásbúl halának meg, fehérese‘k. A 
tfidök tapintás alatt puhák, és szivacsosak; kövêrsé 
get sohn sem foglalnak magokban , és ben'nök kemény 
sèget, ‘югу csomókat sehol sem lehet tapasztalni, és 
éppen ez az oka, hog-y miért könnyebbek ök a viz 
nél, és miért úsz a tù'dô a v1'z te'tején. _ 

Mindenik tl'idö bevágányok által, az úgy nevezett 
kare'lylrözötti bevagcínyol: (Incisurae interlobulares) 
által több részekre szakad; ezek háttúl mel felé fut 
nak ferden lefelé; а jobb tůdön két, a balon рейд 

Y еду ilyen bevágány тратить, ezek által a jobb 
tüdö három , a bal pedig két liare'lyolvra (Lobi) osz 
tatik. A tù'dòukúlsó'` hártyája nem csak ezen bevágá 

.nyokba vészi magát, hanem egyszersmind egyik ka 
‘ rélytól, a másí‘khoz men, és az úgy nevczett kare'ly 
lrözötti sza'lagoŕat (Lig. interlobularía) készl'ti, me». 
lyek {НИЦ а tüdök karélyai tartatnak öszve. 

208- ё. А tüdö‘ŕ alkota'sa. 

A tüdök kivülröl а melhártyák által borl'tatnak 
be , mely a tl'idök állományával szorosan forr öszve, 
és sokkal ñnomabb mint a melhártyának egyébb rê 
sze; mert it’t'en kevesebb sejtszövet által fedeztetik, 
ennek külsö sima lapján szííntelen vizes pára fejló'dik ki. 

A tl'ídö áilományában már kivíilröl is az api-ó ka 
rélycsák , ‘газу sejtek rend kivül lév'ö számát lehet meg 
k'ůlömböztetni, melyek egymástól feketés csl'kolatok 
által v‘álasztatnak meg. Azonban amazok, ha ezen bo 
rl'ték vigyázva fejtetett1e,még világosabban ki’ tl'indök 
lenek, köríiletjök, és idomjok szer föiött változó, 
kiálló szêlekkel biró oldaiiapokat készl'tnek, melyek ` 
sejtszövet által egyesíilnek. Közl'ilök többen ísmét Из 
npróbb karélycsákra osztathatnak, föképp ha a “3131111: 
nak vaiamely fìnomabb ága iiltai fúvatnak Fol. A tü 
dök sejtes n_lkotását az egész tùldö állományáhan meg 

3 
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lchet mutatni, azzal a külömbsèggel, hogy а mély 
.ségben a véredények, és légcsövek (Bronchia) nagyobb 
kiterjedései végett öket nem oly világosan, és kifejlödve 
lehet I_álni, mintsem а tiidök fólületén. A tiidöket ösz 
vetévö részek kövekezendök. 

I.) A le'gecle'nyelr. Mihelyt а hörgük a tiidô'k ál» 
lományába .béhatottak , azonnal ágakra szakadni kez- I 
denek , és a le'gcsö'vel'nel‘ (Bronchia) nevezett csator 
náknak átláthatatlan rendét képelik. Ezen ágakra lévö 
szakadás szüntelen villakép történik, az az egy ágból 
mindenkor két ágaklerednek.A légcsöveknek a h'idök 
be lévó’ hehatása után egyszersmind az б álkotások is 
megváltozik; a 4helyett, hogy a porczok mint а gôgsi 
pon rendes gyúröket készítnének rendetlen lemezcsék 
böl állnak, melyek а légcsò' köriiletjên imitt amott 
iilnek, mennyiségök lassanként fogy , végtére csak az 
ágak штампы lámtnak , а {йдбЬ fúliïletén pedig , 
а takonyhártyát magában hagyván , egészen elenyész 
nek. ч 

П) 'talvonyha'rtya а g'ôgsl'pot elhagyván, és а 
tüdökbe .lépvéu, a, légcsövekbe mindeniitt öszvefiiggö 
s а leget által nem bocsájtó csatornaként az ágak meg 
szakadása szerint az ввёл túdö állományában terjed el, 
melynek végsö видимая vakúl végzödnek. Ezek té 
szik azon karélycsákat, melyek másként tüdó'hólyag 
csa'l‘nal: (Vesiculae pulmona1es)neveztetnek. E szerl'nt d 
tiidök takonyhártyáját mint hizonyos csatornák I vég 
telen sorát këpzelhetji'ik mngunknak, melyek részint 
föképp a tiidök kiilsö föliiletén zárt szäjakkal végzöd 
nek, részint vísszafelé egy közönséges cszitornába 1611 
nek öszve , mely a gögsl'pban atorkíghág fol. Takony 
hártya lèvén , benne is föképp az edényrendszer az e16 
kelögés az öhajszäledényeileginkább ve'rt visznek. Ezen 
hártyvát eszeri'nt mint egy közeptcstel lehet képzclm'ink, 
melyatiidiitér vagy is а ЁЙдбКЬе vezetò' ede'ny, és a {й 
dövêrerek, шагу а uidörül visszavezetö edények közé 
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l helyeztetett, és a melycn а vérgyurma а legñnomabhzm 
omlik keresztl'il, általa egyszersmind ezen utólsó ‘1362 
környékes le'ggel jön érintésbe. A fòliiletén ezen há;- . 
tyának részint takony és más atestnek alkalmatlan ala 
Ко]: választatnak el; részint y и léghöz tartozó 111111] 
don alakok ja'rnak rajta keresztiil, Воду а vc'rrel ve 
gyülhessenek. 

Ш.) A sejtszövet a légœôveket, a véredényeket, ` 
és a takonyhártya csöveinek legvégsöbb vêgeit vészi 
köriil, ezeket egymáshoz foglalja , söszvetartja. Hogy 
ezen sejtszövet, és az ůgy nevezett légsejtek КЕМ kü 
lömbség van, abbúl tetszik ki, hogy azon lég mely а tii 
dö fólületén törlént ñnom bevágás кий/п kéntetik a {й 
dö állományába , annak шагу részét kjfeszl'ti , а liivül, 
hogy а légl'ltakba menne által, és viszont, ha еду tl'1`« 
dökarély fólfúvatik, a Мёд‘;` a sejtszövetbe nem men ál 
tal, ha csak igen eró’s fölfúvás ЛИЦ valamely karély 
csa meg nem `szakad. 

IV. A ve'rede'nyel‘. Ezek kêtnemük, a mennyi 
ben a tiidii'tér,és tiìdô’vérerek inkább а vérkerengés 
re , а légcsöiit- , és vêrerek pedig inkább а tiidök ИРИН 
sára szolgálnak. — 

1.) A тайге; (Arteria pulmonalis) a jobh $217 
gyomorbúl kezdödik a {кадеты valamivel szükebb; 
mely av szl'vet elhagyván, fQlfelé léptében ‘М! félë 
görbül, a fl'iggér ive alatt fekszik, ès két ágakra t.' i. 
a jobb` és bal ágra szakad. A jobb a'g (Remus dex 
ter) hòsszú, es tágabb; ez a függér 'ive meg a bok 
ratlan ér alatt, és a fólsó' ŕirös éren túl menvén a jobb 
шагами, а három kerélyok számára három ágakra 
szakad.l A bala'g (Ramus sinister) rôvidebb , és szííkebb ` 
a gögsip bal liga fól‘ött, és а lehágó fx'igge'r elött men 
bal oldalra a hal tiídöbe, és kêt ágakra видный, me 
lyek а magok karélyaihoz шашек. Егге а két бух]: 
kissebb ‚ és kissebb ágakra szakadnak, és а takonyhártyá 
han lévö. hajszáledények rendszerében végzödnek., 

з &quot; ’ 
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2.) A tù'dó'vérerel”. (Venae pulmonales) Ezeknek 
száma nêgy , ritkán Ы; mindenik tiidöbül kettö ket 
tö ered: а tüdövérerek a takonyhártyának hajszáledé 
nyes'rendszeréhöl vészik eredetöket, nagyobb , és na 

’ gyobb ágakba szedödnek mind addig, még csak a ne'gy 
torzsökök elö nem hozatnak; az üterek lefolyása sze 
rint mind a Её: oldalrúl egymás ellenébe futnak, és 
végre a bal pitvarba öntödnek, mely pitvar tulajdon 
képp ezen erek kitágúlásából származik. 

‚ 3.) A lelgcsöüterel (Arteriae bronchiàles) két fé 
lék. ` 

a.) A falsa zegcsö‘üfereß шт lmmchfalesA 
superiores) kicsinyek, és jobbra meg balra mennek a 
két tüdökhöz. A jobb a helsö csecsiitérböl, vagy az 
elsö bordaközötti ütérböl, таз-у magából a {Нефт 
Ъб1 származik. A bal a bal kulcsalatti iilérbül, vagy 
а helsö csecsütérbül, шагу ismét а fiíggérbül ered. 
Ezen iiterek a gögsípban a légcsömirígyekhen, és 'a Мг;- _ 
zsing fólsö részêben vesznek el. 

b.) Az also' légcsö‘üterek (Arteriae bronchialesin 
feriores) az elöbbeniekriél vastagabhak , és alacsonyah- 
ban fekszenek; a jobb valamint a bal, majd egyesen, 
majd közös törzsökkel вин-таз“; a fù'ggérbül. Közü 
.lök mindenik a maga oldalán a bárzsiugnak ágakat 
nyújt, aztán a légcsövekkel terjed tovább,v és égal 
val a tiidök állomanyában vesz el, а mennylben ök re' 
szint a légsejteken, részinß'. а tiidök f‘óliiletén végzöd 
nek , és а tùdütér ágaival öszvenyl'lnak. 

.4.) А legrcsövérerelv; (Venae bronchiales) a kissebb 
v_érerek a tüdö állomanyában egyenesen atüdövérerek 
be öntödnek, a tulajdon légcsövérerek azon edények 
böl вгйгшшъпайь , melyek a legcsövek mellett , holmég 
ök magy ágakat készl'tnek, fekszenek; és a fölsö bor 
daközötti ve'rérben meg a bokratlan érben végzò’dnek. 

V.) А jîÍZSZÍ’UO' edényel‘. A tl'idök agó’gsl'ppal egye 
temhenA számos fölszl'vó edényekkel birnak , ezek kü-, 
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zül soken а tn_‘idök fóllïletén fekszene'k, hállóként vaxl- - 
nak elterjedve, és a tüdök hártyája által fedeztetnek; 
mások а tt'idök állományáhan elrejtve fekszenek mélyeb 
ben , a vér- és légedények ágaí _lfnelle‘tt f_utnak le , és hi 
hetöleg n sejtszövetböl erednek. Valamennyin a legcsöj- _ 
mz'rl’gyellzen (Glandulae bronchiales) végzödnek.- Ezel: 
alatt pedig azon fölgombolyitott mirígyek értetödnek, 
melyek a gögsl'pon és ennek ágain _találtàtnalç 5 ezek, 
Íöképp ott fekszenek, hol а gögsi'p ágakra szakad; 

_közülök a legnagyobb az elsö meghasadás hézegábau 
nyugszik, egyebke'nt hosszúsak, а magzatban vöröse 
sek, a megletteknél kèkfekete 521111111.` ,E_zeken által 
mennek tehát а tiidök fölszl'vó edényei mind addig, 
még végre a tápcsöbe ki nem öntó’dnek. ‚ 

VI.) Az z'degel‘. A tiidö idegeit föképp 'a llolygideg 
bó'l vészi.' Ezen Не; a mels-ö és hátsó tüdöfonatot ké-I 
peli melyek közûl az utolsó az elsönel kifejlò'dtebb, 

- ezen utolsóhoz még az alsó gó'gidegtöl ,' és а szl'vfonat 
túl ísjönnek idegszálak. Mindannyi Ídegszálak а 1161‘ 
gökkel Ihennek a tiidö állományába, e's egyedül ezek-A 
höz lá tszatnak tartozni. 

:zog.§. А tada/b a'zzapotja az ¿le-i www 
bòfzö“ szalsas-zaz'ban. 

_A fogontatás után az elsö hat hetekben а tt'iclök 
nek semmi nyomdokát nem lehet tapasztalni. Akor, 
mikor legelsöbbször észre vétetnek, igen kicsinyek, _lapo 
sak , fehér szl’nük, fölù'letökön simák , és а 'szív alatt 
fekszenek; midó'n is alkotásokban, hogy karélycsák 
búl állnak , nyilvan észre lehet venni. Térimbelök nem 
szivacsos , hanem inkább 16111611. 

Legnagyûbb kl'ilömbse'get tapasztalunk а Ítiidc’ôkbeu 
а gyermeknél az' elsö lehelés elött, és után. A 111116 
kLLerjedése , és a melú'reg köriiletje közt szüntelen bi 
zonyos arányt‘tapasztalunk. A magzatbanykimóg nßm ‹ 
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lehelt, a melüreg haránt dtmérüje sokkal rövidebb, 
és csak sziilelés ulán hosszúbbodik az meg, minek oka 
a tl'idök ki nem fejlödölt zillapotjábanwan. A tiidök 
ekOr kövelkezö tekinletet mutalnak : а tüdöka gerincz 
oszlop felé hátra nyomatatp'ak, a szl'vburkot nem fe 
dik , és áilaiánosan csak csekély tért foglalnak el, 521 
nök majd sötét vörös , ищу! halováuy, sárgásvörös , &quot;газу 
egy kevessé fehér, a mint t. i. а magzat Lübbe &quot;аду ke 
vesbé érètl. A tiidök a'llománya Шин)“, merö, а’ viz 
nél» nehezebb, honnan a tüdök а viz fenekére ülnek. 
Altalánosan azt találjuk, hogy annál kèvesebb. vér van 
a tl'idöben, mennél fiatalahb а magzat; mivel a vér 
részint а még nyitva lévö petelik állal а tùdöktül e1 
vezeteìik , részint meg egy tulajdon csatorna van ezen 
czêlra rendelve. A magzatban t. i. а tiidù'tér,&quot; és 211135 
gér közt еду öszvekötö csatorna' а Botall üteres 'ue 
zele'ŕe (Ductus arteriosus Botalli) talállatik. Ez ott kez 
dödik , hol a tiidiitér szakad két ágakra, kevessé a bal 
ág felé inkáhb,aztán a függér l'vének alsó széléhöz fer 
dén fut fólfelé , a mellyel egy {сыра s'zegletnél köle 
tik öszve azon helyen, hol fólůl а bal kulcsalatti ù'tèr 
száŕmazik. Ezen elökészület által, mely által a ver а 
tù'döktül hárílatik el, a szl'vnél lévö edények kiilöm 

Vbözö младшая: nyerne‘k, úgy p. o. egy négy hódnapos 
magzatban a tlïdù'tér kezdelétöl Гора egészen a Botall 
l'iteres vezetékéig tágabb mint maga la flïggér, a mi 
dön is az emll'lelt vezetèk igen rövid. Ezen а Botall 
üteres vezetékén túl а tüdlïlérnek Её‘; ágai fehér fo 
nálakként látszatnak, sölt а liidôk magok is fehérek. 
Ellenben mennél közelebb а magzat а születéshöz , an 
nál vörösebbek а túdök, annál hosszúbb , és vékonyahb 
а Botall iiteres vezetéke, annál vastagabbakatù'díitér 
nek két ágai. Mentül tágabb а Botall l'iteres vezeté 
ke, annál szůkcbb а iù'ggérnek a veze'ték2 és szl'v közt 
lévö része. 
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_ A tíidök'szl’iletésl ища azonnal' elkezdbdnek мы 
lödni , és több vért vésznek fól , а mi csak hulk fo 
lyamattal történik; és а tapasztalás аж tanitja , hogy 
а jobb шашек kifejló'de'se korabban történik mintßem 
а balé, hihetöleg а jobb hörg nngyobb rövidsége, és 

&gt;ta'gsága végett; az élet többi lefolyása alatt egésséges 
állnpotban а tt'idökön semmi mivoltos változások nem 
tapasztallatnak , egyebb hogy „мы; lassanként kék 
feketésbe men által, és az élemedelt korban а belsö 
hártyán történö takony elválasztás sokkel szembetü~ 
nöbb. ` . ‘ 



 

нАтошк osZTÁLY. 
A HASÜREGBÖL, És Az EBBEN TALÁLKozó 

ÉLETMÍVEKRÖL. 

i 

ELSÖ szAHA/sz. 
A nAsRóL ÁLTALANosAN,És A HA&amp; 

nAnTYÁnon 

210. A Ízasüreg. 

‘А has, “аду Petroli, vagy is идем (Abdomen, 
seu Venter) több részint csont, rés'zint húsrészek ál 
tal készl'tetik , és egy ù'reget tészen, mely hasüregnelì 
(Cavum abdominis) neveztetik. y 
_ A Ízasnal‘ csontre’szez' föképp alol fekszenek, és 
a esontmedenczét képelik. A keresztcsonton hátul az 
ágyékgerinczek nyngszanak, föll'il pedig oldal felé az 
álbordák segl'tik az l'ireget készl'tni. Egyebként az egész 
has szabad a csontoktúl. _ _ . _ 

A hasnak Ízúsre'szei ellenben számosabbak. A re 

keszizom foll'il választja el a hasüreget a melù'régtöl; 
fólt'il két oldalrúl'pedig az álbordák fedetnek a has iz 
mok által, ezek pedig föképp a has egyébb szabad ré 
szét zárják be , а mennyiben hátul az ágyékgerinczek 
haránt nyújtványaitól Гора az utolsó borda és csl'pcsont 
közt oldalt terjedvén mel felé , a has falait Készi't'ik , ës a 
fehér hossznál két oldalrúlijönnek öszve. Végre ame 
denczén lévö .több nyl'lások izmok által dugatnak be. ‘ ' 

Ezen csont-, és húsrészek által készl'tetik tehát a 
hasù'reg, mely szorosabb érlelemben két részekre вза 
kad , úgymint a has- éslmed'enczíiregre. A i valoságos 
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medencze a hasüregtô’l az l'velt hossz által v‘álasztatik ,l 
azon rész pedig, mely a csl'pcsontok közt találtatik, 
maid a hasüreghöz, `a hová l csakugyan tulajdonképp 
tarto'zik , 'majd a medenczéhöz „штык , а mennyi 
ben az fólsö medenczeként tekíntetik. Mivel a has 

izmok мы öszvehúzódnak , majd ismét gindárok lesz 
nek, mivel az altest életml'vei p. o. a méh terhesség 
alatt, а gyomor , és belek az eledelek, és lég ‘Щи! meg 
meg nagyobbodhatnak , és mivel a hasù'reg belrészei be 
tegesen is megnövekedhetnek, és nbban: nedvek , úgy 
mint viz , vagy vérf és a. t. gyülekezhetnek meg: kö 
Vetkezik , hogy a hasüreg nagysága igen kùlömbözó'. 

211. §.) A hasüregben Ze'pö e'letmz’fuelr. 
A hasù'regben három kiilömbözö munkálódásokat 

tellyesl'tö .ugyan annyi számú rendszerek taiáltatnak: 
1.) A lt¿ip.lve'szu'te'snei rendszere (Systema chylo 

poeticum) által az e'mésztés men &quot;égbe, u Ир (Chy 
lus) fejlödik ki; és az haszontalan eledelektöl ma 
radott részek ürítelnek ki ismét a iestböl. Ezen rend 

szerhöz számláltatnak : а gyomor, a hozzá tartozó ga 
мы, és bárzsinggal -egyiitt, továbbá a'vékony és a 
Папа; bél; végre a máj , az epeihólyag,a lép , és ahas 
nyálmirl'gy. l 

2. A hudke'szz'te's rendszerének (Systema uropoe 
tìcum) lgölelessége a húgy elválasztásában és kiùritésé 
ben ‘Щ; ide tartoznak a vesék, ahudvezédek, ahudhó~ 
lyag a hudcsó'vel egyiitt. ` 

3.) A nemzö‘ rendszer (Systema genitale) a mun 
kálódások külömbsége végettxa Её: nemnél kl'ilömbözò'. 

a.) A {ЕЩЕ nemzö rendszere `а borékot, aheréket, 
az ondózsinórokat, az' ondóvezéreket , nz ondóhólyag 
мкм, a díi11mir1'gyet,és a monyat foglalja magában. 

b.) Az asszony nemzö rendszeréhoz а méh 52:5 
lagaival egyútt., а‘ petefészek, a Fallop kiirtjei , a meh-_' 
hüvely , és а kiilsö nemzô’ részek „дышать 
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212. §. A has-nal: ta'jai (Regiones abdominis). 
Hogy а hasüregben rei ett életmívek helyezete 

annál bizonyosabban elöadat sson, az altest több tá 
jakra osztatik : 

1.) A Ада/616!!! ta'j' (Regio epigastrica). Ha az 
egyik oldali utolsó álbordátúl, a másik oldali ugyan 
azon bordáíg еду hossz húzatik, ez által egy te'r ké 
szítetik,me1y ezen hossz a rekeszizom és álbordák közt 4 
egész a kardnyújtványig terjed. Ezen И] úira három 
vrészekre oszlik; azon csaknem három szegletií tér, 

&gt;mely a kardnyújtvány és dlbordák porczai közt fog 
laltatik, szŕugödör/zel: (Scrobiculus cordis) neveztetik. 
Azon tér pedig mely jobb oldalon az álbol'dák alatt 
helyeztctik, jobb ra'sztnal: v.pqrczal_«ynalr (Hypochon 
drium dextrum) а bal oldalonflévö pedig balnal: (Hy 
pochondrium sinistrum) mondatik. 

2. A Ímsalatti ш). (Regio hypogastrica) Ha ismél. 
az egyik oldali csi'pcsont melsö fölsö taréjátúl a másik 
oldalinak ugyan azon hclyéig egy hosszat húzunk, 
akor ezen hossz alatt еду tér szánnazik, mely ezen 
hossz, a csipcsontok, és a fanl'v által határoztatik, 
és a mondott nevet viseli. Ezen rêsznek közepsö alsó 
része а fanivnélfàntaj/Lal: (Regio pubis) neveztetik. A ` 
has alsó oldali része pedig, mely két oldah‘úla czomh 
felé esik , az az а czombhajlásnál lévö rész Мёд/61:20] 
mib (Regio ingvinalis) mondatik. l - 

A liasŕözepta'j'. (Regio mesogastrica) A két em 
litett [Лак közt mai-ad meg egyhézag , mely ezen ne 
vet viseli. Ezen lái hátúl az ágyékgerinczck-töl ered 
ve'n , а csipcsont laréj'a és utolsó borda közt mel felé fut 
ván, egész а köldökig terjed e1. Ezen tájnak közepsö,` 
és melsö része, mely oldalt egész а csipcsont taréjáig&gt; 
terj‘ed , és fóliil , ̀  5 alol a máx' emh'tett tájhozkocczan, 
koldölrta'j'nal: (Regio umbilicalis) mondatik, melynek 
köze'pén maga а köldök látatik.- Ezen tájnak azon ré 
sze p‘edig,&quot; mely a csipcsont taréja, ès -utolsc'ibordai 

_ О 
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közt mind a két oldalon találtatik csíptdjnal: {Regio 
шт) mondatik. A hasgerinczek níellett,és a вырезом: 
taréjának hátsó része , úgy'az utolsó borda közt két o1-~ 
dalrúl helyeztetett térngyél'ta'j'ndl; (Regio lumbalis) 
hívatik. 

4.) A gát, vagy ga'tta'j' (Regio perinaei, seu peri 
naeum) neve alatt azon tér értetődik , mely a seggnyí 
lás , és a nemző részek közt találtatik. 

213. §. А ìzasüŕegben foglaltatott »réf 
Szebnek helyezete; a has kártyára te 

kintetet nem vévén. 

Itten 'egyedül a rendszerek , a nagy edények,“ és 
idegek, a has tájaihoz képpest lévő h'elyezeteiröl van 
szó, melyek szorosabb leírása, rólok egyenként szól- _' 
van , későbben fog adatni. _ 

A дав/‘616165 ta'j' közepén a gyomor foglaltatik, 
mely kevessé bal felé nyúl el. A mzíj' a jobb rászttá- . 
jon találtatik, mely a szil'vgödörbe kevessé bal oldal 
felé is terjeszkedik, úgy , hogyő ~a gyomor melső lap 
jának egy részét is fedezi. Az epehólyag a máj jobb ré 
szének alsó lapján belyeztetik. A lép a bal vese fó 

’ lőtt. a bal rásztban tartózkodik.' A hasnyálmirigy a&quot; 
gyomron túl leli helyét a nyombél', és a lép közt. A 
nyombél pedig'inkábbta jobb oldalon fekszik a máj, 
gyomor, és a hasnyálmirigy közt. . 

A lzasíözepta'j még pedig ennek köldöktája a ha 
ránt hurkát , és a vékony bél kissebb részét foglalja ma; 
gában. A jobb csíptájona vak bél ,- és a fölhágó _hur 
ka; a bal csl'ptájon a lehágó hurka, az ágyéklájakon 
pedig a vesék, és a vesetoldalékok foglaltatnak. 

A hqsalatti т; kaz egyébb vékony bé1t,- és avég 
bélnek egy részét tartja magában.“ 

A Zn'gye'lvtdj/wz azon táj tartozik, melyben a lá 
g'yékszálag , a lágyékcsatorna, és a hasgyürő мышь.‘ 
nak. Ezen táj külső és belső oldalának tekintete már 
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(83. 84. 87. elöadatott. Itten még csak azt стыд 
elöadni, hogy micsoda rêszek legyenek czen М] Ье1зб 
oldalával öszvekötve. Ezen helsö oldal a hashártyával 
van miuden felül befedve. A hashártya a lágyékszá~A 
lag, és a hasgyiirö közt még következendökre akadunk. 
A néhai köldökl'itér mint szálag a hashártya elölt a me 
denczüregböl hág föl, és a. hasgyiirö belsö szeg'lete 
táján a hasizmok felé men. Fölhágtában ezen 11101561: 
túl egy kevessé ellávozik , azért is a hushártyát folc 
meli, és egy ránczot. készít , mely a hasizmok felé 
igen elvesz. A hasgyiiröuek külsö szeglete táján ahas 
fólötti l'ìtér hág föl, mely nem ritkán szinte egy kis 
ránczot nemz. Ezen részek egy kis же“ vésznek magok 
közé., melyben 1ef`e1è némely csak nem háromszegü árok 
látatik, melynek belsö szeglete mingyárt, a hasgyiirôn 
túl fekszik. A hasfolötti l'itér mellett kifelé egy más 
csekélyebb mélység látatik , de a mely gynkran ninos 

,is meg; ez a megletteknél azon helyet jeleli, hol а 
ыдуёйсзаройпйпак a lehágó {еще hasizomnál lel'rt 
(83. ё.) nyl'lása talállatik, és ho] az ondóedények az 
ondóvezérrel az ondózsinór készx'tgésére egyesülnek. Ezen 
hely szl'ilelés elött, és után kiilömbözó' tekintetl'í, a 
Inagzatban ezen helyen egy nyilás látatik , melyen ál 
tal a tök lóp ki a hasüregböl; sziiletés után azon nyl'lás 
ne'mely félhódképü hillentyüvel fedeztetik, mig csak 
a férjfìui kornak életszakaszáig amaz tökélletesen el 
nem záratík, öszve nem nö. ’ ‚ ` 

A ga'tt'a'j' a férjñaknál a dl'ìllmirl'gyet, az ondó 
hólyagcsákat és a hudcsönek egy részét мы fol; az 
asszonyoknál pedig a méhhüvelyt, mindkét nemnél 
végre а hudhólyag alsó részét foglalja magában. 

Magában а hasüregben a fanl'ven МЫ’ a férjfìnál 
а hudhólyag, és a végbél, az asszonyi nemnél a hud 
hólyag, aztän a méh, a luirtökkel, petefészkekkel, 
és méhszálagokkal egyetemben, ésvêgre leghátulavég 
bél fekszeuck. ` ' 
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Ézen eló’adott helrészeken kivül a hasù'regl'ien még 

több nagy edények , és idegek fekszenek, melyek részint 
a gerinczoszlopon, rêszint mellette helyeztetnek. 

a.) A füg‘ge'r (Arteria- aorta) minekutánna arelcesz 
izom fiiggeres tátjdn :iltal а 11161111‘88'10131 a hasiiregbe 
hújt volna , a gerinczoszlop elött az egész haslfiregben 
kevessé balra száll alá , töbl) nevezetes a belrészek szá 
mara rendelt ágakra szakad , a llarmadik , vagy ne'gye 
dik ágyékcsigolyánál a ВЫ esipiiterekre oszlik, és mint 
száriitér a lágyékszálag alatt а czombhoz ereszkedilii. 

b.) A föl/m'gó üröa'` ér (Vena cava adscendens) а 
fiiggér mellett fekszik kevessé jobbra , а csipvérerek 
böl származik, amájhoz lép fól, és 'a rekesz négy oldalú 
likán által a melú'regbe hat. 

c.) A nagy egyůttérzidegek (Nervi sympathici ma 
Ximi) a melù'regböl bocsájtkoznak le, az ág'yêkcsigo 
lyák testein fekszenek , és n medenczl'iregben'egész а 
farcsikcsontig futnak. ' . ' 

d.) A dugz'degels (Nervi obturatorii) a medenczüreg 
fólsö szélénl a petelikon által шахте}: а czombhoz. 

e.) A sza'ridegel: (Nervi erurales) a horpaszizom 
mellett fekszenek kivülröl, lefelé futván,‘ a идент 
lag alatt jutnak, a czombhoz. 

f.) Az ülídegel: (Nervi ischiadici) a keresztcsont mel 
sò’ lapjától a nagyobb iilbevágányon által mennek a 
czomb hátsó része'höz. 

g.) A ta'pcsö (Ductus thoracicus) a második , vagy 
harmadik ágyékgerincznél számos nyírkedények öszve 
koczódásából származik , és a függeres Ищи által alias 
íiregböl a melüregbe lép. 

Igen ritka esetekben а Ьав-, valamint а melüreg 
ben is az életmivek meg forditva helyeztetnek akivíil, 
hogy ez által az egésség szenvedne. 

214. §. A hasha'rtya (Peritonaeum). 
A hashártya a hasnak belsö lapját vonja be, és 

egy tökélletes tömlöt készit ,’ melyben leginkább a láp 
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készítésnek rendszere talállatik, a hudkêszl'lésnck rend 
szere, és a nemzö rendszer azonban általa kevessé vé 
telik körül; а nagy edények vëgre az ideggekkcl сгус 

I temben egészen Шин-атак belöle. Ezen hártya mint 
minden egyébb savós hártya egyszerû, lágy, és 11511] 

‚ têkony; számos Енот а szomszéd hasÍ`òlölli-, csccs- ‚ 
rekesz- , és a többi iiterekböl eredö véredényekkel bö 
velkedik , de idegek legalább észrevehelölcg nem hat 
nak b_elé. Belsô lapja sima, és iramlós . mert azon а 
/Las/uírtyanedv (Humor peritonaei) gözképbeu Válasz 
МЫ: el, ше1у ismèt a hashártya számos fólszivó edé 
nyei által vétetik fol. Külsò' lapja sejtszövettel van be 
fcdve . mely által ö a szomszéd részekkel egyesül, és 
melytöl azon ' kêszsége ered ,Y hogy akarmely kinyúj 
'lásnak engedni kèpcs. 

Ezen зашиты, mennyiségêre, és laz [Матов 
ságára nèzve, 4a has kiilömbözò' helyein kiilömbözik. 

_ Mclöl csak igen csekély mennyiségben van , zsir 
nélkiil lévö szövetet készl't, és egyes szálakot bocsájt 
а hasizmokhoz, mely által a két részek tartat'nak 
öszve. Hasonlóképp van a dolog a hashártya, és re 
kesz közt. A has oldalain ellenben a sejtszövet men 
nyísége nó', es tulajdonhártyát képel, mely mint 
olyan a hashártyátúl megválasztathatik. Ezen állapot 
па}: oka a .be1ek, es .'1~ hasizmok egymásra ható nyo 
másától fiigg, mely által a sejtek eltöriiltetnek , azért 
is a sejtszövet tömöttebb lessz. Ezen okbúl sok re'gibb 
Bonczolôk azon hibás állitásra’ tévelyedtek , hogy a 
hasha'rtya ВЫ; lemezekböl ‘Ш. На ezen álll'tás igaz vol 
na, akor a savós hárfya fogatjának következésében mind — 
a két'lemezeknek egyenlö alkotásoknak, és munkáló 
dásoknak kellene lenni, és ugyan azon nyavalyáknak 
voluának alá Yetve ; hanem szorosabb vizsgálódások ezen 
képzelet tökélletesen megczáfolják , mert azon Мн 
.1уапетй sejtszövetet-csak oldalt lehet látni ,_ melöl 
pedig és @ital nemgtovábbá a hashártya, és a scjlszövet 
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mind alkotásokban mind munkálodásokban kiilömböz- ‚ 
nek', és végre'mindketten ugyan еду пу111’111у111111а1, ' 
ugyan azon idöben soha se lepetnek meg. Mind a ket 
ten tehát, valamint a szem tiilk- e's edény-hártyája egy 
mással csak határosak , másként kiilömbözök, és közií 
lök mindeniknek kiilönös életml'vi czélja van. ---A sejt 
szövet alol jobban meggy‘iilekezik , likacsosabb lessz ,l 
és sok kövérséget fogad magába, ilyképp látjuk a 5011 
szövetet, midön 11 hashártya а hudhólyag hátsó lap 
ját,a végbélt, és a belsö csl'pizmokat fedezi. Ottam'hol 
ezen sejtszövet a nagy ede'nyekei; késl'rti a czombhoz, 
a lagyékszálag alatt az also végtagnak sejtszövetjével 

' fíigg öszve. Ezen sejtszövetnek ismét csak azon rêsze 
hártyanemíi, és zsl'rtalan, mely а férjfinál a hasgyii 
rön men által, és az‘ ondúedényeket kési'rti a herék 
höz; ez еду hüvelyt készit ,mely közönse'ges /iz'ïfvely 
ÍL(írtyrí/zal1(Ttlnica vaginalis commnnis) a nevét viseli, 
az asszonynál ezen sejtszövet, mely nála a görgctcg 
szálagot vêszi köriíl, kevesbé hártyanemü. ---»Végre 

` hátul a sejtszövet душ-11111111 még jobben öszvetorlódik, 
és alegtöbb kò'vérséget vészi magában. Idegfonátok, 
és szl'vó edényekiältal lévén átszöve, melöl, és hátula 
veséket, és а nagy véredényeket fedezi, és а rekeszen 
lévö nyl'lásokon {11111111111е1111’е35е]152б&quot;е11ёче1 fiigg 652 
Ve. Az emli'tett részek tehát, nem a- sejtszövet, e's 

v hashártya közt fekszenek, hanem legészen az elsöben 
такта]: eltemetve. .~ 

A hashártyának tulajdon lefolyása van, és 1111111 
don iireget készl't, 'mely az egyébb hasiire'gtöl meg` 
van választva. Azonkép'p a mint a. melhártya а tiidö 
tör'nlöjeit nemzi, és egyedül 11 tiidöket fedezi, úgy a 
hashártya is yaz emésztö életmiveket csak borl'tja , a töb 
bi belrészeket pedig, többé vagy kevesbé érintetlen 

.hagyja. Hogy a hashártya kiterjedését, és azon mó--» ` 
Vdot, melyként általa a belrészeket öszvefoglaló terje 
dékek és szálagok készi'tetnek , annál könnyebben fül 
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foghossuk, szl'ikséges ezen hártyának lefolyását a köl 
döktül kezdeni. 1.) Ezen ponttúl а hashárlya fölfelé 
men, av hasizmok belsö lapját fedi, és a rekeszizom 
hoz jut. Ezen izomnak alsó Lapját tôkélleteset befedí, 
és nêmely helyeken, nevezeîesen а kardnyújtványnál, a 

frekeszizomnak borda- és ágyékrésze közt lévö hézag 
nál а melhártyával ütödik бане. Itten , hol a rekesz 
nek rostjai kevessé egymásptúl távoznak, a mondott két 
hárlyák sejtszövet által egyesl'tetnek. A rekeszízomtúl 
a hashártya részint a máj, rêszínt a lép, és gyomor 
felé ereszkedik. а.) A májat érintvên , melöl az al‘asz 
to' „лад“, (Lígamentum suspensorium) hátul pedig 
а Iroszorús szrílagot (Ligamentum coronarium) liepe 
1i g aztán ezen egêsz belrészt be takaria _, és a gyomor 
hoz, meg nyombélhöz men; azon része, mely a gyo 
mor , és ináj között foglaltatik , На vagy gyomorma'j'- i 
csepleznel: (Omentum gastrohepalicum) nevezletik; а 
másik, ‘аду is a máj ,ésnyombél közt lévö рейд maj 
nj'omszfílagnalv (Lig. hepatiooduodenale) mondatik. Ez 
után а hashártya a gyomrot bon'tja, és ezen ntólsónak 
alsó szêléhöz ér, a haránt hurkához ereszkedik , mely 
töl a ладу cseplez (Omentum majus) neve alatt 52:1 
badon függ alá'. 1).) Mint еду kis terjedék а rekesz 
izomtúl a gyomornyit felé menvén, a rel‘eszgyomor 
sza'vlag (Lig. phrenioogastricum) hozatik elò'. с.) A has 
hártya a léphöz ereszkedvén arel'eszlépszrílagot (Lig. 
phrenicolienale) készl'ti., aztán а le'pet fedezi ,ésrészint 
mint gyomorle'pszálag (Lig. gastrolienale) а gyomor 
hoz fut, részint pedíg а nagy csepplezbe men МЫ. 
2.) A hashártya а köldöktül aláfelé mena hasizmokon 
tńl а fanívhöz. Itlen legelsöbbször a hudhólyag fene 
két éri, ezt befedi _, valamiut ezen holyagnak hátsó lap 
ját-is, азы‘: a medencze mélységébe bocsájtkozik le. 
Igy történik ez mind a két nemnél, de innen fogva 
a hashártya, _mivel kiilömbféle életmíveket {едва , a 

két 
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két nemnél,vá1tozik. A férjŕi testben a hashártya а hud.. ’ 
hólyag hátsó lapjá'tól az ondóhólyagcsákra vebi magát, 
úgy hogy ö ezeket és nz ondóvezéreket kiviil., és alol 
hagyìa, a vëgbél'fólsö része'höz ju't., és avelq‘bélfodort 
(Mesorectum) ncmzi. Az nsszonyi testben a hndhólyag 
hátsó lapjá'túl a méhre folytatódik. ennek melsö lap 
ja't,/i`enekét, és hátsó lapját fedi. Ugyan ezen helyena 
méhtó'l oldalt a petefészkeket. e's a Fallop kiirtjeit fe 
dezí, és ez által' két ránczokat az úgy nevezett`szé 
les szrílagokat. meg a deneve'lrszfírnyalfot (Alae vesper 
tilionum) kêszl'li: а mêh hálsi'm lapjálól a hashártya 
hasonlóképp a végbélhoz men.. azt köriilvészi , és az 

‘ :'«ltal a végbéifodort (Mcsorectum) okozza._Ezen бане 
nctelnél a hashártya mindkét nemnél ke't Панама 
redö'z‘nel' ( Plicae Douglasii) nevezetft nránczokat&gt; ké 
szl't. 3.) A hushärtya a köldökLül mindkét oldalon az 
едет; felé tcrjed. a.) A jobb oldalon а vese elött 
men el, rêszint mint пуОт’иезегтчйадг (Lig. duodeno 
renale) a nyomb‘elhöz : részint a vakbélt és a fölhágó 
hurkät érinti; ezen két részeket fedi, egyszersmind 
a jobb Ízurl‘afodort (Mesocolon dextr'um) készŕti . és 
а gerinczoszlophoz men. b.) A bal oldalon hasonló 
képp terjed e1 av hashárlya. A vesének csak melsólnp-- 
ját èrinti, a lehágó Ели-1161102 kocczan , azt beborl'tja , 
а bal hurlvafodort (Mesocolon sinistrum) készíti, és 
a gerinczoszlophoz jut. A hnshártya tehát mindkét ol 
dalrúl a gerinczoszlophoz ér,&gt;és ittena hashárl’yn'töm 
lönek hátsó falát készíti. Ezen helyen befedi a rekesz 
nek szárait. a horpaszizmot, a'belsó' csipizmot., afiig' 
geret, a hudvezédeket , а veséket , az ondóedénycket. 
mely rêèzekkel csak ugyan sejtszövet által 'egyesûL A 
hátsó faltúl egy erös ráncz men mel felé , mely а vé 

' kony bélt egész lefolyásában bol‘l'tja, és а be'Uodort 
(Mesenterinm) készl'ti, egyszersmind ezen hárlyának 
egy része a haránt hurkához iut, ezen életml'vet bebo 

‘_ rl'tja. és a hard/zt hurlzafodori (Mesocolon transver 
4 
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sum) készl'li. A hasliártyának ezen lefolyxisa riltal а 
hasüreghen foglalt részek mint egy két. fclekrc Válasz 
tatnvak, úgy, hogy mondani lehessen. hogy azok köziil 
töhben a hashártya iiregében, mások ismet azon kivùl 
helyeztelnck. 

 

MASODIH szAHAsz. 
Az EMÉszTÉs ÉLETMívmRóL. 

215.1'Ízen. életmz'fvel'röl ‘1111116 
f nosan.. 

Az emésztés életmiveihöz kétféle életmivck tai-toz 

' mk. Némelyek az выдает vószik fel , ésazokatdol 
gozzák ki', rñások bizonyos ncdveket készitnck, те‘ 
lyek azoknak kidolgozását, és fólolvasztását segítik elö. 
Mind ezen életmivek öszvese'gesen а hashártya iiregé 
ben fekszenek; egy némelyeket‘a garatot, hárzsingct 
és a végbél alsó végêt kivévén. 

1.) Azon életml'vekhöz, melyek az eledeleket fól 
мы ‚ azokat fólolvasztják , és megváltoztatják, tar 
t0znak,' a lefolyásában külömbözö tágossńgń béÍ/zúzam 
iv. bélcsatorna, (T1-actus intestinorum, seu canalis ciba 
rius) mely а torok ban kezdödik, és a seggnyl'lásnál ‘76526 
dik. Fölosztatik pedig a bélhúzam a garatra (Pharynx), 
a bfírzsz'ngra (Oesophagus), a аБгуотот’а (V entriculus) а 
vél'ony,és плату bélre (lntestinum tenue, et crassum). 

2.) Azon életml'vekhöz , melyek az emêsztést elö 
segitö nedveket elválasztják, tartozik а maj, (Hepar) а 
le'p (Lien) , a haslzyfílmirzgry (Pancreas). 

Е L s Ö F 6 в É s z. 
A G A R A T (Pharynx) 

'216. A дата: helyezete. 
A garatfa nyak fölsó’, és hátsó részén fekSzik , fó 

` lül а nyakszirtcsont alaprészével és torokkal határos, 
úgy hogy az ö öble а száj , és orrüregekkel ft'igg ösz 
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ve; hátnl a nyakgerinczekhöz ütó'dik , melyekkel laz › 
sejtszövet állal egyesül gmelöl a szakcsont, és 863320111 
szédságában esik, melyekkel lizmos hárlyájával ‘(Бус 
4/sůl , végre alol a bärzsingbn men által. 

217. A gara! alio‘tása. 
A garat nem egyů‘bb, míntsem egy &gt;ù'rös föhïl tá 

,gabb. alol lassanként kikeskenyedö és végre a bár 
zsingba vvégzödö , ШИН húsos , belöl hártyás csô'. 

I.) Az z'zomÍL-dr'tya. Ez а garatnak csak hátsó 
falát vészi köriil, és három csaknem egymás fólött fek 
vöv, munkálódůsoktúl garatszorítóëual: vagy inkább 
kortyantóknak (Constrictores pharyngis) nevezett izom 
rostok rétegeihöl áll; alolrúl fölfelë szzímlálvzín , a leg 
fölsöbb garatszorl’tó legmélyebben fekszik, ez után a 
k‘özepsö , 'ës végre a legalsóbb következik , mely 11161 
36 tehát ezen izmok kikészl'tésénél legelsöbbkor látalik. 

1.) Az alsó garalszorl’lo' (Constrictor pharyngis 
inferior) agó'g két oldalátúl kezdödik , még pedig ré 
s‘zint a gyiiröporcztúl, mely részgyürögaratizomnal‘ 
(Cricopharyngeus) ; részint-'a paizsporcz lehágó szarvá 
tól, és oldalszélétöl, mely rész paízsgaratizomnal‘ 
(Thyreopharyng'eus); részint végre a paizsporez fól~ 
hágó szarvától, és az oldal'szak’paizsszálagtúl , ii mely 
szfíínggamtz'zomnal: (Syndesxnopharyngeus) nevezte 
tik. Mind e'zen rostok a galraiy hátsó lapjára két oldalL 
rú'l olyképp folytatódnak, hogy az alsóknak haránt 
irányok légyen, a fólsó'k рейд‘; fölfelé hágnak, és 
hegyesen végzödnek, melyek által a következendö 
.izom alsó része fedeztetik. 

2.) A 1-özepsä garatszorz’tó (Constrictor medius) 
részint a szakcsont низу szarvátúl. részint а búzat'est 
töl kezdödik, az e156 szarvgaratz'zomnàlr. (Сегме 
pharyngeus) a másik porczgaratz'zomnal: (Chondro 
phuryngeus) mondatik. Ezen izom egy négyszeglet 

\ 4 &quot;` 
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nek képét viseli, rnelynek egyik hcgye föl-, a másik 
pedig lefélé néz. Ezen okbúl az ízomrostoknak külöm 
bözó' iráixyok van; az- ¿ilsók az alsó hegy készl'tése're 
lefelé Муза!“ а közepsök harántúl futnak, а fölsök 
ferdén lépnek fólfelé , és hegyök a nyakszirtcsont alap 
nyújtványáig ér. 

3.) A fö‘lsö' garatszoríló (Constrictor superior) ‘ 
bárom izomnyaláhokbúl készl'tctik, melyek nem min 
gyárt föllil, hanem kevessé mélyebben kezdôdnek ; va 
lamenn-yi rostok harántúl mennek, és lefclé hágnak g csak 
nehányan lépnek fölfelé, és a nyakszirtcsonl alaprészéhóz 
feszülnek. Ezen izom részint a röpnyújtvány belsö 
szárnyátúl, részint az állkapocs ferde hosszátúl kezdó' 

` dik, részint реф; a tárogató izomlúl mennek izom 
nyalábok hele által, az elsö kezdet röpgaratz'zomnal: 
(Pte’rygopharyngeus) , a második a'Z/garatizomnal: 
(Mylopharyngeus) , a harmadik рейд; pofgaratizom 
'/ial2(Buccopl1aryngeus) печатать 

Az izmos hái'tyának közepén ott, hol az izomros 
`tok l'itödnek öszve, egy fehér hossz látatik, ez olyan 
“Нашу, mint a hasizmoknál а fehér hossz, mely felé 
tehát az izmok ereje munkálódik, ¿ogy általok a ga 
rat hátsó fala a gög felé nyomatasson, és hogy egyszer 
smind a tápláló szerek lefelé kénszeri'tessenek. 

A garat fölemelésére és a torokhoz valo közeh'té 
sére a дат! két oldalán helyeztetett lrarczgar'atz'zom 
(Musculns stylopharyngeus)szo1gál. Ezen izom ‘1201112 
mok közé tartozik , melyek а gög, és állkapocs közt 
fekszenek. A karczszak- , ésa karcznyelvizommal egye 
temliena a karcznyújtványtúl kezdödik, lefelé men 
tében a garat fólsö részében terjed ‘ el, és a íöl’sö meg 
közepsö garatszori'tó izmok által метан , rostjaivég 
re a garat tulajdon hártyájánál végzôdnek. 

Ill.) A_tal‘onyha'rtya. Ez az elöbbeni alatt fekszík. 
mellyel se’jtszövet altal csak lazen egyesůl , és ucm más 
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mint а szaíj ,és 01‘1‘ köziínséges tnkònyhártyájának foly- 
tatása. Ezen hártya minekuiánna az íkcsont testo. 
ulatt elment volua, n garat hátsó , meg oldnlsúrlapjait 
fedezi, melöl а gögnek magának, és a gög izmainak 
belsò' lapiát hńzza be. A száj takonyhiîx’tyájával ha 
sonló tulajdònságń , csak hogy eleven állapotban kevcs' 
bé vörös , halál utáii pedig ichér; bolyhokat, sima le 
vén , sehol sem mulat. rajla hnlál ulán semmi rúnczo» 
kat nan tapasztalhnlńi, ámbar ezck az életben hihetö 

’ leg ezen élelmív öszvchúzódása alatt jelen lehetnek. 
III, А garat ede'nyee'. e's íclegez'. Az üterek fö-- 

kèppfaz ábreizali fejérböl származnak. A föfforrůs a 
fö‘l/zrígó garatüte'r, mely а garat mellctt két oldalon 
hágván 161, ebben, ès a szomszéd részekben ágadzik 
el; ezen kiviil а garat 113156 гёчге , móg а fölsö 1111125 
l'itérböl , alsó része pedig az alsó paizsiitérböl nyer ne 
hainy ágakat. A vc'vrerek nevezetes fonatókat készítnek. 
ës hasonló nevü törzsökökben végzödnek, mclyck а 
110156 torkolatévbe önlödnek. Az L'degel' hasonlólgépp 
töhb pontoklúl~ erednek. Az 'osztolt idcgbül neve 
zetesen aVidian ágábńl, és az l'nyágbúl több ágak jut 
nàk a garalhoz; de a legncvezetesebb aigak a nyelv 

‚ garatidcgtöl vészik .'ex‘edetöket. A bolygideg csak а ga-- 
ralágat adìa, mely 11 nyelvgaratideggel 1111 'üszvekötc 
tésben, 11111111 ezeken kiviíl a ката: me'g еду nevezetes 
ágat az alsó garata'gat nyeri, mely a garatág egy 

f zigánaky és еду más az egyl'ittérzidegböl származó ág 
öszvejoveteléböl származik. Ugy а Willis járulékos 
,idege is nyújt a garatnak ágakat. Végre számos Мег 
szálakot flyer а garal: а púha idegekböl, melyek rê 
szint а 113156 iarkódúcz fölött találtatnnk, részint а 
nagy egyúttérzideg fölsö, és alsó tarkódúczából 52:11‘ 
maznak. 

\ 
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MAsoDIK'FÓßÉsz. 
A ßAnzsiNG юшрщщ 

218. A ba'rzsing Ízelyezete. 

A bárzsing részint a nyakon, részint a melù'reg 
ben fekszik; a nyakon fóliil a garaltal , hátul auyak 
gerinczekkel , melöl agögsippal határos , de még is _egy 
kevessê a bal oldal felé tart. A bárzsing a gögsippal 
sejtszöveLáltal egyesül, s vele egyl'itt a hálsó 51110: 
iiregben száll alii. A garat ezen üregben eleinlénâi 365 
sipon túl, és a fi'iggér ive háta mellelt fekszik; azta'm, 
midön a függér l'vét elhagyîa , а szl'vburok hátsó lap. 
jához jut, és a fù'ggértöl inkább jobb oldalra esik„.egy &quot; 
kevessé ismét mel felé tolódik , a rekesznek 111112511); 
lìkát meghaladja, e's ezen izom alatt a gyomorba men. 
dltal. ‚ 

219. A IHirzsí/Lg all-aldea. 

Ezen hcngeres csatorna fólül keskenyebb lévén, mi 
nekelötte a gyomorban végzödne , kitágúl. A rnjla 1é 
vö sejLszövetet lefejtvén', öt valamint а garaloi, két — 
hártyábúl tapasztaljuk állní. 

I. Az izomlm'rtya. E szembetünö vastagságú , és 
átaljában az egesz bélhúzamon, avví‘gbél also végét ki» 
vévén, a' legvastagahb. Az izomrosloknak szl'ne fúll'il 
homályos vörös , alul hàloványabb', kiilsö tekintetük 
a sziv-és 111к11161ущ;г izomrostjaihoz hason'ló leginkább ; 
ezen rosloknak kélféle lefolyások van, а kú'lsök ‚ 
vagy'a hosszús roslok (Fihrae longitudinales) 161111 
röl egyienesen ereszkednek le, és midön már a gyo 
ngorban álmenni akarnána'k, egymástól eltávoznak, és 
kis hézagokat hagynak magok közt, nlelyeken által az 
izomhártya-alatt fekvö lakonyhártya lálatik.&quot; Azonbau- 
ezen rostok nem megszakadatlan nyalábokat készl'lnek.. 
hanem közeikbe haránt x‘oslok jönnek. 'melyek öket 
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mintegy darabokra szaggatjiik. Ezen félbeszakadás okoz 

_za azt, hogy ök a bárzsing egész hosszúsága szerint 
nem egyszerre, hanem lassanként, a mint _az-cledelek 
lefelê hatnak , rüvidülnek meg. A belsö rostok, vagy 

‘ körös голод (Fibrae circulares) mint gyt'irök, apro 
iveket készitnek, és részszerint а 110$ь211 rostokkal 
идущие]: öszve. A rostok két nemei áItal a barza-ing 
megrövidülhet , és szükebbé is tétethelik. 

Il. A tal‘ony/za'rtya. Ez a garatban talailtató har 
tyának folytatása, mely az izomhártyával hasonló 
képp зените! által foglallatik öszve; ennek ezine fö 
képp a gyomor felé fehéres, mely által az ezen utól 
souak takonyhártyájátúl mivoltosan kíilömbözik. A 
garat öszvehúzódása alatt, hosszús ránczokat készit, 
melyek a körös izomrostok munkálódása által hozat 
пак elö. Noha ezen hártyának alkotása o_lyan , mint 
akárhol máshol, még is a takonymirl'gyek kissebb 
számmal találtatnak itten, és belsö lapja a liigözölä` 
edények által nedvesiletik. _ 

Ш. A ba’rzsíng ve'redé'nyeì. A hairzsing fóll'il az 
also pai'zs- a kulcsalatti, a légcsö- és az elsö bordaközötti 
iitérböl nyer ágakat ,a legtöbbek azonban ba’rzsz'ngüte 
rel: (Art. oesophageae) neve alatt egyenesen a fäggérböl 
erednek. Az ö legalsóbb részéhöz a gyomor bal koszo 
rús lïteréböl szakadnak ‘Эдик. Ahárzsing vérerei az alsó 
paizs- abokratlan és а légcsövérerekben végzödnek. 

IV. A bárzsingon számos j‘ölszìvo' ede/Wei: 1111111 
tatnak. Köriilte számos fölgombolyitott mirl'gyek fek- ’ 
szenek, melyek amazokat vészik fol, és végre a Шр 
Csöhöz vezetik; ezen edények а sziv, és tt'idök szivó 
edényeivel fiiggnek öszve. 

I V. A bcírzsing z'degei.`A bárzsing egész lefolyá 
sában egy nevezetes idegfonat által vétetik köriil ,mely 
бы: alol még szorosabban karolja által mint Folull. A 
két egymáshoz közeledö bolygidegekhöl t. i. e's a bár 
zsing mellett lei'olyó egyébb idegszálakbúl мандат!‘ 
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azon fonat,mely az imint emlilett bárzsingfonat (Plexus 
oesophageus) @yet viseli. ' 

HARMADIK Fößßsz. 
A GYO-MO‘R (Ventriculns) 

220. .Ennel‘feb've'sec 

A gyomor а hasfólötti tájon föképp u szùgödör 
ben fekszik , es két oldalról а két rászttájukrn ,fòképp 
bal felé terjed , mely utólsót csaknem egésszen ö Íoglalja 
el. Fölül a rekesszQl határos., elötte kevessé jobbfa а 
májnak egy része fekszik ; alol a hurkafodor, és 11a-I 
ránt hurkához iitödik , balru а lép , jobbra pedig tö 

l le а máj helyeztetik. Végre háta mellett n hasnyálmi 
rl'gytalállatik. A gyomor egyes részeinek helyezete't 
tekintvéu unnak kix'i'rült állapotjában, ezt úgy tala’l 
juk , liogy egyik'lapja az izmok felé , vngy is mel felíz, 
а másik hát felé feküdjön; а kissebb széle föl. а magy — 
pedig lefelé tekintsen, a hal gyomorszáj inkább hait, 

’ és Val'amivel inkább fölfelé légyen igazitva , minlsem а 
jobb. A gyomor telve lévérnmelsö lnpja inkább föl , kis 
széle hát, nagy széle pedig mel i'cle fordúl ‚ а bal gyo 
morszáj kevessé mel felé tolódik , és еду az x'iregbe lio--l 
csápkozó ráncz által zaíratik el , a jobb ellenben inkáhb 
hát felé tolattatik, egyebként а gyomor két nyi'lásai 
ugyan azon irányban fekszenek. 

A gyomor a hash'ártya üregéberi helyeztetik , mely 
hogy а maga helyezetébeu meg tn_rtasson , ez uehány 
szálagokat készl't. Midb’n t. i. а bárzsing а rekeszen 
által а gyomorhoz ér, а hashártyáuak azon része, 
mely a rekesznek közepsö részét béleli , a- hárzsinghoz 
men állal, és mint relveszg‘yomorsza'lag (L1g.phreni- 
cogastricurn) ereszkedvén le, а gyomor külsö 114113111 
jáha men által. léptöl hasonlóképp а hairtyu'nak egy 
megkettöztetése men a gyomorhoz, mely а bal olda 
lon ennek külsö hártyájáhan vesz el, és gyomorle'p 
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\ sza'lagnal: (Lig. gastrolienale) mondatik. Ezeken ki 

vül avgyomor alol a gyomorhurkacseplez (Omentmn 
gastrocolicum) által a haránt hurkához foglaltatik ,’ а 
gyomormájcseplez (Omentum gastrohepaticum) által 

_ pedig a májjal tartatik öszve. 

221. Ё. A gyomor alßotfísa. 

A gyomor , ìmint a bélcsatornának .legtágabb része, 
idomjára nézve csak nem peteképû ,és fektében egyik 
rászttájtúla másikhoz terjed el; harántátmérůje sokkal 
rövidebb, mely a jobb oldal felé nevezetesen rövidedik -, 
nagysága igen kiilömbözö, és rèszint a gyomor csekélyebb» 
vagy erösebb megtöltésétöl, részint pedig az ö hártyái 
nak öszvehúzó tehetségétöl fù'gg. MiveLa gyermeknél 
ezen tehetség nagyobb , мы! ezeknél halál ulán is kis 
sebb ezen életmiv mintsem a megletteknél. A gyomor 
egésséges állapotban csak azoknál találtatik, kik egés 
ségesek lévén , eröszakosan halnak meg, ilyk'or a Бус 
mor eléggé vastag,v és húsos, érméczes , átláthatatlan,` 
és homälyosabb szinů; minden'az ilyen gyomortúl va 
ló eltávozások valamely beteges állapotra mutatnak. 

A gyomron két. nyilások, vagy is ajtól; (Ostia) 
Миша]; , inelyek mindketten fölfelé‘néznek ;_ az egyik 
mkább a bal oldalon fekszik , ésgyomor/Lyitnal: , ‘газу 
[zarzsingnyílds/mh (Cardia , seu ostiurn ocsophageum) 
neveztetik, a másik jobb oldalon találtatik, és gyn 
morcsuhial‘, vagy n_yomnyílásnal: (Pylorus, sen os 
tium duodenale) mondatik, mivela gyomornak ezen 
része men а nyombélbe által. A két nyílások közt 
két Не]; foglaltatnak, melyek Кбит а folsö еду kis 
sebb ‚ Yaz alsÓ egy nagyobb kör részét tészi. A fölsö, 
‘аду his z’v (Arens Iminor) kanyarl'tott, а rekesz, és 

лай] felé tekint, több edényeket, a Spiegel karélyát ‚ és 
а kis csepleztvészi föl. Az also, vagymagy z'v (Arcua 
major) nagyobb, domború , és а kétnyl'lások közt fek 
szik , ez а lóp , és Нант: burka felé Lekint; пиву еёёч 
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nycket, és а nagy cseplczt fogadia iltcn mugúhuz. A 
kéL szélek közt. két sima lapol: foglaltatnak, az egyik 
melöll fckszik а jobb'o1dalon,ós a má] által fedeztetik. 
de cgyebként szahad; а 111115111 a hasnyálmirigy ós 11 
függér felé lévén igazílva, hát felé néz. A két lapok а 
hal oldal felé, ‘югу 15 a lép felé meghosszúbbodnak , 
és egy tömlô‘t а 'vak tömlió't, vagy is а gyomor felle. 
Мг (81100115 coecus,seu 1`1111с111зус111г1с1111)116521111: ,mely 
ha а gyomor ki van (едете, fe'ltekeképü idomot vész 
magára. 

А gyomor wbb @gyms 11111111 fekvö миг/111111 ` 
tétetik öszve, melyeket kivülröl nyomòzváribefelé, kö 
velkezeudök. 

/4 1. A gyomor külsíí savo's Ízàrtya'ia vékouy, fe 
hêr , kiviil sima, és nedves. Ez a„hashártyának foly' 
tatása , és а gyomorhoz menö hashórtyának azon meg: 
kettözteté-seiböl áll, melyek részint , а gyomorrekesz-, 
és gyomorlépszálagoklól; ró'szint а kis csepleztöl ered. 

_ nek, a` mennyihen ezeknek két lemezzei, a gyomm` 
melsö és hálsó falait húzzak be, és a gyomor nagy 
l'véne'l ismét öszvekocczódnnk. Ezen hágtya az egész. 
gyomrot fedezi, az l'veket kivévén, hol a cseplezek 
be men áltnl. Ezeken а széleken csak laz seitszöyet щ... 
láltatik, mely a nagy véredényeket vészi föl. 

2. Az izom/zdrtya a bárzsing izomhártyájához vel 
ve szembe tünöleg vékonyabb , és fehéres szl'nü. Таран 
1а1111 lehet, hogy ezen hártyában az izomrostok kii1öm~ 
bözö sorban, és irányban terjednek e1', а rostoknak 
еду sora ‘аду 15 a /wsszú ròslol&quot;, mint a bárzsing 
hosszú rostiainak folytatásai súgárokként terjednek el. 
Köziilök _sokan föképp a gyomor kiss-ebb sze'lén 113510ч 
mornyittúl egész a gyomorzárig terjednek; mások a 
vak lömlön a nagy l'ven ful'nak 1e; ismét mások а, gyœ 
mornak mind két 'lapjaira folytalódnak. melyek még 
is cse-kélychhek lévén, nem messzire nyomozlalhatnak. 
A, rosLQkuak inâsodik som, ‘аду is а köf'üs rca-¿0L? а 
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gyomrot egyik l'vtöl а másikig gyiirökénl környelik. 
Ezen rostok leginkább a gyomorcsuknál lorlódnak ¿isz--V 
ve, itten .erösebbek, és egy gyúröt képelnek, meIy 
gyomorcizuì.` za'rz'zmaínalr (S phincter‘pylori) neveztetik, 
és а mingyártv elöadandó gyomorcsuk billentyüjében 
talzíltatik. Végre а rost'oknak harmadik sora , vagyis a 
[гл-де rostol: hasonlóképp gylìrököt képeliaek,me1yek 
ferde irányban folytatódnak. A rostoknak ezen Ы‘: 
utolsó neme majd maga magában megálló, там ре 
dig a bárzsing körös rostjainak lfolytatásai. Ezen 1141‘ 
tyának mind kúlsö, mind -helsö lapjánLrövid sejtszü 
vetet' lehet észrevenni, mely által a kiilsö lap а sa 
vós hártyával, a belsö рейд а következendövel kötetik 
öszve. y 

3.v A talrony/uírtya. A bárzsing takonyhartyája.` 
a gyomor takonyhártyájá'tól, а gyomornyitnál némely 
csipkézetes hossz által élesen választatik meg, és'az' 
elso't az utólsótúl nagyobb fehérsége és látszatosabb ki 
állása ‘Яга! lehet megkù'lömböztetni. Úgy látszik ,hogy ' 
а gyomornak ezen hártyája más alkotású, mely al~- 
Кота egész azon helyig majd nem ugyan az marad, hol a 
vastág bélbe men álial. Ezen hártyának az izomhár--. 
tya felé fordúló lapja fehér , kevessé érdes , és sejlszö--A 
vet által fedett. Ezen hártyába számos ü’terek hatnak, 
melyek hajszáledényekben végzödnek, és a melyek 
hííl mind a vérerek, mind а kigözölö edény'ek vészik 
eredetöket. Benne hasonlóképp számos takonymirigyek 
fekszenek. Ezen hártyának а vgyomor ürege felé te 
kintö lapje kl'ilömbözö tekintetet шпиц: t. i. meröbh, 
bársonynemů , bolyhos , szüntelen nedves folyó takon 
nyal мы, mert ezen а fölületen nyilnak а kigözö 
16 edények, ée takonymirig'yek. Fölszl'vó e'dényeknelc 
is kelletik itien kezdó’dni, ámbár nyilásaikat megmu». 
шт nem le-het. A gyomor fölnyitása után ezen 11:51‘ 
iya ránczosnak látsz-ik lenni, a ránczok pedig réndet 
lenül kiilömbözö irányok felé futnak ‚ és а tö_bbi hair-e 

«e 
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tyák öszvchtizodásai állal csak történetböl hozatuak 
elö. 

A gyomorcsuknál а takouyhzirtya еду billentyiit 
а gyomorcsul.` bz'llentyüje't (Valvula pylori) képeli, 
mely körképü,és éles szc'lével a gyomor tirage felé 
dùlled; ezen billentyii az~állal sziirmazik, liugy a ta 
konyhártya rúnczba szedò'dvén, befelé megkettözte 
téstxkészit. Ezen ránczban a körös izomrostok rakfis 

han fekszenek, és némely zairizmot készitnek, a hos 
szú rostok ellenben a mondott ráircz fòlölt mennek 

el, és a megl'rettöztetésnek okai, a takonylaárlya itten 
tzígosabbA lé\éu; 11a tehát ezeu hosszú комок elvétet 
nek, a bil'lentyü is eltíinik. 

222 A gyomor сад/дуга‘, és idegei.&lt; 
.L Az üterel' majduem mindannyin a gyomor kö 

riil fntnak; még ред}; a.) A kis ivnél agyomor bal 
l'oszorús ütere mint a menyl'itérnek egy fö ága, ès a _ 
g‘yomorcsul‘üte'r , mint a miijiitér’nek riga fekszenek; 
mind a kettö a gyomor kót falain ágadzik e1, egymás 
sal öszvefutnak, és egy érkoszorút készitnek. b.) A 
gyomor nagy ivéhöz a máj t'itérnek еду aga t. i. ajobb 
g‘yomorcseplezüle'r (Art. gastroepiploica dextra) fut, 
mely jobb oldalrúl bal«l`elé folyiatódik; továbbá a 
lépútérnek egy ága , иду‘ is a bal'gyomorcseplezüte'r 
(Art. gastroepiploica sinistra) ugyan azon iven folyik , ‘ 
hanem a hal oldaltúl kezdodik. Ezen két íilei‘ekanagy 
iven hasonló koszorút fonnak , mint az elöbbeniek , a 
На iven , egymásba mennek :iltal , és részint a gyomor 
falaiban ágadznak el, részint a cseplezbe menneki. c.) 
a gyomor vak_tömlöjéhöz a léniitérböl hairom, nêgy 
vagy б: röm'd üterelvzel: (Art. breves) nevezelt edé 
nyek erednek , és csaki ugyan abban végzödnek. Ezen 
l'iterek mindannyin a gyomor két falain :igadznak el, 
szá'mlalan helyeken nyilnak öszve egyrnással, és a ta 
konyhártyába hatnak, abban végzödnek is. 
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II.)`A vérerel‘ hasonló törzsököketkêpelnek mint 
az íiterek, csak hogy 6k nem a lehágópl'irös erben, 
hanem-a vêröczérben , és ennek ágaiban végzödnek. 

‚ ̀ lll. А nyirŕede'nyel: azon edényekhöz tartoznak, 
melyek közönségesen tripedényeknek (Vasa lactea) mon 
dntnak. Ezek a tápláló alnknak еду részét szl'ják föl, 
ámbátormég áz tulnjdonképp nem táp; vagy fóll'ile 
tesén, vagy реф; a mélységböl erednek, lefolyások 
pedig kétféle, némelyek а kis, mások a nagy l'vben 
folynak le: ázok , melyek a kís l'vben lfekszenek, mi 
rl'gyekre akadnak, azokba halnak, es végre a máj 521 
vó ledényeivel egyesl'ilnek; azok ellenben, melyek а 

. magy fvhöz tartoznak , az itten találkozó mirl'gyekhöz 
mennek; а nagy l'ven a joblLoldal felé tekergösen men 
nek , több fonatokat készl'tnek , а gyomorcsuk és has 

. nyálmirl'gy közé jutnnk „a májhoz tartozó több miri 
gyeken 1аегези’сй11пш1а1ач és végre atápcsöben végzödnek. 

lV. Az idegel‘. A gyomor számos idegekkel bir‘, 
melyeknek öszvekötetése oly sokféle, hogy ezen ösz 
vekötete'sböl afgyomornak az egész testte lévö nagyv 
behatását leliessen magyarázni. A gyomor mind n`két 
oldalon a bolygidegnek- legnevezetesebb részét t. i. an 
nak végét nyeri , melyek a gyomor hátsó és melsö lap 
ján képelnek fonatokat. Ezen két idegieken kívül a gyo 
mor még еду nevezetes kútföbül t. i. a menyfonatból 
(Plexus coeliacus) vészi idegeit, melyek mint gyomor.V 
idegek a gyomor bal, és jobb oldalán futnak, ‘аду 
pedig lefelé erednek. Yégre а gyomor meg oly Мед‘. 
szálakat is nyer,melyek а hasnyálmirígynyomf‘onatból 
(Plexus pancreaticoduodenalis) vészik eredetöket. 

NEGYEDIK FöRÉsz. 
A VÉKoNY BÉL (темпам tenue) 

223. §. A've'l'ony be'l a'ltala'nosan. 
_. A 've'l'ony be'l (‘аду vékonybe1ek)nem más, mint 

sem egy liosszú össze vissza tekeredö hengeres ездит 
\ 
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na, mely a gyomorcsuknál kezdödik. és számos te 
kervényei ut-‘in végre jobb oldalon a csl'ptájnál a vas 
tag bélben végzödik; részint a köldöktáj , részint leg 
inkább a hasalatti tájon fekszik, úgy hogy ö' a [Шай 
don medenczênek fölsô’ nyl'lásán nyugszik. és a meden 
czének azon hézagaiba ereszkedik le, melyeket a me 
dencze többi belrészei egyebként t'iresen hagynak. Igìzen 
csö szükebb mintsem a vastag bél, és hosszúságn , leg 
alább négyszer annyi, mint az egész testé; közönsége 
sen három részekre osztatik. Ezck. köziil az elsö .mely 
a gyomorhoz legközelebb esík , ès aharánt hurkafodor 
(Mesoeolon) fölött fekszik . a legrövidebb , és nyomlze'ld' 
nel: (lntestinum duodenum) neveztetik; a vékony bél 
nek másik hosszúbb a hurkafodor alatt lévö részét is 

mét két részekl'e osztják, melyek közül az elsö e'lzbe'l- ‚ 
леЪ (Jejunum), a másik pedig csl'pbe'lnel‘ (Ileum) nevez 
telik. Ezen részeknek megválasztó jelei némelyek szerint 
köve'tkezendŕík : az élibél vörösebb, több húsrostokkal 
és tápedényekkel bir, és'belsö Íïâliiletén több ránczok 
мышь; ezen kiilömbség azonban nem éppen neveze 
‘les , és ezen tulajdonságokkal mind a kèt részekbirnak, 
azéri; is ezen két résznek német neve (Sîrllmmbarm) te 

' kervényes bél a legjobb , mert mind a két rész értetödik 
alatta. 

224~ §. A ny v т b e' l (lntestinum duodenum) 
A nyombe'l a hasŕ‘ólötti tájon fekszik a gyomor, ` 

màj , jobb vese, és haránt hurka közt; kezdödikagyo 
morcsuknál. és ottan vegzô’dik , hola vékonybél aha 
taint liurkafodor also lemezén men által, hol is a te 
kervényes, ‘югу tulajdon vékony bélbe változik által. 
Lefolyäsakövetkezendô': Mineklltánna a gyomorcsuk 
túl eredett volna , vízerányosan men a jobh oldal fe 
lé egész _az epellólyag feneke alá, hol is a veröcze--. 
ret fedezi , mely rész fölsö' haz-zint résznel‘ mondatik. 
.Az epehólyag alatt az elsö' Ímjlatot (Flexura prima) 
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iészi, melf;r a hurka hajlálja мы fedezieiik. Erre a пуст 
bél a jobb veséńek belsö széléig ercszkedik 1e a máú 
sodik vagy harm'adik ágyékgerincz tájáig, mely része 
lelza’go' re'sznel: (Pars descendens) neveztetik. Ennek 
lwclsö lapjánál a hasnyálmirl'gynek Рейс, a kiilsó’nél pe 
dig az epeközvezeték fekszik. Ez utána nyombél,a1)a1 
oldal felé akarván fordúlni, a mfísodz'l: Ízajlatot(F1e- 
xnra secunda) készl'ti, és a jobb oldaltúl balra fut, 
egész abal oldal rászttájig,mely rész also' ÍLara'm‘ rész-r 
ließ neveztetik; ezen rész elötl. a haránt hurka ésa fólsö 
Годы-(1% . meg vérér, Ми: mellett pedig а fiiggér, és 
l'irös ér ~fckszenek, Végre ezen rész a haránt hurkafo 
dor alsó lemezzét átfúrván, mint tulajdon vékony bél 
tíînik elô'. 

A nyombe'lnek`legnagyobb rêsze а haränt hurka- 
fodor alsó , és fölsó’ lemezze közt fekszik , hol is csak 
laz sejtszövet által vètetik körül,hanem hogy megerö 
sitessen, а hashárlyátúl még azon kivül nehány terje 
d'êkeket nyer. A nyomveseszrílag (Lig. duodeni re 
nale) a» ìobb vesetájon kezdödik . a nyombél fölsö ré 
szêre terjed , a густо!‘ kiilsö hártyájával függ öszve, 
és azlán а ЬагйиЬЬигЪиРодог fólsö lemezzébe men 
által. A nyommajszdlag (Lig. duodeni hepaticum) a 
màj alsó lapjától штат , az elöbbeni „ждём fl'igg 
öszve, és ugyań azon fölsó' lemezben végzödik. Ezen 
bélnek tulajdon fodra ninqsen , mint a többi beleknek, 
llanem hézagában a hasnyálmirl'gynek feje hel'yeztelik, 

A nyombélnek alliota'sa következendö: 
а.) A külsö savo's Íza'rtya mint a hashárlyának 

folytatása, а nyombélt сад]: tökéllellenül borl'tja. Ezen 
bélnek egyedül fólsó' része fedeztetik a hashártya ál 
tal , az az ott , hol az emlitett szálagok ,találtatnak A 
nyombél többi része , mely а hurkafodor lemezzei Маг 
ereszkedik le , ezen híivellyel nem, hir , mely tehát а 
kët lemezek közt szabadon fekszik ,e's egyedül 1:12“)! 
szövet által fedeztetik; hofman is a nyombélnek ezen - 

x 

\ 
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ré`sze az em, (Chymus) az cpe , ès hasnyálnak odafolyása 
által könnyebben kitágitathatik. 

,11.) Az z'zomha'rlya, &gt;vastagalab, és eró’sebb mint- ` 
sem a többi részen ,e's két rétegekböl áll, a kl'ilsö hos 
Szú, а belsö körös de erösebb rostokbúl télelik öszve. 

i Ezen hártyának szine а gyomron lévöéyel egyez meg. 
c.) A tal'ony/ia'rtya éppen olyan. mint а gyo 

morban , csak kevessé vörösehb . és alol bolyhosabh, 
a gyomorcsukon túl nehány hiivelyknyire még mindég 
sima, és semmi ránczokat nem kéezit, ezen lapon 32:1 
mos takonymirigyekbe vezeiö nyilzîsok látszalnak . me 
lyek Brunner mirzk'gyeinel‘ ((&quot;flandulae Brunnerianae) 
neveztetnek. Az öszve/Lajló {МПа/111411 (Уа1уц1ае con 
niventes) a nyombél leereszkedö ágáhan kezdödnek» 
de ezekröl a tu'lajdon vékony bel leirásánál lészen szó. 
Ezen részben ezeken kiviíl egy hosszús fl'iggèlyes ráncz 
is lálatik, melynek legkiállóbb része'n egy . vagy tölnb 
nyilások tapasztaltatnak . melyekne'l az epeközvezetêk, 
és a hasnyálmirigynek kiürl'tö csöje végzödnek, e's az 
elválasztott nedveket а nyombélbenv iiritik ki. 

A nyombc'l ütereí csak nem mindannyin a máj 
ńtérböl erednek l'lgy, hogy ennck fölsö, és küzep`sö 
része föképp'a gyomornyomüte'rbö‘l. (Art. gastroduo 
denalis) alsó része pedig a fölsö fodoriitérböl'nyer 
ágakat. Y _ 

A nyombél ve'rerei-Í'i gyomornyomvérêrbe ,‚ innen 
рейд‘; a veró'czérbe mennek által. 

Az ídegek a n'yombélen tulajdon fonatot t. i. a 
basnyzílmirzgry- пуст/она!” (Plexus parcreaticoduo 
denalis) készitik, mely a menyfonat közönséges' 19111 
'Yejéböl ered , és ezen belrészben ágadzik el. 

225. '§.A telrerve'nyes be'l, ‘низу is az e'Íz 
lze'l és a csz'pbél. 

A nyomhélnek &quot;(же szakadván, гей а vékonybél' 
hosszúbb darahja következik, mely mind addig ezen` 

пе 
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nevezer. ат: értetödik, még csak n vastag bélbe által 
nem men. Ezen béla haránt hurliafodor` alatt` fekszik 

részint а köldök. részint a hasalatti tájon, és egész a 
medencziiregig teried el. Ezen tájakon ö szzimos' te 

` kervényeket készit, és a vége vêgtére kevessé’a jobb 
csx'pcsont felé hág Fol ‚ hogy itten 'a vastag hélbe men- ` 
jen által. .Ezen helyezetazonbau az egésséges állapotban 
is változhat, тег: а gyomor erösebb kiterjedésénél a 
telcervényes bél1e-. a végbêl, hudhólyag. és terhes 
rnéh nag'yobb kinyl'ljtäsa által рейд; fòlfelé kénszeri 

-tethetik; ezen bél egyebkénl: hengel-es alkotású, a 
hasizmok felê tekintö oldala domború {из ennek el 
lenébe Феи pedig vájott. _ ` 

Alkotása csaknem oly mint a gyomorê. 
a.) A kiilsö .m1/ós Íza'rtya a hashártyáuak folyta- i 

tasa, a mennyiben. a m/int nem sokára ki fog tet 
szeni ‚ ezen bélt a bélfodor lemezzei veszik kört‘il; mely 
tehát itt is fényes , sima , fehéres, és nedvesnek tetszik. 

Ь.) Az ízomha'rtya két rétegekbe szedeft izomros 
tokbúl all, mint a nyombélen; a rostok vagX liosszúk, 

’‚ vagy körösek, ésegymáson egyenes szegleteknél vágnak 
által. 

c. A talvonyíza’rtya következendö tulajdonszigokat 
титан belsö fólületén számos keskeny ránczok . az úgy 
nevezett Kerlrrl'ng бытие/10116 billentyiîz' ('Valvulae 
conniventes Kerlcringii) látatnak. Ezek a takonyhár 
tyának ránczba szedödéséböl eredvén , megketiözteté 
seket kêszitnek , melyeknek leme'zzei közt finom ее]! 
szövet foglaltatik. Ezen billentyük maidA többé maid 
kevesbé állnak ki , idomjolm'a nézve körképûk úgy , hogy 
belsö szélök a b_él iirege felé tekint, és kikanyaritva _ 
van; azonban ök tökélletes köröket még sem készl't-‘ 
nek. Itten hasonlóképp számos egyes nyílással végzö 
dö takonymirigyek Миша!“ melyek'itten nehányan 
egyenkênt, mások pedig rakásban fekszeiielr. és Peyer 
mz'rzgyeìnel: (Glandulae Peyerianae) mondatnak ;_ezen 

5 



66 lAz e'mésztés 
`111311112]; fólsö 'részében kevcsbé számosak, de ugyan 
czcn bélnek'fulsó &quot;e'ge fclé sznporoduak. Ezen kivül 
ezen bél belsö Fólíiletén bizonyos érdesség tapasztaltatik. 
mely bársonytekintetet шпиц; ezen érdesség számos 
боб/110171111’ (Villi) nevezett kiállaísolihúl áll, melyck 

- részint biz‘onyos nedv kigözölésére reudelt hnjszál 
edényekböl, rószint az itt iápedényeknek nevezett szí 
vó edények eredeti hállóibúl állnnk. Ezen utólsóknak 

_nyl'lásait sokan , hogy látták , azt állitják , mások pe 
dig tagadják azt. 

Olykora vékony bélen némely vak toldalék a gur 
de'ly (Diverticulum) tapasztaltatik, mely semmi bete 
ges :illapotot nem mutat: ez közönségesen ezen bél fól 
sö darnbjávnl forr »egyiivé , és ngyan azon fodijot ugyan 
azon edényeket Ката. Ezen bólknlsó daralfja à {6136 

Abe mintegy beiktatva látatik lenni , a kivül, hogy belöl 
а takor'iyhártya kiállana , és billentyíít képelne. 

226. А l1 é lfo do r (Mesenterium). 
Hogy a bél, és a hozzá tartozó edények, és ide 

gek helyezetökben megtartassanak , a hashártyának egy 
erös folytatása, mely ezen nevel'. viseli , ered 110226 
-joli. Származik'pedig a bélfodor az által, hogy ahas 
hártya mind a két oldalon, minekutánna ö a vesèk 4 
elött, és a ‘азы; bel fólött elsuhant volna, az 655%!‘ 
gerinczekhöz közell't . aztán két oldalrúl öszveútödvén. 
ráncczá lész , és mel felé ered. Ezen ymegkettöztetés az 
egész bélen elterjed, és ennek kivájott oldalához fe 
szül , de itlen rnég nem végzó’dik, hanem a bêlre foly 
tatódik , ат: tökelletesen befedi , és a fólùl elöadott 1:11! 
sö h_ártyát képeli. Ottan, hol a vékony bél а haránt 
hurkai‘odor alatt jön ki, а bélfodor а har-zint hm'kafodor 
ralköletik öszve; ott pedig, hol ö а &quot;astag bélbe men 
által , a jobb huŕkafodorral függ együve. A bélfodoi` ‚ 
mint a hnshártyánakv megkettöztetése , két levelekböl . 
vagy is а bèlfodorlemezelbö‘l (Laminae mesenterii)- 
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dll. Melyek egymáshoz fekszenek, és zsl'rt foglaló laz 
sejtszövet által foglaltatnak öszve. Ezen lemezek közt 
a belekhöz futó véredények, és a fülszivó edények, a 
hozzájok ~tartozó mírigyekkelßs idegekkel egyetemben 
` fekszenek.- ’ ` 

'227. A tcL-erve'n‘yes be'l ve'ìì‘iede'nyeiße's 
f ’ г`с1е3е1'. 

l. Az üterelv. Ezen bélnek csaknem egy egész ütér 
'ad чёт‘. Ezen érfölsö' fodorüte'r/Lelr (Art. mesenterica 

superior) nevezletik. melynek béla'gai számlálhatatla 
núl ágadznak el; belöle t. i. 12-- 18 ágak kezdödne-k, 
a föls‘ök rövidebbek, az alsók hosszúbbak; ezen ágak 
a bélfodor lemezzei közt futnak, a bélhöz közelednek, 
és мы készitnek , melyekböl új , és számosabb ágak 
erednek . meg a melyek ismét kissebb ivekben végzöd 
nek; az Не]: ily készitése némely helyekben többsz‘ör 
is történik. Az utólsó ivekböl végre az ágak egyene- - 
sen a bélhöz mennek, és ennek mindkét lapjain ter 
jednek el, a savós és izomhártyát fúrják által, ésa 
takonyhártyában hállóképre terjedvén el, hajszáledé 
nyekben végzödnek, melyekböl mind a vérerek ,mind 
a kigözölö edények kezdödnek. 

ll. A fuérerel: az iitereket követik. és ugyan azon 
‘o'szvekötö l'veket képelik; csak hogy ök szembetünöb 
.bek , és tágabbakg valamennyin a fodorve'rérben (Ve 
na mesenterica) végzödnek, vmely a veröczérbe meu 
által. i ` 

III. Az меда!’ , melyek a véredényeket követik, a 
fölsö fodorfonaiból erednek. Ezen fonat a fólsö fodor 
l'iteren fek'szik , fólül a meny-, alol a vese- és alsó 
fodorfonattal Юг; öszve 5 idegszálai a bél állományában 
terjednek el. 

` `52,28. ё. A tâpedényel‘ (Vasa lactea). 
A tápedènyek táppal lévén megteliïe, fehé‘r szl'nök- ' 

`töl nyerik nevöket, melyek tejedényeknek lis mandat 
i 5 d» 
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„к. Ezek ugyan а bél belsö fóll'iletén szabadon kez 
dödnek , azonban kezdelök bizonytalangolykor тай 
tó Мед; által tapasztalhatni,l hogy a bolyhok apró 
hólyagcsákat készítnek, melyeket némelyek a táptól ‘Ы 
nek kifeszl'tv‘e lenni; mások azt álll'tják, hogy ltöbb 
nyx'lásokat tapasztaltak légyen , melyek által‘a táp $21 
vatnék föl. A tápedények igen szárnosak; a . nyombél 
hen. és a tekervényes bélnek fólsö darahjában legsza 
porábbak , alkotá'aok ugyan az , mint a többi fölszl'vó 
edényeké. honnan 6k nem tésznek {Майдан edényrend 
szert; hanem a közönséges fólszi'vó edényekhöz {апог 

nak, mert mihelyl юры nem &quot;Хинди azonnal Киев bé látszatosa'k , és hasonlóképp cs k nyirkot vezetnek; 
olykor, lmgy miként menuek a kissebb ághk nagyobb 
'törzsökökbe által. tisztán észre lehel venni. A bél kii-~ 
lömbözö hártyáit штык, és lassanként n hélfodor 

' megkettöztetèse közé érnek, hol 6k ennek lemezzei 
közt a véredények mellett futnak, még csak a miri 
gyekhöz -nem iitödnek. A bélfodorban t. i. számos 
fólgombolyitott mirl'gyek, az úgy nevezett fodormìnl 
дуг!‘ (Glandulae mesentericae) fckßzenek’, melyek ép 
pen oly alkotásúk,&gt; mint a többi testV részein lévök, 
ezek egymás litán tölìb‘sornkat készitnek , melyek kö 
zül egyik a csalornához közelebb esik mint a másik, 
Ezen sbr mirl'gyeken {итак tehát atápedények keresz 
tül, lassanként tágahbak lesznek , de számok kevesbedik, 
és végre ‘а tápcsöben végzödnek. ` 

Ö_TÖDIK `FÖRÉ SZ. 
A ‘четы; BÉL. (темпам crassum) 

229~ ё. ‘А ’uastag be' lröl (И! a la'n овал, 
A vastag be'l a vékony типологии&quot;: vészi kö 

rül,A és а jobb csl'pcsoiitnál kezdödik , a vékony bélnek ' 
vége ennek kezdetébe menvén által, Индусы) része ahas 
hártyáhan перец}; , а vèkony bélnél rövidcbh , de лещ‘ 

~ . 
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lbe't'üníiképp tágabb, és három rószekire . az az a vak` 
bélre, hurkahélre, és a végbélre osztatik.' 

230.v .A val: be'l (Intestimlm coecum). ` 
Midó'n a vékony hél jobb oldalon a vastag bélhöz 

iitó’dik, tehál ezen ulolsótúl az öszveiilödésnek helye 
alatt еду gömbölyii rövid lömlö ereszkedik 1e, mely Va 
vak bél nevét viseli. Az öszvekötelésnek laelyén túl a 
a liurkabélkezdödik. A vak bél a jobb csipcsonton, és 
a lJelsö csipizm'on fekszik, és bizonyos gömbölyü tágas 
tömlönek képét viseli , mely alol el vagyon zárva. Mi 
vel alkotása a hurkabélével megegyez, tehát az en-` 

. nek leirásából fog kitelszeni. 
‚ A-vak bélnek bal, ós hálsó oldalán egy hosszú 

terjedéket lehet észrevenni-, mely gelisztalîe'piî ‘яд/12]! 
wilg/nal: (Processus vermiformis , seu vermicularis) ne 
.veztetik g’ ennek külömbözö helyezele van, majd bal, 
majd jobh felé hág&gt; föl, vagy‘pedig lcfelé ereszkedik. 
Idomja liengeres, belöl iirös, és számos ezen rész iire~ ‹ 
gében nyiló takonymirigyeket tart magában. Tompa 
vége be vagyon zárva, 'a vak bèlen egy tágas nyi-lás 

` sa'l. végzödik, melyen által a taknyot önti ki; hogy 
helyben tartasson,’ a vékony bélnek bélfodrálúl egy 

‚Ж vèkony terjedéket nyer, mely egy háromszegletíí rán; 
l czot készl't. - ', › 

‘;0ttan , 1101 avékony bêl, a vak bél és a hurkabél 
közt lévö határ‘nál a vastagba men által, еду billentyü 
а ÍLurßabille/Ltyú', ‘ищу aBau/zin 'vagy .Fallop bil- ' 
llentyúje'(ValvulaÍ coli, seu Ballhin-i, lseu’1ï`allopii)`ké~ 
s'zítetik. A vékony bél t. i. а vastag bêl nyx'lásán által 

~ezen utólsóba olyképp hat, hogy belsöképp igen ki 

áll; ez által Ö két széles'ránezokêt készit, melyek ha ‘sadékot hagynak magok közt. zen liasadék iészi a 
vékony bélnek nyilását , mely még is keskenyebb és 5211 
1се1)1»ш111кэсш_ vékony bél tágsága. A ránozoka vé 
kUUÈY 3 ¿s Vast-'1 bel lakonyhártyájáuak» megkettözte- v 
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téséböl szzlrmaznak , melyek vastagok ós mń'josahmoz 
gékonyak , és lág`yak, az egyik , mely a vak bel felé {е}; 
szik, умы), а másik jobban kiáll , azonban 1105526 
ságok, és szélességök egy átaljában igen változó. Avé 
kony bél savós hártyája, és hosszús izomrostjai , me 
lyek mindketten a vékony béltöl a vastaghoz mennek, 

‚ ezen megkeltöztetésben nem találtatnak , hanem erö 
sen megfeszitve futnak egyils béltöl a másikhoz; a 
körös rostok ellenben a ránczokban is jelen vannak. 
Mind ezek , mind ‚реф; a többi llártyák okai annak, 
'hogy a takonyhártya a hurkabélbe mélyebben eresz 
_kedik. Ha tehát a kiilsö , és izmos hártya ezen a he 
lyen lebonlatnak , akor a vékony belet a hnrkabèl nyi 
lásából mint egy tölcsèrképü csatornát ki lehet húzni , 
midön egyszersmind a billentyíi is eltünik. 

231. ё. A h u r Ъ ab e' l. (lntestinum colon). 
A /zurlrabe'l a mondott billentyûtölkezdve , egész 

az utólsó ágyékcsigolyáig, és a kereszlcsont kezdetéig 
terjed, és а. vékony bél körül еду félkört ir le. Akii 
lömbözö tájakon le'vô'lefolyása szerl'nt több darabok 
ra osztatik ,. azonban itt sok változásoknak van helyer 
és alig lehet csak két holt testben ie&gt; a hurkabélnek ha 
sonló irányát , és helyezetét találni. 

1. Ezen bél a jobb csipcsont belsö lapjánál Же: 
dödik, мы!) a )obb csl'ptájon ajobb vese elött 11111151 
felé, és a máj&gt; jobh karélyához ér, mely.rész jobb.. 
vagy föZ/Ldgó hurl‘a'nal‘ (Colon dextrum,seu'adscen- 
dens) neveztetik. A májnál a hurka , hogy jobb oldal 
rúl bal felé fusson , az elsö görbülést késziti . mel§r el» 
sö', vagyjobb [им/[идти]: (Flexura prima , seu dextra 
coli) neveztetik. ' 

2.) Ezen görbûléstöllkezdvén a hurka harúntan 
men jobbrúl bal oldal felé, és hara'ut hurl‘a'nal: (Co 
lon transversum).neveztetik. A jobb rászttdjtúl t. i. a 
köldöklájon keresztül egész a bnl rászttájig terjedv el :‚ 
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mely lefutásában a gyomor alam; fekszi-k, mellyel a 
gyomor/Lurlvacseplez (Omentum gustrocolicum) :illal 
kötetik öszve. A bal rászt felé futván, egy kevessé fól 
felé liág, ès ve'gre a lép aláiutgitten midön lefcló 1111111‘ 
na fordúlni, egy más görbûlést, “аду is a ma'soflz'l', 
‘аду bal Ímjlqtot (Flexura secunda , seu sinistra coli) 
bozza elö. 

б.) Е2 után а hurka n bal oldzilon ereszkedik le , 
mely rész bal, vagy leha'gó liurl‘dnalf (Colon sinistrum 
seu descendens ,) neveztetik. ltten а bal csiptájon fek 
szik , és a bal vese elött ereszkedvén le , a bal 051110300: 
1102 jut.' E helyt egy más görbůlést vagyis а csl'p--, &quot;аду 
-a ÍLarmadL'l: hajlatot ‘югу а romai S. betú't (Fle 
xus iliacus, flexura 3-a sen S. Romanum) hozza elö; 
:minthogy б haránthelyezetben az ulólsó ágyékgerincz 
nek rnelsö lapjához jut , és a végbélbe men által. 

A Vastagì` bél alkotása következendö. 
a.) A kúlsö Saz/ós ha'rtya, mint a liash'ártyának 

folytatása a hurkafodortúl kezdödik , ós ugyan azon 
tekintetíí , meg tulajdonságú , mint a vékony bo'lcn . а 

- hurkán lévö meghosszúbbodása által npró tömlöcsöket 
_ nemz~, melyek cseplezcse'l‘nel', ‘аду csepleztoldalé 

lvoŕnak. (Omentula, sen appendices epiploicae) nevez 
tetnek , és magokban Еду kevés zsl'rt tartanak. 

1).) А2 ёзот/ийгдуа hasonlóképp hosszú , és kör 
képů rostokbúl áll, de az elsök- a vêkony bélnek 
ugyan azon rostjáitól valamiben külömböznek. A kör 
képl'ík а vak be'lnek legkülsöbb végênél kezdödnek, `ès 
az egész hurkabe'len folytatódván, a hoslszú. rostokon 
egyenes szegleteknél vágnak által ; a hosszú rostok azon 
ban a vastag belet nem minden helyeken környelik 
mint a vékony belen , hanem három magányos kötele 
liet képelnek , és a ŕbélnek töbhi rószét nem fedezik. 
Ezen kötelek, ámbátor nem éppen jól, hurl‘asza'la 
goknal: (Ligamenla coli) mondatnak. Ezen kötelek -. 
оцап kezdödnck, hol а vak bél а gelisztanyújtvánnyal 
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egyesûl, a hurkán ezen kötelek köziil az egyik ottan 
fekszik, hol a hurkafodor ‘.aláltatik ; а másik ott,hol 
а nagy cseplez forrllozzá; n_harmadik a vékony béllel 
határos, és ez szabad. A csl'phajlat végénél ezen kötelek 
rostjai ismét eltávoznak egymástól és egyenlöen ter 
jediìeky ki a végbélen. Ezen hosszús roslokat inkább 
úgy kell tekinteni, mint a végbél izomhártyájának ter 
jedékeit , melyek három kölél gyanánt fúlfelé mennek, 
és a vak bélen egymással egyesülnek. Ezek таза“. a 
hurkát rövidi'tik meg, és neki oly tekintetet adnak,hogy§~ 
az alatta fekvö takonyhártya majd ei‘szényként áll ki, 
és több sejteket készl't, majd mélyebben lép he , azért 
is a vastag bél nem hengeres , hanem több l'veket ké 
szit; ha реф; az `izomrostok мигать, ezen tekin 
tet elmúlik ,'és ö’egyenlöen gömbölyünek мышь. 

с.) A tal‘onyluirtj/a a vékony bél takonyhártyá 
jának folytatásla , de mely itten szembetünöleg 111116111 
bözik. A fólszivd edényekuek száma megkissebbedik, 
a bolyhok kissebbek, tulajdon öszvehajló billentyûk 
többé nem látatnak, csak rendetlen ránczokat lehet 

' észll‘evenni , melyek a» bél kinyújtása alatt eltünnek, 
egyedül a takonymirl'gyek száma szaporodik. 

i:132. ё. A ’valt és Ízur'ŕabe'lnel‘ edie'nyei, 
e's z'degei. 

Ezen részeknek. üterei két foríiisokból ere'dnek , a 
fölsô' fodori'itér a vakbél _ès gelisztanyújtvány számára 
nyújtja a csz’phurlraüteret; továbbá а’ fólhágó h'ui'ka 
s_zámára a jobb hurlxzüteret v’égre а haránt hurka szá 
mára а közepsö' liurl‘aüteret. Az alsó fodorütér a bal 

»hurlraüteret nyújtja a lehágó hurkabél számára. Mind 
ezen ágak nagy мы készl'tnek , és ezek állal nyíl 
n'ak öszve.l Az l'vekböl а bélágacsok erednek, melyek 
liasonlókêpp. mint a vékouy bélen a takonyhártyában 
tenjeîlnek el. ‘ 
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A fuérerel' éppen annyi f6 ágakbúl állnak, amen 

ну! ágakat a két iiterek ezen részekhöz bocsájtanak, 
azért is еду jobb, egy közepsö, és egy bal hurkavé 
rér van, melyek miudannyin a fudorvérérbe mennek 
ńltal. ‚ f1 

A fîjlszívo' ede'nfyel'nel: иду?!) аиопегедеЁ'}: és 1e 
folyások van , mint a vékçny bélen lévöknek , csak hogy 
számok ezekhöz képpest csekélyebb 5 ezek hasonlóképp ` 
mirígyeken mennek keresztül . és végre а vékony bél 
nek szl'vó edényeivelfegyesülnek, azokat kivévén,me-¥ 
lyek a bal hurkából erednek , és a melyek magok ma 
gokban mennek a tápcsöbe (Шеф ‚А — 

Az idegek, részint a jobb és haránt hurka 52:1 
mára a fólsö fodorfonatbúl, részint a bal hurka 52:5 
mára az alsó fodorfonatból származnak, ök a hurka 
fodor lemezzei közt folytatódnakQés a bél hártyáiba 
hatnak. 

233. §. A Íz u rl‘afodor (Mesocolon). 
A hashártyának azon folytatása, mely a hurkát 

tartja helyezetben,liurl‘afodornal: (Mesocolon) nevez 
наш‘. Ez a.hurka lefolyásához képpest szinte három 
részekre szakad. Azert is jobb-, haránt-, és bal hur 
kafodornak mondatik. A jobb hurl‘afodor (Mesocolon 
dextrum) ’következöképp száŕmazik: midön n hnshár 
tìfa jobb` oldalon a hasizmoktúl`a veséhöz jut, мы: 
a vak bélt, és a lehágó hurkát érinti. Mel felé ter- a 
jedvén, a bélt vészi körül, és ennek helsö oldalán 
is'x'nêt lefelé ered; ez által еду ráncz készl'tetik , mely 
-az emh'tett-néven neyeztetik. A jobb hurkafodor мы: 
kétlemezekbölt. i. helsö ¿s külsöbül ‘Ш. Ezen utólsó 
azònbnn az elsönél rövidebb, nzért is a hurkaÍ helye 
zetét erösl'ti m'eg, hanem egyszersmind ezen részt há 
tul nem’ vészi körl'il. -- A bal hurlrafodor (Mesoco 
lon sinistrum) hasonlóképp забывай! 5 a hashártya t. i. 
bal oldalon a hasizmoktúl eredvèn , ezen bélt ‘едет, 
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és hasonló ránczot készit, mely maid rövidehh, maid 
ihosszúbb.- A ‚щит! Ízůrl‘afodor (Mesocolon transver 
sum), mely а haráuthurka felè fut, l‘iasonlólif'zppy két 
lemezekböl áll, az alsó , mely a vèkony belek feló nézv 
a hashártya hátfalátúl er'ed , harántúl men a bèlhöz 
mel felé , és egy félhódképü kivágányt шпиц, melyeu a 
nyombél men keresztiil. Fölmentében a haránt hurkát 
fedezi, folfelé ered,ésa fólsö lemezt nemzigiez agyom 
топ-115.1 men hat. és fólfe1é,úgy, hogy inkább hait felé а’ 
két lemezekl nem érik egymást, hanem edények, mi-~ 
rigyek, és idegeken kivül, még a hasnyálrnirigyet, és 
nyombélt is magok közé vészik. A fölsö lemez még` 
ШИНЫ) menvén Ы: felé, jobb oldalon a hashártyának 
azon részével egyesül, mely a májon а jobb vese elött 
találtatik; a balon ред]; azon résszel, melyv a МЕРЫ)‘: 

,tartozik. 

234. §. A 've'lgbe'l (Intestinum rectum) 
A vëgbél az utólsó' háfgerincznél a romai S. belü . 

végétöl vészi eredetét , és a lseggmyilásnál végzödik. He 
lyezletik a medencziiregben, hátul a Ветви’ és fab' 
csikcsontokon nyugszik, honnan az ö lefolyása görbe , 
melöl. az asszonyi nemnél a méhvel és а hüvellyel; a 
férjñaknál pedig az ondóhólyagceákkal és dl'illmiriggyel 
haláros. Mint a vékony bél'a végbél is körképů, kön-.„ 
nyen ki hagyja magát nyújtani, minden felöl hfökép 
pen pedig alol kövérséggel vétetik köriïl. A &quot;éghél a1 
kotása következendö. ` . 

Csak fólsö _re'sze záralik a hashártya töinlöjébe, 
és nem csak savós boritékot, hanem egy ránczot,vagy 
is a ve'gbe'lfodort is (Mesorectum) Каша-МИН, mely 

‚ öt helyezetében tartja. Aztán a végbél a hashártya 
lömlöjéböl kibontakozik, és csak melsö lapja marad 
még kevessé a hashártyától heiedve, a mennyiben ez 
a féi‘jfìaknál a hudhólyag hátsó lapjálól; az asszony-` 
nůl реф; a mèhnek ugyan azon lapjától ered, és a veg» ' 
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bél melsö lápjához terjed. Végre a végbél többi részé 
nek melsö lapjaa férjfì testben a 'hudholyaggal és ydnl! 
miriggyel, az asszonyi testben a hüvellyel sejtszövet 
által kötetik öszve; ugyan ezen résznek hátsó lapja. 
pedig a keresztcsonttal has‘onlóképp sejtszövet által 
egyesü-l. 

' Az zÍzonz/uírt‘ya, mely az elöhbeni után követke 
zik, a bárzsing izomhártyájához igen hasonló t. i. erös 
hosszú rostok , ezek alatt pedig vastag körös rostok ta 
pasztaltatnak benne, melyek közl'il az elsök ezen beltv ` 
mindenfelöl egyenlöen környelik. 

A talîonyha'rtya oly alkatásu mint a vastag bélnél 5 
а seggnyilásna'l a k‘ïlsö börrel egyesül, mely mintgyii 
röképü ráncz a bél l'iregébe terjed , és aként nagyobbo 
dik meg, mint a bél megrövidül. Takonymirigyek ezen 
lia'rtyában fökép'pa kimenetnél számosan tapasztaltat-- 
Izak, hol nyilásaikat szabad szemmel is észre lehetvenni. 

A vègbél еду kerek szük nyilással végzödik, mely 
задала]: (Anus) neveztetik. A seggnyilás a gát meg a 
farcsikcsont közt fekszik, a kiilsö hör körötte apró 

`ránczokat készit, melyekben, hogy a hör fóll'ilete a bél 
sár csl'pössége ellen óvatasson, számos faggyúmirigyek 
találtatnak. A férjñaknál рейд ezen nyilás szörökkel 
van benöve. ' 

A v_égbél mozgasára több izmok szolgálnak. 
a.) A Ã‘ülsö' seggza'rizom (Musculus sphincter ani 

externus), aÄ segg kiilsö részén azonnal a bör alatt iek 
szik; a,farcsikesont hegyétöl kezdödik , és két nyalá 
liokra szakad, melyek a nyilás köriil körkörösen fut 
пай; ezek melöl а seggnyilás elött ütödnek öszve, és 
а rostok részint a gat hártyájában mennek által, részint 
a férjñ testben а hudsiettetöben, 'az asszonyi testben 
ред}; а pinaszoritóban kötetnek öszve. Ezen i’zom a 
seggnyilást zárja be , és~ a külbó'rt húzza befelé; e fó 
lött a férjfi testben a hudcsövet húzván vissza, a hud 
siettetönek feszpontként szolgál. 

‘к 
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l A b.) A belsö' seggzfirizom (Musculus sphincter anil 
internas) a végbél belsö hártyáját közbeve'letleniil vészi 
körxïl olyképp, hogy ö az elöbbenì izom legbelsöbb ré 
tegét kèszítse. Ez а Véghél körös rostjainak öszvetor 
lódásńbúl származik, melyek itten egy типа; daga 
natot `képelnek- Ezen izom a seggnyílzist tèszi egészen 
szükké. . 

` ci) А seggemelmtöl: (Musculi levatores ani) 111111} 
don két izmok, melyek n végbél ВЫ. oldalán мышц 
nak, ezek közù'l mindenik a fancsont lehágó ágának 
belsò' lapjátúl származik, valamint csaknem az egész 
l'ilcsontétúl is, és kevessé a belsö dugizmot ‘едет. Az 
izomrosto'k a farcsikesont felê ereszkednek 1e.és részint 
ezen végzödnek:I részinta kiilsö seggzárizommal, részint 
magok këzt Её! oldalrúl fonakodnak öszve. Ezek а 
végbélt , és még a férjii` testben az ondóholyagcsákot, 
az asszonynál рейд‘; ahüvelyt is ápolják. Ezen izmoka 
segget, ha ez a bélsár kil'irl'tese‘alatt kevessé kifelé lola 
им , ismét fólfelé` 11112241;- vissza. i 

A végbél véredényei. Az, ùterelr.l A végbélhöz 
föképp a belsö‘nranyi'itér az also fodorülérnek egy siga, A 

— továbbá' a közepsö, és kûlsömranyütérek, melyek a 
hasalatti ütérböl szái‘maznak , mennek. Ezen ereknek 
törzsökei mindannyin ezen bél `lmfitsó részén fekszenek, ' 
ágaikat mel felé ln'ildvén. lA vel-eral: hasonló nevütör 
zsòkökbe mennek által: a belsö aranyvérér a bal hur 
kavérérben végzödik; a többiek pedig va hasalatti vér 

‚ érben öntik az általok fólvet't vért. nyirkede’nyek 
‘12о1‹|;а1 ,` melyek a hudhdlyngtúl, ondohólyagcsáktúl, 
és a‘hüvelytöl erednek , fûggnek бане; ,és avhasalatti 
fonatban végzó'dneki. Az'íd‘egel‘ mlnd а két oldalon а-‚ 
hasalatti fonatból erednek, azok pedig, melyek а zár 
izmok, és segg'emelintök számára rendeltettek, a ke 
resztidegekbôl vèszik 'eredetökeh А 



.L 
 ».r V

f életmíveíről. 77 

235.'§. Agyamor, és&quot; bélcsö“ állapotja 
a születés elütt. 

A magzat életének legkorabb időszakasszában egész 
a harmadik bodnap kezdetéig a bélcsatornának egy rév 

„sze a köldökzslnórban fekszik; és azonképp a mint a 
bas falai fejlődnek, húzódik az lassanként a hasüregbe 
vissza. A gyomor helyezete ,` a májnak szerfölött lévő 
nagysága végett a született embernek főképp a meglett 
embernek ugyan azon része helyezetétől külömbözik; 
a bal oldal felé van t. i. inkább nyomva, és a bal I'á'SZtn 
meg a köldöktájon helyeztetik“: a gyomorcsuk alacso 
nyabban; a nagyív pedig inkább balfelé esik. A gyo 
mor tehát függélyesen helyeztetik inkább; A vékoxiyl 
bél igen hosszú , és annál bosszúbb, és kevesbé teker 
vényes az, mentül fiatalabb a magzat. A vak bél rövid, 
és kúpos, eleintén inkább bal felé fekszik, és csak a hur 
kabél kifejlődése alatt tolatik a jobb oldal felé ; arajta 
lévő gelisztanyújtvány tulajdon állapotban van, mert: 
mennél fiatalabb magzat, annál kevesbé látszatik ő 
nyújtványnak len i, hanem mivel. annyira ki van tá 
gúlva', hogy gyakran az újszülött gyermeknél bélsárt 
is tart magában , azért is a vak bél folytatásának tetszik 
lenni, és csak a születés után látszik lassanként a neki 
tulajdon képet fölvenni. A hurkabèl csak a hetedik 

’l hóduapnak végével nyeri meg a maga helyezetet; ke. 
Vesbé görbült, minden emelkedésekI és bevágányók nél 
kül látszatik lenni, és semmi hurkaszálagok nem vé 
tetnek rajta észre, hanem a cseplezloldalékok igenis 
látatnak. Az egész bélcsatorna, gyakorta a gyomor is 
tulajdon alakkal, mely gyermebszurobnaír (Meconinm) 
neveztetik, van többé, vagy kev-esbe megtöltve; mely 
egy kevessé sürü, kocsonyaféle , íramlós', és főképp a 
vastag bélben fekete szürke; a honnan magolnia belek - 
is hasonló színűknek látszatnak; áll pedig takonyból 
epéből, és kevés elnyelt magzatvízből. 

m . 

X. 

7 
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236. §. {А cs ep l e z e l (Omenta , epiploa). 
A cseplezel‘ a hashártyának finom folytatásai; ök 

rêszint а gyomor , ¿s máj közt; részint а ‘gyomron, n 
vastag és vékony beleken helyeztetnek, és két részre 
'oézlatnalß 

&quot; 1.) А gj’nmorlna'j'- ,' vagy Ã‘z'ssebb céeplez (Omen 
tum gastrohep'aticum seu minus) a máj , és gyornor közt 

' fekszik, és csak а máj fólemelése után vétetik elöször 
észre; hanem ô' nem 'csakfn mondott életml'vekkel ha 
táros, de egyszersmind rc'szinl egész a bzirzsingig, és 
i‘ekelszig; részint a gyomorcsukig és a nyombél Кв: 
detéig terjed el. Ezen cseplez vékony, keves zsirt 
foglal magában, és a hashártyáuak kellös lemezé 
böl tétetik öszve; a fölsö lemez“ а májtńl , meg а 
теКезгЫП ereszkedik 1e, és a májnyomszálaggal meg 
а rekeszgyornorszálaggal függ öszve. Az alsó а haránt 
hurkafodor fólsö lemezének folytatásn, mely egész a 
Spigel karélycsájáig emelxedvén föl, ottan megfordúl, _ 
és a gyomor fclé terjeszkedik. А két lemezek közt az 
epevezetékek, a máj edényei. és a gyomor kis l'vé fog 
altatnak. Ezen Cseplez erre a gyomor kis l'véhöz 
folytatódik; innen a fólsñ lemez a gyomor melsö lap 
ját, az alsó pedig акта!‘ hátsó lapját fedezi. 

2.) А gyom0rÍzurl‘a--, vagy ладу/0612 cseplez 
(Omentnm gastrocolicum s. тайна) a gyomor` alatt Гей 
‘szik a'haránt burka, és vékony bél elött; a gyomor 
жду l'vétöl származik, а mennyiben- a kis cseplez két 
lemezzei, minekutánna a gyomrot betakarták vólna , a 
'gy'omor nagy l'vén ismét öszve kocczannak , és egyszers 
mind a gyomorlépszálagot is magokhoz vészik. A két 
lemezek egyesülve а haránt hurka elölt ereszkednek le, 
ennél még alább bocsájtkozván, midön a vékonj,r bélt 
többé , vagy kevesbé fedezik , hat felé fordúlnak , újon- . 
nan fölfelé mennek (úgy tehát, hogy a nagy c'seplez 
nègyszeres lemezböl áll) és ismét a hai-aint hurka bélt e'r 
vén, csakugyan' ehöz forrnak. Ezen csepleznek hosszúsága 
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lu'ilömbözö,l és csak két holt testben sem lehet ennek 
ugyan azon hosszúságát , vagy egyenlö helyezetét там] 
ni', mert majd hosszú , шайб. rövid , majd fölgöngyü 
lödötînek, ‘аду félre tólva lenni tapasztaltalik. 

A Ízurlfacseplez (Omentum colicurn) a nagy Ícsep-- 
lez ki'ilönös részének álh’talik lenni , mely'ezzel egy ösz 
vefûggó' cseplezt tész, és csak anuyiban kiilömbözlk 
attúl , hogy nem a gyomorti'll, hanem a harzint hurká 
túl , és a fölhágó hurkabélnek fólsö részétöl származik; 
két lemezekböl áll, jobbra еду vak tömlöbe «зубам: ‚ 
és balra a nagy cseplezzel foglallatik öszve. ‚ 

A cseplezek lég állal fólfúvathatnak, mely czélra 
n' Winslow lilva (Foramen WinsloWii) szolgál. Ezen 
nyilás a máj jobb karélya alatt fekszik , melyre az epe 
hólyaguak vnyaka, a nyombél elsö hailaija , és a 1116] 
nyomszálag meg a májveseszálag alatt lehet akadni. 

A cseplezek alkotása véko'ny lévén, 6k csaknem 
átlátszók föképp a magzatban , a lemezek az edényeket 
vészik шаге]; közé, melyek hállóképp vannak elter 
jedve., és sok zsirt foglalnak magokban , föképp a nagy 
cseplez. A kis cseplez véredényei a gyomor koszorús 
iitereiböl, és a máiiitêrböl erednek; a nagy cseplez a 
gyomoresepleziiterekböl kap-ja iitereít, n vérerek pedig 
hasonló nevü edényekhe mennek által; a nagy cse-p- ` 
lezbeny végre némely nyirkedények is vétetnek észre. 

HATODIKFÖRÉSL 
’ A MA J Rú L (new).v 

237. §.IA ~ma'j közönae'ges telzintete. ¿ 
A , &quot;аду joh leginkább a jolJb rászttájon fek# 

szik , és a hashártya tömló'jében rejtetik , fólxïl a re 
kesszel , alolrészint a gyomorral, és nyombéllel g részint 
a haránt hurkának elsó' hajlatjával, részint a jobb ve 
sével határos; melöl pedig a hasizmokat êrinti. Alló 
_helyezetben a máj alább csiigg, mintsem fekvés közben 
egyszersinind’a rekeszt is aláhb húzza; nagysága kü 
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.1ömböz6, egéssëges állapotban a meglett embernèl а 
jobb rászttájtúl fogva egész a szivgödrig, és a bal rásztìg 
teried , és a gyomornak egy részét fedi; szine egésséges 
állapotban sárgás barna. 

233. §- A-ma'j sza'lagaí. 

Ezen szálagok два]: nem mindannyin a hashzirtyá 
búl származnak , és ezen helrészt a rekesszel, а burka 
béllel , es agyomorral egyesitik. A szálagolç ezek z l.) 
az al‘aszto' sza’lag (Lig. suspensorium) nem egyébb, 
mintsem a hnshártyának legnagyobb folytatása; ez a 
rekesz alsó lapja , és a mai domború lapin közt fekszik, 
e's a karélyközötti bevágánytól meltöl hat felé az iirös 
érhöz terjed, a hashártyának megkettöztetéséböl áll, 
mely a rekesztöl, és a harónt hasizom inns Vrészétöl 
ereszkedik ala.: azért is két lemezekböl all, ezek me 
löl szorosan egymás mellett fekszenek , hátul egymás 
iól eltávoznak, és sejtszövetet foglalnak magok Кбит. 

— Melöl a szálag magossága nagyohb, hátul csekélyebb. 
Ezen szálag hordozza a májat a test állása közben , és 
и: mintegy lebegö állapotban tartja, ez által aka 
dályoztatik meg ezen nehéz belrêsznek az alatta Гей 
vö részekre lévö nyomása. 2.) A lroszorús “(Над (Lig, 
eoronarium) az elöbbeninek folytatása . az akasztó 
„идёшь megvált lemezzei közl'il az egyik- a jobb, a 
másik a bal oldal felé men, és a májnak leg dombo 
rúbb rêszét, és annak ve'geit foglalja a rekeszhöz. 3.) 
A görgeteg vagy Ízengeres sza'lng (Lig. rotundum ,seu 
1eres) nem a hashártyának folytatása. Ezen rész göt 
geteg, porcznemii, melöl , és alol helyezletik, az akasz 
Магда; két lemezei által lévén elrejtve , és ugyan azon 
irányban hug fólfelé, melyben az akasztó вида; mel 

‚ sö széle fölülröl ereszkedik alii. Ezen szálag n такт! 
ban a köldökvérér volt, mely sziiletés után Velzáród 
va'm,ezen szálaggá változott, midön is az akasztó szálag 

1152 
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tisztét eló’rnozdx'tja ,és a májat hordozni segl'ti. 4.) A На 
cseplez , ès а maj/Lyomszálag. (224. 236. §.) 

239. А ma'j lrözönse'ges föloszta'sa. 
' A májon kiilömbözö lapok, szélek, és bevágányokl 

vêtetnek észre. ‘ 

I. А lapoŕ. A májnak két-lapja van, a fólsó', 
‘аду дотрогй fò'lület állás közben i`ólfelé tekint,bol 
tozatos, а rekeszt érinti , sima , és az említett 821111150 
lion kivül tökélletesen szabad. Az alsó Ívajont fölület 
а kiilömbözö bevágatok végett egyenetlen. Ez ferdén 
-men jobb oldnlrúl bálra fólfelé ‚ es közepe a gyomor 
hoz esik, jobb oldalt pedig а nyomhél elsö hajlatján 
és a burka belen , hátul végre а vesén nyugszik. 

‘ II. А .sze'lel:. A melsö' вы}! éles , a hasizmok fe 
lé tekint, és két bevágányt mutat, az egyik, vagy is 
a köldökbevágány inkább bal felé fekszik , és minden-'Y 
kor jelen van, mivel a görgeteg szálag mint néhai köl 
dökvérér itt folytatódik amájalsólapjához. A más nem 
állandó bevágány ink‘ább jobh felöl fekszik, és az ’epe-l 
hólyag feneke kl'ilebb tolódásátúl szzirmazik. A màj. 1111! 
.sól sze'le vastag, föképp a jobb oldalon , hol csakugyan 

‚еду tompa heggyel végz`ödik, mely a jobb vesén nyug- l 
szik, és ettöl egy benyomatot nyer; bal felöl pedig 
éles heggyel издает. ‚ 

lll. A máj a'rhu' mindannyín a maga alsó lapján 
_ fekszenek; az egyik , mely a melsö széltöl szula'd 111161 
sóhoz ‚ а máj nyúlta szerintinkább bal felöl fekszik, és 
bal /Losszús a'rolmalr (Fossa longitudinalis sinistra) mon- k 
datik. Ezen ároknak melsö része a köldökvéreret' tart 
ja magában , 'olykor melöl a máj tillományától {едете 
tik, és egy csatornát képel, melyben а köldökvérér 
folyik egy darabra. Távulabb hátul az árok keskenyebb 
lész, és az ArantV véreres vezelékét vészi magiiba; azéri: 
is'a 'ue'rerels «vezete'l‘ a'rlsrinak (Fossa ductus venosi)nevez- _ 
tetik. А jobb hosszús a'rolï (Fossa longitudinalis dextra) 

б 
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inkäbb jobb -felöl fekszik, hosszús,_meg lapos,és az epehó 
lyagot vészí fól. -A hara'ut drol: (Fossa transversal) ha 
rántan fekszik, föképp а Ьа1 hosszús árkon vág keresztül , 
mely tájon csakugyan tágabb is. Ezen árokban a májl'itéx', ‚ - 

„а veröczér, a májvezetëk , Невы: , és а legtöbb nyirk 
edények találtatnakg azért is ezen árok a ma'j'ŕapujaí 
nal: (Porta hepatis) neveztetik, mivel ez állal Ищи}: 
а 1е5пеУеие1езеЬЬ`1'ёз2е1: ki s he; szorosabban véve 
ezen nevet azon völgyelet viseli,mely a Spígel ka-~ 
rélycsájaL és ennek farlras gumo‘j'a (Tuberculum cauda 
шт) közt helyeztetik. .Az ürò's éràrl‘a (Fossa pro 
vena cava) a jobb karély hálsó részén látatik , és az al 
só l'irös eret vészì fól, olykor а máj állománya egy rö 
vid. csatornát készítvéu, ugyan ezen eret vészi körül. 

4.) A та] kare'lyaí A mondott bevágány által а 
màj négy kare'lyokra (Lobì) szakad, t. i. ВЫ nagyob 
„bakra, és két kissebbekre; а jobb lxzre'ly а jobb 01 
daIon fekszxk. és &gt;a négy szegletü karélytól а jobb 
hosszús árok által ‘Малыш: meg; а bal kar-¿Iy bal 
felöl nyugszik , és а baly hosszús ároktúl egész а mái 
bal végéig terjed. A ne'gy szegletiï Lare'lynal: idomja 
ön nevével egyéz meg. és a két hosszús , meg а haránt 
árkok által határoztatik. А Spigel lrare'ëya csekély 
kúpként dl'illed ki, és az ürös ér árka, meg azon árok 
közt {так , ше1у а véreres vezetéket vészi {В}, ennek 
еду része igen kidúdorodik , és szemölcsös еЁштбпа‘` 
(.Tuberèulum papillare) mondalik; laposabb része pe 
йд, vagy az úgy nevezett [си-[таз gumó (Tubercu 
lum caudatum) az ù'rös eret választja meg a verö‘cz-n 
érlöl. 

240.15. А ma'jnal- 'all-ota'sa. 
A máj kivül еду 1:12186 Íuírtya által vételik könìl,V 

mely а hashártyának folytatása lévén , sima és iramlós. 
ErzenA hártya mint akasztó, meg koszolïús szálng a re 
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kesztöl ereszkedik le, és a májhoz jut. Csnk ‘шов he-J. i 
lyen , hol hátul az akasztó szálag válik meg, nincs meg 
ezen hártya. A haránt árokban ред}; а hashártya az 
tán a kis cseplezbe men által. 

A külsö hártya alatt a máj tala/'don te'rz'mbele 
fekszik, mely barna vörös szi'nü, igen nehe'z . és csak 
nehezen rothadó gyurmából áll. A májnak állományát 
átvágváu , szl'ne а mélységhen világosabbnak тети“: , 
és likacsos tekintetet шпиц’, ше1у likacsok az átvagott 
véghetetlen számú edényekböl erednek` és a melyekhül A 
ver., meg sárgás nedv szivárog ki. Atérimbel kù'lömbfe 
le edényekböl, és ezeket öszvefoglaló sejtszövethöl áll. 
Az elsölihöz tartoznak részint azok. melyek а vért az 
epe elválasztására, és a пиццы: táplálására ehöz veze 
tlk; részint azok , melyek az epét készl'tik , Pólvészik ‚ 
e'á kivezetik; részint azok. melyek az epe elválasztdsá 
túl hátra maradó vért a májból ismét a vér közönséges 
gyurmájába visszavezetík; részint а szl'vó edények , 
melyek az epe készítését némüképp elösegl'tik. 

1. Azoń ede'nyel: шеф/е‘: a 've'rt 'vezetz'lr a ma'jÍzoz. 
1.) A- 'veröcz/e'r (Vena pontarum) a májnak legna 

gyobb edênye, mely a májhoz `a legtöbb ‘лёг! viszi , 
azért neveztetik veröczérhek , mivel a máj kapujában 
fekszik', az ö alkotása tulaidon, тех‘: a közepe tészi 
az б törzsökét , melynek két végei ágakra szakadnak , 
ezen ágakban pedig billentyüket sehol sem találhatni. 
A veröczér :mind azon vérerekbó’l tétetik öszve, melyek 
a tápkëszl'tés rendszeréhöz tartoznak , az ezen rendszer 
höl jövc'í vérerek, Ы: vagy három törzsókökbe jönnek 
öszve, t. i. a lêpvérérbe, és а fodorvérérbe. Mihelyt 
ezen két ágak,egymással egyesülnek, azonnal készen 
vagyon а veró'czérnek törzsöke , а те1у rövid , anyom- . 
bél, és hasnyálmirl'gyen túl lfekszik. , és azîán az epe 
vezetèkektöl meg а máj idegeitöl és iítereitöl fedve , а 
kapuhoz ê`s haránt árokhoz érkezik. A veröczér itten 
egy jobb , és bal ágra szaka‘d. A jobb igen rövid', és 

6 ¥ 
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'tág, a haránt árok jobbl végében men , és a jobb meg ~ 
négyszegletü karélyokat drasztja el vêrrel. _А bal (с; 
hosszú, csaknem az egész мы“: árkon fut keresztül, 
ennek bal végéhöz jut , és ágai a bal karélyba hatnak. 
A magzatban ezen :ig melöl a köldökvéreret vészi- föl , 
hátul pedig az Aránt véreres vezetéke ered belöle. A 
veröczér egyebként lömött зените: által vétetik kö 
rù'l, és minden a haránt árokban lévö réázek ezeri ж}! 
526%:й1ы1гоё1а1шша1с öszve. Glisson. ezen sejtszö. ~ 
vetnek izomrostokat tulajdom'tott, mel'yeknek a vér 
kerengésre a májban befolyásoknak kellene lenni. A 
tapasztalás ugyan ezt he nem bizonyitott'a, azonban még is 
ezen sejtszövet Glisson „шт/ъ (Capsula Glissonii) ne 
veztetik. Mihe'lyta veröezér a máj állományába jut,` azon 
nal az üterek‘természete szerint ñnomahb ágakra вза 
kad , és végre alegfìnomabh ágakban végzò'dik, melyek 
háj'szdledények gyanán‘t tekinteihetnek. Ezen Едет 
hajszáledényrendszerböl nem csak az epevezelékek ered 
nek , hanem a Енот’ májvérerek` is. ` ' 

A ma'j'üte'r (290 Ё.) a menyù'lérnek egy ága 
jobb felé men a májba, de minekelötte abba jutna, 
nehány ágakat ad, melyek nem ezen belrész számára. 

l A.'rendeltetlek. M helyt a kapuhoz ér, @gy jobb és bal 
ágra `szakad, melyek jobbra'és&quot; balra ön karélyaikhoz 
futna'k,l ' l 

‘ 3.) A máj ezen iitéren kivül még a folsö fodor 
ütérböl, a belsö csecsiitérböl, a llas a1atti-, és rekesz 
l'itérböl is nyer tápláló ágakat. 

II,y _Az epe't fölvévö és lrz'fuezetö' 'ede'nyeln Ezen 
finom merö csövek, melyek epevezetékeknek inondat 
nak, sárga szinük ,_ és az egész máj állományiíban- elter 

l jednek, meg ay hajszáledényrendszer _közbejárása által 
a májiitérrel, -ès а veröczér végeivel kötetnek öszve , 
honnan a beléjök befecskendezett nedv a máiiitérbe és 
a vérerekbe kéntet‘hetik. A legkissebb ágak csak lassan 
ként kötödnek öszve . és 'egyesülésök 'által nagyohb ága’» 
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~kat képelnek mind addig, mig végre mindannyiból két_ 
' Иду három f6 ага]: elö nem állnak , melyeknek min 
‚ denike egy egy kare'lyból származik. A haránt árokban, 

azon fö ágak egy tompa szégletnél lkocezannak öszve ‚ 
ès а ma'j'vezetélret (Ductus hepaticus) készitik, mely 
az elválasztott'epének kiiiritö csöjét tészi. Ez a veröczér 
пи jobb felé a nyombe'l felé hág alá ‚ és a hólyagveze- Í 
tékkel (Ductus cysticus) egyesül, mely egyesülésböl а; 
epeŕözvezeíe'l: (Ductus choledochus) kerlïl ki, a mely 
röl aztán leend szó. ‚ 

Ill. »Azon ede'nyel‘, melyel: a мы; pearado' fue'1j_t_ 
to'uríbb visziir, minekutáuna abbúl az epe elválasztó 
dott volna, ma'j've'rereknel: (Venae hepatieae) inondat-v 
пак , melyek a máj hajszáledényrendszerébül erednek; ‘ 
ezek ott ve'gzödnek az ù'rös erben, hol ez amáj mellett 
suban el, még pedig több nagyobb és kissebb nyilá 
sokkal. 7 

1V. A föls'zí'uó ede'nyel'. A máj ezen edényekböl 

bövelkedikçmelyek részint fölú'letesen , részint a mélységéböl erednek , azok , melyek fölu'letesen vannak, 
vagy a kardnyújtvány és hetedik borda közt lévö hé 
zaghan folynak; vagy pedig a máj szálagainál a rekesz 
nek szivó edényeivel részesülnek‘. Legszámosabban [11161 
tatnak а máj alsó lapján , és a 'uerö‘czefouatot (Plexus 
portarum) készítik, mely а haránt árokban nyugszik, 
számos nyirkmirigyekkel bir , és a gyomorcsukon túl 
а tápcsö kezdetébe oltódik. ‚ 

V. Az vid_egelr, melyek a májhoz mennek , a maj 
fonatot (Plexus hepaticus) készl'tik 5 ez a menyfonatbúl 
vêszi eredetét, а kapun által a májba hat, és számos 
részekre szakadván , a maj karélyaiban terjed el. 

241. §. A ma'jnalv születe's elött, és мёд/ь 
__1ё’иб alllapotja. 

A Шум májának nagyságával a meglett einher 
ugyan azon élctmivet öszvehasonlitván, meg pedig az' 
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egész testhöz képpest,az elsönek bámúlandó elökelösé 
gètltapasztaljuk. A máj annál szèmbetünöbb, mennél 
ñatalabb a magzat, a hasiireget csal.nem egészen ki-_ 
tültipés a balgrásztig terjed el; egyszersmind azt is 
tapasztaljuk, hogy a bal karély а kifejlödésben sokkal 
elöbb léptetett mintsem a jobb. Valamint a máj пагу 
sága , úgy egyenletlen kifejlödése is a vér erösebb oda 
folyásából es ennek egyenletlen eloszlásábúl származik. 
Amáj színe homályos vörös, külömbözö karélyai, mély 

Abevl'igányok által világosabban kileleltetnek; mint а 
megletteknél , álloxilánya púhább, szivacsosabb, és na 
gyobb mennyiségnyi vér elfogadására ü'gyesebb. A ve 
röczér kicsiny, és csak kevessé van kifejlödve; az epe 

— hólyag is kicsiny, és csak keves de homályos szl'nü epe 
találtatik benne. 

Ezen életml'vben a magzatnál а vérkerengést elôse 
gitö két tulajdon edényekre akadunk: 

1.) A lröldöltvére'rnel: beültete'se. Ezen vérér a 
magzatban nagyobb mintsem a veröczér, а köldök 
zsinóubn jön által а köldökön keresztül а hasüregbe, 
eleintén a hashártya és hasizmok közt fekszik , 111111115 
tában ott hajlik jobb felé, hol az akasztó szálag 1111111 
tatik; itten a szálag két lemezzei közt fut а szálag 
melsö széléhöz alá, a köldökbevágányon men keresztül, 
és а bal hosszús árokha ér, ebben egész а haránt áro'kig 
fut, és а veröczér bal ágában végzödik. 

2.) Az Ararat fué/'eres lvezet'c'l‘e (Ductus venosus 
Arantii) a veröczér bal ágából kezdödik még pedig 011, 
hol nz ellenes oldalon a köldökvérér а veröczérbeíivég 
zödik. Ezen csatorna a Spigel karélycsája mellett men 
el, és afúlhágó úrös érben végzödik. ` 

A vérkerengés a szu'letés után megváltozván , a 
:májnak és az ö edényeinek állapotia is megváltozik, - 
mivel a vér tolódása a májba csekélyebb, tehát ezen 
életmív nagysága és térimêje is szembetünöképp meg 
kissebhedik , gyúrmája keményebb lész , és szi'ne hulk 
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‹ folyamattal vállozik. A veró’czér észrevehetöleg lágúl, 
nz ö bal ágába'n lévö két. nyl'lások , melyek a köldök 
vérér és az Агат Vél‘el‘eâ vezetékének b'eültetés helyei 
valának, lassanként öszvenönek, Sött ezen csatornák 
magok is szálagokká lésznek. -- Élemedö korhan a 
máj, a nélkül hogy beteges volna, gindárabb, parázs'abb 
lész, „(не sötélebbre változik. 

242. Ё. А z e р e Íz ó I y ag (vesícula Q seu oyslìs fellea), 
EZ a máj j_obb karélya alsó lapján a jobh hosszús 

árokban nyugszik; rajta a féltekés és tognpa feneŕet 
(Fundus) lehet tapasztalni, mely а máj melsö szélén. 
helyeztetik, sött attúl gyakorta kevessé‘ ki is dl'illed, 
a hólyag többi részei közt legalacsonyabban meg leg 
mélyebben fekszik , és а hurkabélhöz ütödik. Az epe 
hôlyag feneke акта]; közepsö részébe, a ‘виде (Сог 
1113) men által, mely hall; folyamattal szükülvén , az 
ejehólyag nyalva'ba (Gollum) mint az epehólyag leg 
Ãkissebb részében Végzödik', ez а feneknêl magosabban 
fnkszik, és közönségesen теща-363, végre az epehólyag 
ryaka ezen hólyag kilïrl'tö csöjébe a hályag'vezete'lrbe 
(Duclus cysticus) men által. Ez а nyaktól eredvén, 
lezdeténél tekergó’sen fut, aztán egyeuesen men lefelé 
a Úeröczér törzsöke alatt , és еду igen hegyes szegletnél - 
a májvezetékkel egycsül, mely a haránt árokbúl lèp 
'u' , а két темы; egyesûlvén еду közönséges csatoxà-4 
Ját az úgy n_evezett epeköz'vezete'lret (Ductus choledu’-&gt; 
abus) készl'tik. Ez a‘veröczér törzsöke` alatt a nyombél 
fólsö részén túl men el, aztána nyQmbél lehágó részét 
érintí, ezen bél hártyáit egymás litán átfúrja , és végre 
egy egyes kevessé kiálló nyl'lással végzödik Ábban, Vele 
egyl'itt ugyan azon nyl'lásnál nyl'lik а hasnyálmirl'gy 
kiù'rl'tö _csöje is , mely nyl'lás csak nem mindenkor mind 
a két &quot;ezetékekkel közös. ì ' 

Az epelw'lyng листва. Az epehólyng mindenck 
elött а hashárlyátúl nyer egy tölve'lletlen hdrlya’t ; 
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tökélletlent azéri., тег: nem az egósz llólyagel: boritja, 
hanem egyedül az ö a mújlúl elfordńló- szubad Парад“ 
húzza be. A máj felé fordúló másik lapon , melyet, 
mivel a hólyag а májjal öszvefiiggèsben van, nem 
lehet lálni. egyedül laz sejtßzüvet tapasztaltatik, mely 

' (Щи! ö a пища! fiigg öszve. A kl'ilsö hártyát lefejtvén, 
részint husszú , résziut ferde rostokat leliet tapasztalni, 
melyeknek a bélcsö izomhártyájának húsrostjaival ha~ 
sonlatosságok van. Ez után az edényekhül dús ta 
lrony/za'rtj/a következ‘ík, mely az epe behatásátúl barnás 
sárga szl'nü. Takonymirl'gyeknek nyomdokait egyedûl 
a hólyag nyakánál tapasztalhatni, melyek lételöketvi 
lágos nyl'lásaik által bizonyitják. Ezen hártyának bel 
sö föllilele kiáll , számos ránczokat készl't , és hállóké 
pû sejtes tekintetet шпиц. На tehát ezen ránczok a 
többi rhártyák lefejtése után kifeszülnek , ezen hólya; 
` még egyszer oly nagynak tetszik lenni, mint annak elötti. 
A hólyag nyakán apró tökélletlen billentyiik Миша)‘. 

` A máj- a hólyag- és az epeközvezetékek hasonló alko 
tásúk, takonyhártyábúl állnak, mely kivül merö sejt 
szövet által “мы; körül, és a melyek a nyombél ta- ' 
konyhártya folytatásainak láfszatnak lenni. 

Az epehólyag ütere olykor kettös és Ízólyagüte'r 
nel; (Arteria cystica)~neveztetik , mely közönségesen a 
májûtérnek egy ága. A Ízólyagve're'r (Venn cystica) а 
veröczérbe men által. A nagyobb epevezetékek. mel 
lett pedig számos nyirkedéuyek мыть, melyek az 
epehólyagból eredvén , a tápcsö kezdetében végzödnek. 
Végre прыщей а májfonaiból erednek. 

HETEDIK FÖRÉSZ. 

'A LÉP (Lien, Splen) _ 
243. А le'p If‘özönse'ges tel‘z'ntetle. 
A lép a bal rászttájon a gyomròn túl és mellett a 

hashártyu tömlöjében r'ejltve fekszik. Föliil a rekesszel, 
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melöl ës kifelé a l0~dik éS 11-dik bordzíval. alol az 

'itt egy mélységet készitö haránt hurkafodorral, jobb 
oldalon a gyomor fenekével és a hasnyálmirigy far- А 
kával határos; a gyomor fires »lévén, а lép fùggélye-~ 
sen ereszkedik le , azért is hegyes vége lefelé vastagabb 
vége pedig fölfelé fekszik; a gyomor megtelvén, а lép, 
haránt helyezetet nyer , még pedig hegyes végével mel A 
vastag végével pedig hát felé néz. A magzatban a lép 
inkább melölfekszik, hanem a gyomor és bélcsatorna 
szüntelen kiterjedése által la'ssanként h_át felé nyomatik. 
A lép “душу igen kiilömbözö, és egésséges állapot 
ban, a májhoz képpest ennek hatod részét‘tészi ,azon 
ban a lépnek nagyságát csak a hirtelen halál utáu МЫ 
hetjiik meg, mert',idült nyavalyák .'iltal еду belrész se 
szenved nagyobb változásokat mint. ez. Az -ö nagysága 
egyszersmind az életben a gyomor állapotjátúl', és az 
emésztés idejétöl is fiigg; a gyomor igen meg lèvén 
типе, a lép kicsl'ny; amannak kiiirülése után emez 
növekedik. A lép természetes .szz’ne kivúl kékesszl'irke. 
a gyermekekben vörösebb , helsöképpen ‘cseresnyeszin 
vagy is oly szinü mint az жмём: aludt чёт. A lépen 
két. lapok kiilömböztetnek meg: a l'ülsö' domború,‘a 
belsö vájott 5 ezen utólsó két részekre választatik,me-- 
lyek között a kivájúlás legszembetünóbb; ezen kivá 
)'úlás le'plvöldölcnek (Hilus lienalis) neveztetik, melyen 
által az edények ki-, és bejárnak; a belsö lapnak két 
részei nem egyenlö nngyok, a melsö nagyobb , vájottabb, 
ès föképp a gyomron fekszik, a hátsó rónább ,_ keske 
nyebb , és a rekesz szárával határos, A lép fólsö 've'ge 
vastagabb és tompábh , az alsó vékonyabb, és hegye 
sebb. 

A lépet Aa szomszéd részekkel több szálagok kötik 
öszve', azon szálag, mely által a rekesszel ШК; öszve.y 
le'pal‘asztó sza'lagnal: &quot;югу relveszlépszálagnak (Lig. 
suspensorium lienis, seu phrenicolienale) neveztetik; 
ez a hashártyának megkettöztetése , és oly Её: 1сше- F 
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zekböl all, melyek a lép fólsö részén egymástól meg 
válvän, az egész életmivet fedezik. A köldöknél ezen 
lemezek ismét öszvekocczannak, és részint a gyomor fe 
nekébe s ennek nagyobb ivéhöz mint gyomorle'pszfi- . 
lag (Lig. gastrolienale) mennek dltal; részint a ваз! 
cseplezbenvégzödnek. ‚ ‚ 

Olykor több _apró lépek, zsellérlépek (Lienes suc 
centuriati) vétetnek eszre, melyek vn valoságos léptöl 
Ägészen meg vannak ‘Лапша, hanem ngyan azon al 
kotások és szl'nök van , és edényeik ugyau azon kútlöhöl 
vészik eredelöket. Ezek közönségesen a valóságos lep 
Май találtatnak a nagy cseplezben. 

244. A lép all‘ota'sa. 
A iep ka hártyáiól mail. kann, egyik а шла 

Лдггуа (Membrana externa) mely egyes és a mint már 
fólebb jelentetett, a hashártyátúl ered, mivel ez mint 
rekeszlépszálag a lèpre ereszkedvén , ugyan ezt környeli. 
Ez alatt a másik, шагу is n saja‘t lla'rtya (Membrana 
propria) találtatik, mely azonban az elöbbenivel szo 
rosan öszve van növe. Ez is savós természetünek látszik 

lenni, az edényekkel, hol ezek a köldöknel a léphe 
ki- és bejárnak szorosan összeft'igg, és a lép 61101116 
nyaba számos terjedékeket bocsájt, melyek fmom, és 
laz ведите: últal egyesíilö közf'alakat , és œatornákat 
készitnek. Az l'itér hajszáledényekben végzödik. melyek 
a közfalakba bokrétaként terjednek el, és a vért a lép 
mondott cs'atornáiba öntik ki. A rövid vérerek a csator 

nákból származnak , és az ezekben folyó vért vészik föl', 
ha ilyen vérér beláö föll'ilete vizsgáltatik , rajta számos 
kerekded nyilások tapasztaltatnak , melyek a csatornák 

» végeit jelelik. ' к 
A lép a nagy Ирине‘ (Arteria lienalis) nyeri, 

lmely a menyiitérnek egy ‘Ева ;' ez a hasnyálmirigy fólsö 
lapján men el, minekelötte a lépbe рта, több ‘13:11: 
ra szakad, végre csakugyan a lépköldökön keresztiil, 

I 
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a lépbe hat , s itten a lép állományában fagyanánt ter 
jed el. A le'pve're'r (Vena lienalis) az ú'térrel egjretem 
ben foly 1e, mely a léptől fogva jobb oldalra men, 

` és a verőczérben végződik. Ezen vérér a lép kivezető 
csöjének látszik lenni, mert rajta másféle kiürítő eső 
nem találtatik. A lép nevezetes, és számos fölszívóedé 
nyeket nyer, melyek részint a lép állományából, részint 
a két hártyák közt kezdődnek, ezek a lépköldöknél 
gyülnek öszve, a lépvéreret követik, és atápcsőbe men 
nek által. A lép idegei a menyfonatból erednek, és 
le'pfonatnal: (Plexus lienalis) nevezett fonatot képel 
nek, melynek szálai igen finomak , és csak kis szám 
mal vannak. 

NY'OLC_ZADIK FÖRÉSZ. 
A -HAsNYÁLNURÍGY (Pancreas). 

245. §. A hasnya'lmzrígy vagy hús-mind 
l-äzölnségea tekintete. 

Ezen mirigy a haránt hurkafodornak alsó lemezze 
fölött fekszik, és melöl ugyan azon fodor fölső leme 
zével. fedeztetik, egyszersmind pedig a gyomor is rajta 
nyúgszik. Jobb felől a nyombéllel , bal felől a léppel, 
hátul a nagy véredényekkel határos. A hasnyálmirigy 

- nek idomja bosszús és a gerinczoszlop előtt harántan 
terjeszkedik ki a nyombéltőla lép felé. Egymelsö' meg 
egy luítso' lap , és két vége]: külömböztetnek rajta; az 
ő jobb vége széles és fejnek (Caput) neveztetik, és a 
nyombél azon vájúlásában fekszik, mely ezen bélnek 
görbe lefolyása által hozatik elő úgy , hogy `a mirigy 
nek ezen része fodorkéntV is szolgál a mondott bélnek. 
A fejnek csak egy kissebb része men a nyombél alsó 
darabja elött alá , a kívül, hogy ezen csatornával ösz 
veköletnék, és ezen rész Ivis Ízúsmi/Ldnel: (Pancreas 
parvum) neveztetik. А fejtől kezdvén ezen mirigy las 
sanként keskenyedik , és bal vége vagy is farka (Cam 
da) hegyesen végződik. А színe vöröses säírga. 
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246. §. A Íiasnydlmírígynel' alkota'sa. 

A hasnyálmirl'gyea szorosan rá fekvö hártyás bo 
rl't‘c'l; sehol scm talállatikfhanem ö csakgzejtszövel által 
foglaltatik a haránt hurkufodor lemezeihöz; alkotása 
megegyez minden egyébb nyálmirl'gyek alkolásával, _ 
azért is mint valóságos öszvetorlott mirl'gy tekintethe 
tik, és sejtszövet által egyesülö szemcsékböl áll; rövid 
ütereket a 1ép-, a hasnyálmirl'gynyom-, és n fólsö 
fodorütérböl nyer; 've'rerei рейд; hasonló nevü vér 
erekben végzödneli. Fölszívo' ‘едет/её a lépnek ilyes 
edényeivel kötetnek ös‘zvej. végre ídegei a gyomor- és 
lépfonatból származnak. 

A szemcsékhöl apró kiürítö csövek erednek , me~ 
lyek mindannyin egy nagyobbban végzödne`k.Ezen utolsó 
hasnyzílmírígy 'vezete'ke'nelr vagy Fl’irarurägl 'vezete'lré 
nel: (Ductus pancreaticus, seu VVirsungianus) nevezte 
tik. Ez egy vèkony hártyás fehér szl'nü csatorna, n 
mirl'gy hegyétöl kezdödik ,ennek közepén fut le , és` 1e 
folytában mmden apró kiù'rítö csöveket hegyes szeg- ‘ 
letnél fogadván magához, halkal vastagodik, és széle 
sedili; végre a nyombélnek lehágó ágához érkezik, 
melynek hártyáít egymás után álfúrja, az epeközveze 
tékkel egyesül , és ezen utólsóval többnyix/‘e közös nyx' 
lás által а nyombélben végzödik. 

 

HARMADIK SZAHASZ. 

A HúGYKÉszíTEsNEK ÉLETMívElRôL. 

A húgyl‘észítéanel: rendszere (Systeme uropoeti 
cum) 'azon életml'veket foglalja magában , me'lyek a hud, 
húgy , vízellet, ‘югу pös elválasztására és kiürítésére 
szolgálnak ; ök a lhas- , és medenczüregben helyeztetnek; 
és a vesék, a hudvezédek , а hudhólyag , és enne'k 
kiürl'tö csöje, a hudcsö tartoznak azokhoz. 
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247. §. .A твоё}: (Renes). 

A két oldalon lévö két vesék ahasùregben feksze 
nek , még реф; az ógyéktájon a hashártya tömlöjén túl 
és kivül; mivel ez csak elöttök suban el. A két vesék a 
gerinczo'szlop által választatnak el egymástúl, és a hal 
magosabban helyeztetik- mint а jobb, mely a máj által 
nyomatikle. Nagyságok se mindenkor hasonló, és a 
11-ik melgerincztt'il egész a 4-dik és 5-~ìdik hasgerinczig 

‚ terjedpek. 
Mindenikvésén két lap látatik, az egyik mel, a V 

másik hát felé tekint; a melsö domborúbb a hátsónál. 
A külsö sze'l boltozott. а belsö ellezíben vagy is а 
vesel‘öldöl: (Hilus lienalis) vájott, ez a közepén mint 
.egy kettös; mivel egy melsö és egy hátsó ajkat készít; 
ezen utólsó pedig, hogy a vesemedenczének gyámként 
szolgálhasson, jobbarí ki áll. A két szélek kerekded 
ve'gel'nél ù'födnek öszve', közülöli az egyik F61-, a má» 
sik lefelé néz. _ 

A „вы: következendö rêszekkel határosak: a hät 
só lap a rekeszizom ,ágyékrészèn,_ és a nêgy szegletü 
ágyékizmon nyugszik; a melsö lapahashártyához koo 
czan és ezzel egyiìtt a jobb oldalon a májhoz a nyo'm 
bélhöz, a fólhágó és haránthurkóhoz °, a bal oldalon ре 
dig a léphöz , a hasnyálmirl'gyhöz , a harant-,I és le 
hágó hurkabélhöz ütô'dik , а fólsö vég a maga toldalék 
jávaly határos, az` alsó szabad és а csl'pcsonttúl nehány 
hlîvelyknyire esik távul gabelsö szél a rekesznek ágyék 
részéhöz , és a horpaszizomhoz fekszik. 

A vesének alkotása. 

A vese igen laz верите: által , a vesepóla ‘югу a 
vése kaf/'as köntöäse a'ltal (Fascia renalis seu tunica 
renum adiposa) vétetik körül, mely a küzönséges seit» 
szövethöz tartozik , és mely által a hashártya а szom.. 
széd részekkel egyesül; ez шагу sejteket készl't, és ben 
ne ezen életml'veknek pńha párnaként szolgáló ладу 
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mennyiségnyi zsir foglaltatik, a vese szomszódságában 
azonban ezen sejtszöv'et iobban öszvekallódik, és egy 
tökélletlen hártyát készit, mely még is mintavesének 

_ tulajdon boritéka nem tekintethetik; ezen sejtszövet 
ben а vese- , a vesetoldalék- az ondó - , és ágyé'kedények 
töl a zsir elválaszlására apró edények hatnak. A за]: 
szövetnek lefejtése шёл a vese tala/'don ha’rlíya'j'a ( Mem 
brana propria) ötlik szembe , mely nem a hashártyá 
nak folytatása , hanem egymnga magában megálló ros 
tos termés‘zetü hártya; ez egy merô'bb. egyszerü, ki 
viil sima härtya , és számos véredényeket tart, melyek 
befecskendezés után hállóképet mutatnak. Ezen Бай-[уй 
nak levétele “Ми végre az életmiv lérimbelére akadunk, 
mely kivül halovány vörös szini'i, meglett állapotban~ 
csak nem _mindeniitt egyenlö, és egy tökélletesen öszve 
függö gyufmát készl'iä csak nehány alig észrevehetö _ 
borozdákat lehet benne észrevenni , melyek a magzat 
ban jelen volt néhai egyes daral'iok megválasztásait mu 
шт. 

А vesét átvágván abban két kiilümbözö a'lloma'ny 
ra akadunk, oz egyik inkább kifelé fekvö állomány, 
hejas, a belsò’ pedig velös állománynak neveztetik. 

A lié/'as vagy 'vöröses állomány (Substantia cor 
ticalis seu rubicunda) a vesének legnagyobb részét s en 
nek kiilsö köriiletét tészi, mely is púha , vöröses , és 
legtöbb véredényekkel hir, melyek egymás közt te 
kervényesen futnak , és hudedényekkel vegyitve vanuak. 

A fuelös vagy börá'ö's állomány (Substantia medul 
laris seu tubulosa) belöl helyeztetik , és nagyobb részt 
hártyás csövekbül all, melyek nem vért, hanem el 
választott vizelletet tartanak. Ezek hudvezetô 66,113 
cae'lrnel: vagy Belli/1, bördö'csez'nel: (Tubuli uriniferi seu 
Belliniani) neveztetnek. Ezen állományban kettös részt 
lehet észrevenni , llehel: t. i. látni hogy a hudedények 
nyalábokként fekszenek` egymás mellett, melyek kúp 
oszlopú idomot mutatnak, melynek szélesebb vége a 
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héjas állomány felé , a keskenyelib pedig a veseköldök 
felé tekint , azért is ezek l~úposzlopú nyala'bolmal: , vagy 
Ferreira fueselrúposzlopaínal: (Fasciculi pyramidales, 
seu pyramides renales Ferreini) neveztetnek. Ezen klip 
oszlopok befelé&gt; megkeskenyednek, és a 'veseszemöl 
csölrbe (Papillae renales) mennek által,melyeknek $26 
ma 7-tiil egész 11-ig men. Egy ily szemölcs némely 
gömhülyüs rövid kúphoz hasonló .‚ melynek gömbölyü 
hegyén, vagy is ennek közepén némely csekély 3666г 
cse, a ‘югу hasadék találtatik; többnyire kevesebb 
szemölcsök találtatnak , mintsem kúposzlopok vannak , 
mivel olykor két kúposzlopok egy szemölcshen vég 
zödnek; a kúposzlop közt a héjas állomány egêsz a 
veseköldökig ereszkedik, és közfalakat készít , melyek 
raïltal aszemölcsök választatnak meg. 

A vese saját üter‘ét a vesüteret (Arteria renalis 
292. §.) nyeri, mely a fl'iggértöl egyenes szegletnélsza 
kad el; ezen íitér minekelótte aveséhöz jutna„nehány 
ágakra szakad, melyek aztán a vesébe hat'nak, és töbhl 
új ágakra oszlanak; ezek a közfalak közt futnak', és 
:'gy tehát a kúposzlop közt mennek el, mindenik- 1:62 
i'al közt menö ág ismét kissebb ágakra szakadyés a 
lxëjas ,meg velös állomány közt lévö határon öszvenyí 
ló l'veket keszi'tnek; ezen ívekböl részint a közfalak 
közt a köldök felé ágak Íutnak vissza; részint mások 
a héjas állományba jutnak. Ezen utólsókból a héjas ál 
lományban ñnomabb ágak erednek, melyek még job 

- ban kifinomodván végre apró torlátolrbar1.(Glomeruli) 
végzödnek. Ezen torlatokbúl. melyek hihetöleg ösz 
vebonyolodott hajszáledényekbül állnak, erednek a 
hudedények. A hudedények a torlatokbúl egyenke'nt 
jönnek ki, és azonnal 4egyenesen folynak 1e. A kliposz 
lopnak közepsö hudedényei a leghosszúbbak, és a vese 
köriiletén 11161- látatnak, a többiek rövidebbek annál 
inkább,mentül távulabblesnek a kúposzlop közepéföl.l 
Val‘amenyin a szemölcs felé futnak , lefolyásokban ket 
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ten ketten egymás ищи egyesülnek , és ilyképp fogy а 
hördô'cséknek száma , a kúposzlop hegyesebh lessz mind 
addíg, ml'g végre ezeu edények ŕìnom nyílások által а 
szemölcs hasadékábzm- nem végzödnek. 

A 'vérerelr részìnt u torlatokbúl, részint а vese fö 
&gt;llïletéböl, hol Ök hállókaì készl'lnek , erednek; lefolyá 
sokban .azonban, ugyan azon ágaik Wannak` mint az 
íitérnek, és végre a 'uese've’re'rbe (Vena reualis) mennek 
által , ez pedig az ürös érben vógzödik. A 

А nyz'rl‘ede'nyelr a vese föll'iletérôl , és térimbelêböl ‚ 
erednek, és az ágyékfonatba mennek állal. ‚ _ 

A vesének idegei а vesefonato@ készl'tik, mely a 
fólsö fodorfonattal fùgg öszve; az idegek рейд; az 
ù'terekkel egyù'tt a vese állományáha hatnak. ` 

24S. §. А Ли 111’ е z e' d e Iv (Ureteres). l 
A huclveze'd a vesének kil'irŕtó' csöje , inely 11712621 

letet az elválasztó ede'nyekböl vészi föl, és ш a hú 
lyagba vezeti; ez a vese állományáhól következendöképp 
kezdödik: а szemölcsök rövid hártyás csövek állal vê 
tetnek körůl, melyek csve'sze'lrnel' (Calyces) nevezletnek. 
Ezek mindannyin a kö'ldök ielé Штат, és egy tágabb 
csöbe‘mennek által, végre mindannyin a köldökben 
gyülekeznek öszve, aztán ezt elhagyván, еду tágabb 
hártyás részbe az úgy пешие“ 'vesemedencze'be (Pelvis 
renalís) mennek által. Ez а veséhöz menö véredények 
nagy törzsökein&gt; túl fekszìk , aztán valamennylre lefelé 
ereszkedik, keskenyebb lész, végre а hudvezédbe 1as 
sanként men által. ы 

Ahudvezéd ahashártyának töm'löjén kivlil fekszik 
részint а hasù'regben, részint a medenczében, és a has 
hártyával egyedül s‘ejtszöíet által kötetik öszve , а ve 
semedenczétöl a'horpaszizmon és csípedényeken men 
le, aztán тёёг inkább be- , és ylefelé tart, és hátul а 
hudhólyag alsó részéhôz jut, hol is а férjñnál az on 
dóvezêreken vág ‘НИЦ. I_tten- a hólììagnak hártyájit fúrja 

мы; 
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által, de nem egyszerre, hanem _eleintén еще}: kiilsö 
hártyája és az izomhártya közt, aztán kevessé továbh 
ezen utólsó és takonyhártya közt folytatódik, és egy 
nyílás által, mely némely hosszús hasadékot mutat, 
nyílik. Idòmjára nézve görgeteg, és ezen a vizelletve 
zetésére készl'tett egêsz készûlet nem egyébb, míntsem 
egy ezen czélra fordított tnkonyhártya , melynek 
külsó' lapja érdes és laz sejtszövet által vétetik körü-l, 
.belsö lapja pedig sima vöröses és vékony talconnyalhú 
zatik be. A talconyhártyának állománya azonban ezen 

\ részeken жмём, és keményebb , mivel kivl'il ytöbb 
sejtszövet járúl hozizá. Ottan, hol a csészék kezdó'd 
nek, a hudvezédek még _ègy yékony borl'tékot nyernek 
a vese tulajdóń ha'rtyának azon részétô'l, mely a köl 
dökhöz folytatódott, hanem ez nem messzíre terjed, 
és észrevehetetlenûl vesz el: billentyük ezen -készület- 
ben „nem vétetnek észre. 

249. §, A Анд/„Пула (Vesicay urinaria). 
Ez a medenczíiregben fekszík , nagyohb részt a has-` 

llártya tömlöjén kìvül, melöl mind a két nemnélafan 
l'vvel határos, és igen lki lévén terjedve, a fehér hosz 
hoz is ù'tödík; Pólùl а hashártya tömló'jéhöz, és a тё 
konybelekhöz kocczangalol és hátul ред}; а két nem 
nél kl'ilömbözò' részekliel jön éríntésbe. A férjfiaknál 
a végbéllel és а diillmirl'ggyel , e's ezen utólsó fólött az 
ondóvezérekkel. meg az ondóhólyagcsákkal fr'l'gg öszve,' 
még fólebb hátul рейд, а végbél ér hozzá. Az asszonyi 
nemnél alol a hüvelyhöz i'ìtó’dik, hátul рейд а méhen Гей 
szik. A hólyagnak alsó része általzínosan а gáton nyug 
szik, állás közben а fancsontokhoz közeledík, fekvés 
közben pedig а végbélhöz esík közelebb , honnan ezen 
ùtólsó helyezet alalt a kitágúlt vagy beteges hólyagot 
jobban ki lehet vizsgálni. 

A hudhólyagnak idomja csak nem peteképíí ‚ csak 
а vizelletnek nyomása által tágúl ki oldal felé, azért 

7 
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is azoknak hndhólyagaín, kik a vizelletet sokaiig Fol 
tartják, a hólyag oldalán kis iiregek és kilágúlások 
tapasztallatnak. 

A hólyagon következendö részek kiili'imbözlelnclc 
meg: a Fólsö domboi‘ú darab fene'l'nel: (Fundus) , а kö 
zepsö ‘(г-911161: (Corpus), az alsó pedig. mely lassankes 
kenycdvén, végre a még szükebb hudcsöbe men ál 
tal, a lzólyag n_yal‘a'nal’ (Cervix vesicae) neveztetik. 

A Ízo'lyag all‘ota'sa. A hudhólyng mindenek elött 
a hashártyától nyer egy töl'e'llellen- Бог/11510‘; ezen 

'hilrtya t. i. a fanl'vtöl egyenesen а hölyag fenekére 
hocsájlkozik, és aztán ennek hátsó lapjain ereszkvdik 
le. A hólyag melsö'lapja fedetlcn marad , és csak seit 
szövet állnl foglaltatik a fanivhöz, 4de a hálsó lapnak 
alsó része sem fedeztetik ahashártya által, hanem seit- 
szövet által Юный; öszve a férjíiaknál'n végbéllel, az 
asszonyoknál а hl'ivellyel. 

A sejtszövetnek és hashártyának lefejtése nlán az 
z'zom/La'rtya következik , melynek izolm'osljai kétfélék; 
а 1сй1зб1с1п1&lt;6ЬЬ а hólyag hosezúsiigzî szerint futnak, 

. ezek alol és melöl a hólyag nyakánál a férjfiaknál a 
dx'illmin'gynél és a fancsontoktúl kezçlödnek, a‘hólyag 
melsö lapján kev'essé ferdén hágnak `föl’, a fenek Fóliilt 
rilennek el, és a hátsó lapon ismét egész adüllmirigyig 
bocsájtkoznak le. Az ízomhártyának ezen része 111111 
Ietaszím'tónal: (Detrusor urinae) neveztetik , mivel leg 
inkább ô ürl'ti ki a vizelletet. Mennél kiseebb а hólyag» 
annál közelebb fekszenek ennek rostjai egymáshoz. Ez 
alatt а rostoknak másik rende, nvagy a körös rost‘ok 
találtatnak, melyek azonbau a ferdén futókkal össze 
vaunak fonva‘, mentúl küzelebb esik ezen réteg a 116 
lyag nyakához, annál vastagabb az, és öszvetorlódván, 
végre a hólyag nyaka köriil egy gyiirös izmot. vagy' 
is a Ízo'lyag za'rz'zma't (sphincter vesicae) kêszl'ti , mely 
a hólyag hezárására , és a vizellet visszatartására szolgál. _ 
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A völ‘öses szinü tal-onylm'rtya nem óppen Мэтр. 
g kiilsö lapja az izomhaîrtyával зенит“ által foglallalik 

öszve, belsö lapia sima , nedves és kevessé ragaszos takon-ó 
nyal húzaiik be. Ez a hólyag öszvehúzott állapotjá@ 
ban számos rzînczokat készit. A'hólyag n_yaka fólöit 
alol és hátul a hudvezédeknek nyilásai látalnak, melyek 
hosszúsok és l'lgy vannak alkotva. hogy a beszivárgó 
vizellelnek cseppjei szi'íntelen a hudcsö belsö nyilása 
felê folynak. Ezen nyilások föképp a férjfìaknál' egV` 
llgirom szegletü kevessé kiálló részt а Íza’romszegú' tes.. 
tet (Corpus trigonum) készit'ik , mely vizerányosan men 
a' hudœöhöz, hol, is hegyesen végzödik. A hólyag fa-a 
la’ezen helyen valamivel vastagabb, hozzá а diillmi-i 
rigynek fülsö része kocezan, és ra'jla részint nyúltáhan 
folyó és а kakasfej felé inenö'némelyriinczokgrészint 
also hegyénél еду kis emelkedés véletik észre', melya. 
diillmirigy kiálló fólsö darabjától származik. -A három' 
szegü testnél a takonyhártyát áivágvámk-ét húsos köte 
lek iapaszlaltatnak , melyek a hudvezédek nyilásaitól a 
hólyag‘l nyilásához ereszkednek le. s ottan egyesûlnek, 
inasok lêsznek . és a diillmirigy fölsö részénél végzöd 
nek. Ezeknek feszpontjok ugyan ezen mirigyhöz esik, 
es a hudvezédek nyilásail:` a hólyag öszveesett Шарм‘ 
jakor lefelé húzzák , hogy avizclletszabadon folyhas 
son' e hólyagba: mert. a hólyag öszve lévén esve, a 
hudvezédeknek a hólyag hártyái köz't lévö ferde lefn 
lyásar megsemmisl'tetik, és a nyilás elzáródik. A mi 
hog'y megakadályoztasson, az emlitett izmok iigy mun 
kálódnak, hogy a vezédeknek. nyilásai lehúzatatván 0 
ferde beiktatásokat a vezédek пледы-мак , és a hólyag 
öszveesett állapotjában a. vizellet behatását is 61611102 
ditsák. 

'A hólyag nyaka végre еду görgeteg csöben ahudd 
csäben (Urethra) „едешь; ez az asszonyi nemnél rö-- 
videbb mintsem` a férjñaknál, ée -az elöhheninéla esik 

\ 7* ‘ 
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lé alatt, az utólsóknál‘pedig a makkon végzödik. Mi 
vel pedig a hudcsö n nemzö részekkel szorosabb ösz 
vekötetésben van ,' azért leirása ezeknél fog elö 
adatni. ' 

A hólyag üterei az nza Лёд/душем} (Arteriae ve 
ysîcnles), n hasalatti iitérböl (Art. hypogastrica) ered 
nek; de több ezen ütérböl eredö ágak is nyúitanak a 
.hólyagnak edényeket, nevezetesen a belsö szemérmiitêr 
az üliitér a dugiitér, a méhütér és a köldökütér kezdete. 

A 'vérereìa h_ólyagon egy fonatot készitnek. mely 
a férjiiaknál a monyha'ti vérérrel fiigg öszve , és vŕgre 
a belsö szeméremvérérbe men által. Az asszonyoknál 
ö a hiívelyfonattal kötetik öszve. 

A fölszz'vó ede'nyel: a hólyag vérereinek törzsö 
két késirtik, és apró mirigyeken által az ógyekfonatba 
mennek. 

Az L'riegel: a hasalatti fonatból a keresztidegek 
böl számos dgakkal származnak. 

v250. Ё. A Íiu'gyke'szz'te's e'letmz'vez'nel‘ 
'a'llal-Jatja az élet l-ülömbözö idö‘sza 

ÃfaSzaìban. 

A magzatban ezen egész készůlet már nevezetesen 
ki van fejlödve. az idegek a többi életmívekhöz Вёр 
pest igen nagyok . és fóliil a vesetoldalék által fedez 
наше}: . az öket köriil vévö sejtszövet vöröses, és-ke 
ves rögecses zsl'rt foglal magában. a мы; idomia 
a meglettekéhöz nem hasonlit , ‘kl'ilsö lapja darabos. 
ezen tekintet pedig onnan származik, mivel a vesék 
több dnrabokbúl az úgy nevezett 'vese'cse'lrbö'l (Benen 
lí) tétetnelc öszve“, melyeknek domború lapjai kiállnak. 
magok pedig mélység últal véletnek körül. melyek csak 
késsöbb töltetnek ki. A kiilsö ha’rtya nem fekszik szo 
rosan a vese állományára', de azon mélységekbe mêg 
is jobben hozzá Гоп’. 
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, A csészék, a medencze, é‘s'a hudvezéd igen ki. 

тип-11: fejlödve, föképp ezen utólsó a. megleltekének 
csakuem.fe1e vastagságát e'rte e1. A hudhúlyag hosszú 
inkább mintsem széles, és helyezelére ne'zve inkább a 
hasiireghöz штык, míntsem а medenczéhöz; feneke 
еду görgeteg részbe végzödik,me1y hudinddnal‘(Urachus) 
neveztetik, ez a magzatban legjobban ki van fejlödve, ` 
a következö esztendökben` pedig úgy e1 Году, hogy c‘áak 
еду vékony száilá мышь. Mihclyt ez а hólyag fenekétöl 
eredeiét velte ‚‘ azonnal fólfelé hág , és a kéLkö1'clökx'ite-- 
rek közt fekszik; fölhágtában kikeskenyedik, ésa köl 
dököt meghaladván, a köldökzsiuórba keveredik; lire 
gét megmutalni igen erös ,mivel az ötödik hódnnp ulán. 
csnk egy kis darabig lehet ё: aköldükzsinórbu követni. 

~Az ëletnek elsö éveiben а VCSC igen gyorsan vál 
tozik . azon arányban, a mint a Vvesetoldalì'ekok Году 
nak, nö a veséket körülvévö zsir, a darabos fölù'let 
oszlik, és а külsö hártya а vese térimbeléhöz szorosab 
han oda 'fekszilß — А llólyag inkább szélessége sze 

I tint terj‘ed ki, és amint a faniv emclkedik , ö nem csak 
а medencze üregébe ereszkedik 1e, hanem hailsó fala is . 
jobban kinyúl'ik, de melsö falának kinyúlását а fam'v 
akadályozzai. Elemedö korbana hólyagban càak ne'm‘ely 
változások tapasztaltatnak , ‘аду igen nagyon kinyúj 
‘latik az yizgékonyság Íogyat'kozása végett , midön a h6 
lyagnak igen nagyon ki kell а vizellet által nyújlatni, 
hogy az annak kilïrl'tésére meg kl'vántató érzés elö jö--‘ f 
)'ön'; vagy реф; igen öszvehúzva talállálikfhártyáji 
igen vz stngok , а kivül , hogy tulajdonképp ezen ‘Ша 
pot beteges állapotnak tartathatnék. 

NEGYEDIIi SZAHASZ. 

A FÉRJFi NEMzò nÉszEmóL. 

A [ай/[12 lzemzö' vngy tenyészrészei két seregekre 
szakadnak: azokru, mclyck kivl'il látszatnak, és мойка, 
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melyek а inedcuczl'iregbeu tulállatuuk. Az elsöbbekhöz 
.száml'latnak: a' .borék , a tökök, az ondúzsinóruk , ésa 
niçmy; а; uLóbbiakhoz pedig: a diillmiri'gy , az 01166 
húlyagcsák, és az ondóvezér еду része tax‘toznak. 

251. S. A borelb (Scroluml‘.` 

A borél' а fanív alatt helyezt'etik, és kivül ‘1116г 
nek azon folytatásából áll, mely a ldgyékoktúl száll 

‚ alá; ennek színe sötétebb mint az egyébb teste, ránczos, 
és szörökkel van ö benöve; faggyúmirl'gyei nagyobbak, 
ßzembetünöbbek, e's sok tulajdon szagú olaj‘or nedvçt 
választçluak el. Ezen köztakaró alatt еду valamivel 
tömöttebb és számos véredényekkel Íïjlkészl'tett §ejtszö~ 
vet а пдуйз/иёггуа (Tunica darles) fekszik, mely kivül 
meröbbnek, b'elöl pedig lazabbnak tetszik , és hártya 
ként mulatja magát; ezen hártya a boréknak helsö 

‘ -rêszét tészi, melynek közepéii еду bore'l’sövényńel: 
(Scptum scróti) nevezett választékot készl't. A 110161; 
sövény а nyúzhártyának ‘megkettöztetéséböl támud , а 
mint ez kéL oldalt alolrúl fölemelkedik , ésfòliil afan 
jvnél némely laz sejiszövetbe vesz el. A boréksövény 
helyénél kivL'il а bore'l‘varra’ny (Raphe) ötlik szembe , 
mely а bömek' œekély kuünöuségéböi ¿116 hosszús 
csíkolatot képelvén, а borèk melsòr részéLöl hát felé 
egész а gálig terjed. Ezen válaszlék által a borékban 
két Lömlök lszármaznak, melyek a tüköket fogadják 
magokba, es aláfelé föképp a borék gindár állapotbau 
lévén, mélyebben fiiggnek 1e„mintsem maga а borék 
varrány. A nyúzháŕtyában `semmi izomrostok valamint; 
általánosan а borékban semmi kövérség nem találtalik. 
.A borèkhoz tartozó üterek hát‘ul kèL oldalt а gáu'iiér« 
böl jönuek, melül pedig а külsö szemérml'ilérböl meg 

ya hasfölötli ülérböl erednek. A -ve'rerel' hasonló nevü 

ágakha szedödnek «'.ìszve~ A nyirkerle'ng/ek а lágyékmi 
rl'gyekben vesznck el., Az idegel: :i szárideg ágaiból vê 
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д 

szik eredetöket, nehányan mégis az ágyekidegekböl 
származnak, melyek a hasgylïro'n állal léBnek ki. 

252. §~ А Ízere'l‘, «ладу töl‘öl: (Testes). 
Mindenik here az öt lazan kürnyelö hártyákot róla 

lefejtvèu., a tulnjdon heréböl ‘аду tükböl, (Didymus, 
seli testis) és а mellékheréböl, vagy töktoldalékból 
(Epididymis) áll. Maga a here peteképü , az ö fóliilete, 
fökêpp szabad fólülete domború, hanem az ö-a inel 
lékherêvel öszvenölt szine kevesbé bollozatos, nyu 
godalmas állapotban amaz melöl és alol tapasztaltatik, 

’ е111е2 peìlig hait meg Fólfelé esik. Aherének ‘65636111 
1161у 115011` lèvén, közl'ilök a fölsö fól- és mel feló tekint, 
az alsó pedig le- e's‘hát felé néz. ‚ 

A melle'l‘lzere, vagy töl‘toldalél' hosszús idomú 
lévén, valanlely féreghöz hasonll't; és ahere domború 
filül'eléhöz alkalmaztutván magát, görbííllnek látszik.4 
Az ö a here fólsö végén nyugvó vastagabb és szélesebb 
re'sze, vagyis tulajdon kezdele fejnel: (Caput) nevezte 
tik,_me1ytöl tovább folytatódván , ki- és 11:11 felé fut 
tában halk folyamaftal keskenyedik ki, es ugyan a 

'töknek als() végénél egy mêg vékonyabb résszel, a 
[ах-На! (Cauda) végzödik , mely végre az òndóvezérhe 
men állal. 

A heréknek nagysága, részint az egész, test alko 
tásához, részint az életidöhöz egyengetvén magát, kü 
lömbözö ;' olykor úgy látszik minthu a 101111 tök ahal 
nál valamivel nagyobb lenne,- а mi ugyan csak ritkább 
eset ,fés_az is, a he1‘ék~vérerei föl lévén dagadva , inkább 
érzékcsalatásra mutat. Y 

A férjŕiú két heréknek az ura,'mely számtól három 
féle változásnak lehet hclye , a kivül,hogy ezen esetek 
heteges állapotot tennének; ‘аду t. i. kettönél több 
tökök tapaszlallatnak , midön vagy a herének а mel-_ 
lékherétöl lévò’ szokatlan megválásának lehet helye» 
‘аду а heréken kivül a borékban meg némely mngában 
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megálló porczos állomány vagyon jelen; ‘аду másod 
szor a borékban két tök helyett csak egy; vagy végre 
harmadszor egy sem vétetik észre; az ulóbbi esetbena _ 
iökök mindketten, az elöbbeniben csak az egyik ma 
rada a medenczüregben ‘Базы; midön is az ulolsó esel 
hen a férjfiak herere'itó'l'nel: (Testicondi, cryptorchi‘ 
des) az elöbhenibeu pedig egytöŕúl'neŕ (Monorchides) 
Deveztetnek. 

253. A ÍLere'L' all‘ota'sa. 

Itten nem csak magoknak a heréknek, hanem a 
heremellékeknek és a kiiiritß csönek vagyis „шм 
vczérnek alkolását is „мёд tekinlenûnk. 

l. A ÍLere'nel: alkola'aa. Ahere n hüvelyhártyákon 
kivùl még egy csak neki saját hárlyával is borilalik ‚ 
mely hártya kékes fehér szinélöl fe/Le'rlö' L‘ö/Llù's/zek 
(Tunica albuginea) nevezlelik. Ezen hártya valóban 
rostos természelü, erò's, magában megálló, nem pedig 
a hashártyának folytalása, a mint из! némelyek hibá 
san véllék; kiilsó lapja, hátul kivévén, hol rajta a 
véredények fekszenek, sima, mely simaság az 6L fedezö 
és savós nedvet válasz'tó saját hůvelyhártyától szármu 
zik. A fehérlö köntöst fölvágván', maga ya- herének lu 
ldjdon állománya, az б гёг1`т1ю1е (Parencliyma testis) 
tünik szembe,mely púha , sárgás sziirke szinü, tulajdon 
ondócsövecsekböl, véredényekböl, idegekböl, „ум; 
edényekbôl, és sejtszövetböl ‘Ш. Az egész térimbelbcn 
apró. l‘arélycsa’l: (Lobuli) tapasztaliatnak , melyek merö 

' sejtszövetböl készült sövénycse'l: (Septula) Iállal шпат 
nak öszve; ezek а here állományán által harántan iv 
ként Рита]: meltöl hát felé, hol is egymáshoz közeled 
nek ,/kiviil a fehérlö köntössel Высшей öszve. Közön 
ségesen nyolcz vagy На karélycsak vannak , melyekbenN 
az edények a vékony belek tekervényeihöz hasonló gör-f 
büléseket tésznek , és ñnom sejtszövet. által egyesüluek 
Mindenik karélycsa csak egyetlen egjr ondócsövecshöl 
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látszatik állani , mel)r a mondott tekervényeket képeli; 
ós halkal Ы: felé a mellékherébe ballag , a hovaí meg 
e'rkczvén, valamennyire kitágúl. Mind ezen csövecseka 
sövénycsékkel egyetemben hátul egy részben szedödnek 
öszve, mely hosszús , meg fehéres , és Hlgrhmor ¿esfé 
neir, ‘аду Haller ede'nyes Íldllój'a'nab (Corpus High 
mori, vel rete vasculosum Halleri) neveztetik. Ezen 
test az egyl'ivekocczanó, és egymás közt sokszorosan 
öszvefonakodó ondóedények hállójábúl áll, me‘lynek 
fólsö darabJábúl aztán számos rövid de tágabb csôvek, 
az úgy nevezett Ílere'nel: Ã‘L'w'vö' edény'cse'i (Vascula 
ell'erentia testis) lépnek ki, melyek a mellékherének 
fejèben mennek által; a tök felé egymáshoz közelebb 
esnek , a töktoldalék felé pedig egymástúl túvoznak. 

Il.) A melle’L/Lere'nel: allrola'sa. Mihelyt a kivivö 
edénycsék a töktoldalékhoz jutottak, azonnal ede'nyes 
l'úpol‘nak (Coni vasculosi) nevezett kúpképii tekervé 
nyeket készitnek, melyekböl а mellékherének feje ke 
rül ki. Erre a mondott edénycsék lefelé futnak, és 
egyetlen egy valamennyire kitágúlt edénybe mennek 
által, mely a mel‘lékherén által tekergösen folyik le, 
jobban'meg jobban kitágúl, és végre ugyan a mellék 
berének alsó részén mint ondóvezér végzödik. 

lll.) Az ondóvezér. (Ductus seu vas del'erens) Ez az 
ö a mellékhere alsó végéhöz eso' kezdetétöl eleintén te 
kergösen , aztán реф; а mellékherén túl visszafordúl 
ván, ellenkezö irányban fut egyenesen fölfelé 5 erre bi 
zonyos sejtszövetbòl álló híívelytöl betakarva a véredé 
nyek mellett a közönséges hüvelyhártyában halad föll'elé, 
és a hasgyt'irön által a hasiireg‘be lép. ltten a hashártya ` 
elött helyeztetik, melyhöz sejtszövet által мышь. A 
hasiiregben elsöszür `a hudhólyaghoz jut, a köldöklïtér 
fülölt, és a hudvezéd elött men el, _aztán az emh'tett 
hólyag hátsó lapjához érkezik, hol is leereszkedése köz 
ben befelé tart, úgy hogy mind a kët ondóvezérek 
egymáshoz közelednek. Vógre miudketteu az 01146116 
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lyagcsák közt feliszcnek , а dl'i11mir1'g5r felé futnak , 'és 
szorosan egymás mcllé esnek. Mindenik ondóvezér, mel)- 
végtére valamennyire lekerò'dzik , éles szegletet “25211 
véu , a maga oldnlán az ondóhólyagcsával egyesül ugyan, 
de más rêszröl tovább folytatódván, végre а hudesöben 
nyílik. Az ondóvezér fehéres színü merö ésigen érmé' 
czes салата, l'irege igen csekély, mely csak az on 
-dóhólyagcssa szomszédságában tágúl velamennyire ki. 
Ezen csalorna belöl fmóm takonyhártyával láLszik be 
húzva lenni , melyet mégis elöállitani nein lehet, ha-' 
uem csak más kiürx'tö csövek alkolásábúl lehet hozzá 
vetni. 

A mellékhere táján olykor bizonyos vékony köie» 
let a Haller tévedö' ede'nycsejét (Vasculum uberrans 
Halleri) lehet észrevelmi, mely a mellékherétöl, vagy 
az ondóvezérlöl kezdödik , de,hogy hol végzödik, az 
bizonylalan. 

IV. А гб1‘пе1: едёпуеё e's ídegei. Mivel ezeleaz.r 
ondózsinórral szo'ros öszvekötetésben állnak, lefutáso 
kal és kiterjedésöket érinleni , az emh'tett rész lel'rásánál 
legalkalmatosabh fog lenni. 

254. ё. А ÍL й‘и e ly ÍL :i r ty a' Ъ (Tunicae vaginales), 
A herék а nyúzhárlyának tömlöiben fekszenek,és 

az ondózsmórokon csù'gnek. Mind a két rész 11116111 
bözö hártyákkal 4bòrilalik , melyek egy szóval afölebb 
említett ‚тег viselik; de minekclötte a fölnyitott Ьо 
ŕék után reájok akadnánk , elsöször a hererázónakwre 
master 84. §.)} elterjedését увезти: észre.l Ezen izom a 
lxeréL fölemelni, ат megrázni, s ez állal hernie a vér 
forgást és az o‘ndóelïálasztást elösegiteni képes. A 
hei‘erázónak‘lebontásá ulán a hüvelyhártyák `öllönek 
szembe. ` _ \ - 

1.) А lvöz-önee'ges, 'vagy l‘öz Ízüvçly/uírtya (Т u 
nica`vaginalis eommunis) a herét ès nz ondózsinórt 1`s 
környeli, mely megmutatólag a hashártyának folyìut 
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ványa nem lévén, bi‘zonyos sejtszövelböl készült hár 
iyul'clé rószböl 611: Mihelyt t. i. azon sejtszövet, mely 
már а husúrvgben 65 а lágyékcsatornában környeli az 
ondóedényeket , 65 а hashártyán túl találkozik ‚ а 11115 
gyiirön állal а hasiireget elhagyja, 'és 111051611 már az 

‚011116176261‘1 is kórülvészi; ugyan ö mint ürös henger 
száll alá, melyben az ondózsinól` bocsájtkozik le. A 
mint ezen ürüs henger а here fólsö végél; érlnti, 11116 
2‹;111, ezen élelmívet egészen beburkolja _. és alolanyúz‘ 
hártyávul kölelik öszve. Kivùl ezen hártya ahererázó 
vai1határos5belöl pedig kövelkezö tekintetet mutat: 
а.) be- 65 aláfelé általán‘osaii а here _suját hüv'elyhártyá 
jával szorosabban öszvefiigg , ug'yau ezenhártyávalpe 
dig 65 а fehérlö köntössel а here 116156 5261611 egyesi'íl 
legszorosabbun. 1).) Föläl és helöl az az aherének fölsö 
végétöl véve egészl а hasgyiiröig `a'sejt`szr.¿`&gt;_vet mélyebben 
hat be , :_1 vér- 65 nyirkedényekel; , az idegeket ,s és 62 
undóvezért körúlvévén ,`az ondózsinórnak idomjáL ö 
lészi meg. Ezen sejLszòveL az Ondo'zsmo'r щи: .lui 
veéy/zdrtydjcinak (Tunica vaginalis propria funiculi s per 
matici) neveztetik; mely nem csak hogy lazau fekszik 
а mondott részekeu , hanem mindeniket kiilönösen kön. 
nyeli úgy, hogy annyi apró hl'ívelyeket képel, mint a 
mennyi részek foglallalnuk az undózsinórban; azórt is 'g 
az edényeket. egész а fehérlö küntösig késirti, sött a 
mellékherének 116156 domború részét is'fedezi. Ezen 
sejtszüvetnek sejtjei nyirvkosnedvet taŕtanali magokbzm, 

2.) A ЛегёпеЬ saja't Íu'îveÃy/Lrírtyaja (Tunica g 
vaginalis Propria'testis). Mihelyt az elöbheui hüvely 
lefejletett, azonnal ez tl'ínik szembe , mely savós 1161 
tya lévén, aherét oly lazan környeli, mint aszivburok 
а szl’vet, 65 ha föl'fúvatik, peteképü idomot vész ma.- ‚ 
gára. Kiilsö lapja föképp oLt, hol alol a közhüVel-y 
hártyával erösen öszvenö, valamennyire érdes', belsö 
lapja ред]; 511118. 65 nedveS , mivel rujta szůntelen savós 
uudvv választatik c1, mely azt 11‘1111116561111Р011щ1111111111, 
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és a herével egyebként lehetséges öszveforrást 11165111“ 
dályozza. Ezen saját hüvelyhártya és a here köztmelöl 
nevezetes hézag marad hátra; de hátul ö а mellékhe 
rével öszvenö, minthogy ennek fejét egéiszen beborítja; 

'két oldalt pedig egyedül a melle'khere széléhöz fori&quot;,` 
Ennél fogva a töktoldalék‘ egész köriilete, meg а fe 
hérlö könlösnek azon része, melyen által az edények 
halnak а herébe, ezen hártyátúl fedetlen marad5inńen 
fogva a fehe'rlö- köntös felé húzódik , ennek melsö зад 
had' lapját behúzza , vele a legszorosabban öszveforr, ` 
és mint savós hárlya nedvet ‘Мани! el , melyet azalatta 
fekvö‘rostos hártyu‘elválasztani nein képesi. Midön ez 
történnqezen hártya a here és tökloldalék közt еду 
шегкецбще‘ёзра melle'lrhere выйдут (Ligam_. epidi 
d‘ymidis) “ММ, ше1у által -a töktoldaléknak fólsö és 
alsó vége, a szálag rövid имён, a lierékkel erösenösz 
velartatnak , közepsö rèsze pedig a szálag nagyobb 
gindársága miatt szubadabban marad. A herének‘saját 
hüvelyhártyája , nem más, mint n hasllái‘tyának való 
ságos ~folytatmánya, а mit csak a magzatnál a herek 
leszállásakor lehet megmutatni. (259. 

255. А z \ o n d o' z s in ó r (F uniculus spermaticus). 
A görgeteg idomú oudózsz'nór azon rèsz, mely-en a 

here csiigg; eredetét a lágyékcsalornátúl vészi, és a' 
herénél- végzödik: jobbára`a jobb а balnál vastagabb. 
Az ondózsinór külömbféle fajú edényekböl és idegek 
höl all, melyek mindannyin sejtszövet által, t. i. az 
emll'tett ondózsinór за)“ hüvelyhártyája ‘Щи! egyesůl 
nek egymás köz‘t, a közönséges hüvelyhártya mega he 
rerázó által рейд `beborl'tatnalc , és яйца tarlatnak. A 
benne Iévö részek következendök. . 

1.) A belsö' o/Ldüle'r &gt;(Art.spermatica Эта-папе? 
inkább az ondó elválasztására szánt vért vezetia ШИН: 
höz; kezd-ödik a'hasúregben a fiiggér törzsökétöl me 
löl а fudoriilér мам, vagy a vesl'itérböl; a hashártyáu 
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НИИ fekszik , melyhöz sejtszövet által foglaltalik, vê 
kony, és ahasgjfiirö felé ereszkedikl le: a hasùregben 
csak nehány ágakat nvújt a hudvezédnek , ésa haehár 
tyának , mihelyt pedig a hasiiregböl kilépett. azonnal 
elágadzik, fonatokat készit, melyek magok közt ösz- _ 
venyl'lnak . és a vérerek által boritatnak; végre a he 
réhöz jut, hol a tök és mellékhere közt annak 11110 
mányába hat; ágai a fehérlö köntöst álfúrìák , és ol 
dalt a here sajá`t hüvelyhártyája által, midön ez a mel 
lékhere szálagátkésziti, fedeztetnek. Az iilér ágai az 
ondóvezelô’ edények közt minden felöl elterjednek , ès 
rajtok mint. a bélcsatornán a legfinomabb haillókat ké- 
pelik. `-- Ezen f6 ù'téren kiviil a hasf‘ólötti ütérnek 
egy kis ága , vagyis a lvülsö‘ ondütér (Art. spermali 
ca externa) érkezik még a liasgyù'röu :illal az ondó 

— Izsinórlioz, mely legínkább a közönséges hüvelyhárlyá« 
han, meg а hererázóban ágadzik el. 

2.) A belsö ondóve're’r (Vena spermatica interna) 
a herébó'l kezdó'dik, az iite'rhöz képpest ellenlcezö 
irányban ‘folyik a hasgyiiröhöz Fólfelé, és a heré‘lŕíl 
kezdvén majdnem a hasgyi'iröig nevezeïes érhállót, а 
'va’stfonatpt (Plexus pampiniformís) kész'iti, melv az 
тете! környeli. A vérér ez után a hasgyiirön lép ke 
resztiil, egyes lessz, a hashártyábúl és hudvezédböl 
ágakat vész magához . és m'ajd az ürös érben, maid a 
vesevérérben végzödik. -- A “Лаб ondóve're'r' (Verla 
spermatica externa) a liasl‘ólötli vérérben чердаке; a 
hcrerázó meg hüvelyhártya kissebb vérerelt vészi ma- l 
gához. 

A herének minden részeib’ó'l nyz'rl'erle'nyeŕlépf 
nek ki, és &gt;híhetöleg az egyébb ondóedényekkel {635 
nek öszve . mivel tapasztalbatni , hogya higany egyik-- 
bölga másikba )'ár‘, az ondóvérérrel azÁ ondóz'sinórban 

' 4páifln'lzomos'an folynak le, és vagya vese- ‘аду az ágyék 
fonatban vesznek el.l 

` l 

Ч 
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4. Az ídegel' az ondól'onalot(Plexns spermalicus) 

lcêszi’tik; ezek nehány szálakból állnak,_melyek a ve 
se- ‘аду fólsö fodorfonatból kezdödnek. az ütérrel 
párhúzomosan foly'tatódnak . a hasgyiirön meg ondó 
zsinóron átbújván , végre a herékben vesznek el. 

5.~Az ondóbeze'r, melynek lefol) :isa már elöada 
toll. 

256. A z o n (IÓ/L o' ly ag cs a' l'. (Vesiculae semi 
nales). 

Ezek Её! hártyás tötnlöböl állnak , mivel r'ninclenik 
ondóvezér szzimá-ra egy holyagcsa rendeltetett. 0k a me 

_ dencziiregben hely'eztetnek a hashártyán kivül a 361 
taijon: tô'lök mel felé a lmdhólyagnak alsó része meg — 
a dt'illmiri'gy. hét felè pedig a végbél.. befelé végre az 
ondóvezér esik. Mindenik hólyagcsa bizonyos hosszús 
kiilsö köriiletén darabos tömlöt készit. melynek be 
zńrt vége föl- és kifelé, nyilt vêge pedig le- és befe 

. lé van igazitva. A hólyagcsa fóliil tágabb. alol 5211 
kebb; és két hártyziból állza kiilsò' merö, fehéres,mely` 
az omlóvezér külsö hártyájzihoz igen basonlit; a belso’ 
takonyluirtya . kevessê vöröses szinü , hállókêpii alko 
tású , és a kiilsönél valamivel tágabl». Azon sejtszövet 
lefejtêse után , mely a hólyagcsát kiviil környeli. ta 
pasztalhatni , liogy б egyetlen egy bélböl áll, mely~- 
1162 több toldalékok és ńgak iitó'dnek; ezek a 51211526 
vet .'iltal megcsavartatnak .fés a hólyagcsa emlilett ké 
pêt okozzák . a honnan a fólnyitott bólyagcsziban több 
seitek tapasztaltatnak. A101 a liólyagcsa némelyïszük' 
menelelben végzô'dik, mely az ondóvezérrel kötetik 
öszve. Ezen egyesülésböl az onda' H/övellö fvezete'i‘e 
(Ductns eiaculatorius sperm'atis) származik. nielyet az 
ntolsó folytaiásaként sziiksóg &gt;iekinteni , hosszúsága mint- ' 
egy Afél hl'ivelyknyi . a diillmirigyet ailfúrja . és nérnelv 
hnsszns keskeny kerekded n_vilással а hudcsò' kakasta 
réjjánzil vêgzödik. A holyagcsa'nak szánt véredéuyel: a 
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hudhólyag- (Vesicales) és arany erekböl szz'lrmaznak: 
n hólyagcsában nagy számmal eredö n‘yz'rŕede'nyel' peilig 
’a medenczii‘regben lévökkel egyesííln‘ek.' 

257 А flüllmirigy. (Prostata) 
Ez a medenczének alsó rés-zében а gáttájon nyug-~ ì 

szik, fölül а hudhólyag nyakával lévén haiáros, Vegy» 
szersmind a hudcsönek-elsö ŕészé't széles gyiiröként kör-1 
nye'li, hátul a végbélhöz topp'an, valarnint az 011116116 
1уа56‹111‹11о2 meg az ondóvezérhöz is ; melöl pedig afan 
csontok porczl'zülése felé néz. Hä tsó része vastagabb mint 
a melsö, és vastagsága' általánosan lefelé Году; melsö 
lapján a mònyháli vérér halad, mely raita bizonyos 
hosszús henyomást hagy maga után. A diillmirigyv 151 
lomán‘ya igen mel-ò', haragos szù'rke ,i belé csak csekély` 
számú véredények halnak, mi által a többi 652119101‘ 
lott mirigyektíil voltake'pp&gt; megkil'lömböztetik‘. yBenne 
számos apró hólyagcsák látafnnk , melyek fehéress ra-l 
gaezos nedvvel vannak megtöltve. Ezen hi'ilyagcsáklx'ii&gt; 
ezekély kiiiritö csövek lépnek ki, melyek a kakastaréi 
nak két oldalán a hudcsöben nyílnak. ‚А mirl'gy Ще 
reí a hudhólyag ù'tereihöl meg a yköz szemérmi'ítérböl 
erednek; a vé'rerel: pedîg а szomszéd részek4 vérerei 
vel. nevezetes vêreres hállót kêszl'tneki; melyavéghél és 

» hudhólyag hállóival kötetik öszve. 
` /` 

258- 5. А т any. (Penis, coles ,Ymembrurn virile). 
A mony а fam'v alatt. rneg a borék fólött helyez- ’ 

tetik , és következö fó’reszekböl tétetik öszve : a 111111056 
böl bal-langes testével egfßfiitt , amony barlangos testei-J 
1mi, а таьъш a kfiib'n‘rböi ¿s ennek folytafványi-sbói, 
ve'gŕe kl'ilörnbféle izmokból, edényekböl és idegekböl. 

I. A hudcsö. (Urethra) A ferjŕìúi hudcsö 112 as 
sznnyétól kiilömbözik , mivel hosszúbb . és kettó's gür 
blíléstl készit. Eleintén a diil'lmirigyen nltal'mel- ésle 
felé tcrjed egész a faniv alá, hol is a göŕbüle'snek vá» 
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jolt része Pólfelè van igazitvn. Ez ulfîn a hudcsö Fólî‘e 
lé hńg, és a inonynak konyúlt allapotjában a csiiggíí 
monyban n második görbülést készíti, melynek ‘2510:: 
sfiga alii felé esík . de a mely, a mony fólállván , elti’i 
nik. A hudcsön két nyl'lások tapaszlultatnak : az egyik 
a ÍLÓÃyngIÚ‘ÍItis (Oslium vesicale) а hudhólyag nyaká 
bnn találtatík, és gömbölyíí; a másik. vagy is n bär 
nyíla’s (Ostinm cutaneum) a makk hegyén látntik , kes 
kcny és fú'ggélyesen helyeztetik. A hudcsö a hudhólyag 
iakonyhártyájának meghosszúbbodásából szórmazik , és 
a börnyl'lásnál a kiilbörrel h'igg öszve; belsö lupi-'ín 
számbs takonymiri'gyek nyl'lnak .úgy kigözi'glö edények 
is, melyek a csövet iramlósan tartìák. A takony egés 

i séges állapotban csak mértékletesen l.~xziv1i1'¢.|g, nem csi 
pös és szl'ntelen. 

A hurlcsöben , az öt környelö részekre, iránnyára, 
és kù'lömbözö tágságára nézve, töbh darabok ki'ilüm 
böztetnek meg , 

a.) A hudcsö a hudhólyag nyukziból eredvén. mi 
dô'n a diillmirigyen hatna kereszh'il, mel. meg lefelé 
`tart, és kevessé megszůkül; de ezen életml'ven ста! az 
ö jairása nem éppen a közepre esik,hanem a fancsontok 
porczi'ziílése felé fartínkábbmgy, hogy olykor úgy lát 
s'zík. mintha Fóli'il és melöl a мыть-{душ éppen semmit V 
se ferleztetnékßenne az ö háîsó lapjzín némely kidiilledést 
látnnk, mely ШИН vamgabb. de lef'elé kikeskenyedik 
és ‘пьёт/дней Vngy деду! Ilya'l‘S/Lal? (Caput gallinagi 
nis sen чет тотаппт) momlatik, melynél az ondó 
kilövellö csövek nyl'lnak. mellelte рейде; a díillmirígy 
kiiiri'tö esöjei látatnak. , 

Ъ.) A díillruirl'gybfíl lévö kilŕpésŕnél‘a hudcsö 
szük , csak saját hártyájából áll. mely mégis sejtszövet 
iöl környeltetik. és a fancsontok ~p\'n'cz1'zülese alalt 
faláltatik. A hudcsönek ezen rövid része Ízudcsö .szo 
ra'rialr. ‘аду Íza'rtìytís résznel: (Isthmus urethrae, seu 
pars membranacea) „штык; ehöz fólfelé ,'valamint 

a 
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а düllmirl’gy melsö lapjához is egy kis izom rnen, mely _ 
Íiudcsö‘ стадий/гей‘ (Levator urethrae) neveztetik; 
ezen kis izom a fancsontok hátsó lapjától kezdödik, l 
és részint a hudhólyag alsó darabjában ve'sz el, részintl 
a dùllmirl'gy elött men el, és a hudcsö szoráh‘oz eresz 
kedik le; hogy ennek hártyás részét hátul fölfele' 11112 
hassa. ` ‚ 
_ c.) A hudcsö ezek után valamennyire kitágúl fö 

képp alol , és еду kis tömlöt készl't, mely hudcsö' даду 
„шума/ъ (Bulbus urethrae). mondatik, melyen túl а 
hudszöktetö izomtúl befedve két kis 'gömbölyû min' 
gyek, a Cowperneŕ mz'r-‘zgyei (Glandulae Cowperianae) 
helyeztetnek; ezek haragos vörös szl'nük , darabos ta 
pintásúk, és egy i‘akás takonymirígyekhöz leginkább 
hasonlók; közülök mindenik еду‘ kiù'rl'tó' csövel birv. 
mely а hudcsöhen nyl'lik 

- d.) Mind ezek után а hudcsö mel felé {'utván , va 
lamennyire kikeskenyedik , és a monyhoz érkezik`,hol 
ie ö ennek alsó oldalán ugyan ennek barlangos testei 
közt fekszik, és itten hengeres idomú lévén, egész a 
makkig folytatódik; hol valamennyire kitágúlván , völ 
gyeletet készl't, mely Morgagni csónal‘os (irl‘a'nal: 
(Fossa navicularis Morgagni)'neveztetik , és a melyben 
`¿szzimoèx takonymirígyek fekszenek. A hudcsö ez után 
ismét halkal megszl'íkíil , és végre a makkon az ö bör 
nyl'lásával végzödik. —- A hudcsó' a hagymától kezdve 

l \egész ezen nyl'lásig hizonyos szivacsos hl'ívely által kör 
nyeltetik, mely ahudcsö' bal-langue teste'nel- (Corpus 
cavernosum urethrae) neveztetik‘, mely oly alkotású 
mint a mingyárt fölhqzandó mony barlangos имей; 

f fóll'il finòmabb sejtszövet által ezen utolsókkal egyesül, 
а kiviil hogy ezekböl belé közbevetetlen átmenetelnek 
helye volna. ' 

Il.) А many Izarlangosltest-eí (Corpora cavernosa 
penis) ‚поп púha szivacsos testek, melyek a monynak 
nagyobb , meg, рейд az öA fólsö részét képelik , és la 

- 8 
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hudcs'ö barlangos testétöl tökélletesen inegválaszt’va van 
nak. Közl'ilök mindenik az iilosont fólhágó dgától 31:51‘ 
mazik, és ugyàn ezen csonthoz merö зените: által 
kötetik. Mindketten fólfelé hágnak, egymáshoz köze 
lednek , és a hudcsö hagymáján csakugyun öszve is koc 
czannak. Ez után egymais mellett szorosan {выдаче ma 
'radván, mel felé folytalódnak, és általok a makk nem 
készitetvên , ezeknél szakad végök. A barlang‘os testek 
kêt részböl állnak; kiilsö llártyájok rostos lévén , töle 
fiigg iclomjok , \ö igen erös , vastag inns fehér rostokbúl 

4áll, véredények által sok helyeken дичь-мак, még pe 
dig vér'erek dltal inkább mintsem iiterek által. Arostos 
hártya alatt más púha szivacsos állomány tünik szem 
be, melynek nagy számú lemezzei egymás közé fonód 
ván , amély mon‘yiitèi‘böl nyernek ágakat. A lemezek 
úgy ezeknek hézagai is sejtsz'övelböl óppen nem állnak , 
hanem nem egyebek mintsem llajszáledények , és a sok 
félekêpp öèzvehurkolt vérerek kitágúlásai, rnclyek az 
tán mint nlonyháti vêrêr egyetlen egy vérérbe egye 
sülnek; a szálak ellenben а rostos hártyának folytatá- ` 
sai. A mony két barlangos testei, ott , hol egymáshoz 
kocczannak , némely fú'ggélyes közfal állal vála`sztatnak 

.meg,mely a rostos hártyának folytatása lévén , fölúlröl 
lefelé ereszkedik. A közfal sokszorosan d1 lévén Щит, 
“мы; egyik barlangos testböl való álmente't a má 
sikba megengedi. ' _ ` 
_ III. A там (Glaris, Balanns) a monynak melsö 

vêgén helyezletik. Вата egy hátsó meg alsó lap, és a 
hegye kiilömböztetik meg; ezen ulolsón a hndcsö hör 
nyílása látatik, az also lap valamely borozda által van 

` behasl'tva, a liátsó pedig a mony barlangos testeihöz 
iitödik, és némely dagadt szèl .'illal a mail: lvoszoru'ja 
(Corona glandis) által határoztatik. A makk hasonló 
kèpp шаге}: és kit‘ágúlt vérerek szö'vevényéböl ‘Ш, ше1у 
kiviil hör állal húzatik he. A koszorún számos faggyú~ 
mirigyek fekszenek , melyek tulajdon olajos erò’s szagú 
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alakot vzilasztanakl el, lhogy ez a makkot sima ‘Шарм 
han tartsa. 

IV. A hjilbör, és ennek folytatása , mely a mo 
nyat horitja , a fancsontoktúl , meg a horékto'l szárma 
zik..A bô’rnek azon része , mely a faniven találtatik, 
és mel§r tulajdon névvel gyönyördombnal: (Mons ve 
neris) 'is neveztetik , domhorúhb , töhh zsir foglaltatik 
alatta , és számos göndör szörökkel he vagyon növe, 
melyek csak a ianosodásnak idejekor jelennek meg , és ‘ 
éppen ezen helyen fekszenek a hör alatt a lehágó ferde 
hasizomnak szárai. Ezeknek egyesííléséböl hizonyos här 
tyás 'terjedélh a many aiaszto’ выдаёт (Lig. suspen 
sorium penis) ereszkedik le , `mely a mony fólsò’ 521 
nén vesz el , és а monyat fóll'ilröl erösití- meg. Erre а 
hör az egész monyat behúzza, hol is _ sima, és a bar 
langos testekkel laz s'ejtszövet által egyesül. A makk 
koszorújánal; llátsó- részétöl kezdvén a makkon tova'hh 
folytatódik, és hizonyos mozgékony hüvelyt készit, 
mely lsejtszövet által a makkhoz nem foglaltatik gezen 
folytatvány maklrtyúnalv (Praeputium) neveztetik. A 
makktyú a hör megkettöztetéséhöl all, a mennyiben 
a hör a makktyúnakV széléig folytatódik . befelé 1111611 
z_ik, és ugyan azon irányban fut a makk koszorújához 
vissza‘, innen ismèt mel fell: folytatódik , kifinomodván, 
és vörösehbbe' lévén a makkot fedezi , és a hudcsò’nek _ 
hörnyilzisánál ennek takonyhártyájával egyesül. A101 a 
makkon a hör hizonyos keskeny redöt‘,a making/life' 
lrét (Frenulum praepntii) kész‘l'ti, mely által a makk 
tyú foglaltatik a monyhoz. Arnakktyúnak két lemezze 

`közt laz sejtszövet foglaltatik; az ö hosszúsága pedig 
igen kiilömbözö, maid az egész makkot hefedi, maid 
ennek csak egy részét; a gyermekelsnél a makknak ki-Í 
csinysége végett arányként hosszńhh. ' 

V. A телу üterei mindkêt oldalt a belsó' sze 
mérmiitérhöl származnak; midön t. i. ezek a foncson 
tok porcziziilése ,alatt a mèdenczéhöl kiléptek volna, 

s* 
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azonnal több ágakra задаёт]; mindenik oldalon: az 
egyik vagyis a monyha’ti ütér (Art. dorsalis penis) а 
mony hátán a hör alatt egész a makkíg folylatódik , a 
melynek valaminta barlangos testeknek is (‘Займи újt. 
A másik, vagyis a Ízudcsö' [ни-[идёт teste'uel: u ere 
(Art. corp. cavern. -urelhrae) éppen ezen részen fut 
kereszlül, melynek sejljeiben oldalógakkal végzödik. 
Maga végre a lörzsök avagy a mom/nab me'ly ütere 
(Art. profunda penis) а mony barlangos testébe Кар, 
ennek lementében tovdbh folytatódik, a lelnezekbe és 
az ezek közé vett hézagokba több rövid ágacsokat b0~ 
csájtván, ~kilmeskc'nyedik, és a makknak hátsó lapján 
Végzödik. Azonban közönségesen méga dugl'itér is uyújt 
a barlangos testnek egy nevezetes ágat,és ez által üreg 

. bl'ti a mély úteret» 
VI. А lvérerel: részint a börböl s'zármaznak, ré 

szint ИЩЕМ“: lévén. fonafjaikkal‘n barlangos {ваш}; 
A fÖ része't tészik. Valamennyin végre egyetlen egy nagy 

vérérben a monyhaltz' vére'rben (Vena penis dorsalis) 
végzödnek, mely a monynak hátán fekszik , mennél 
közelebb jön a fanivhöz, атм inkább vastagodik, és 
végreïugyan ez Ialatt az‘altestbe lép be, hol két ág 
ra szakad, ezen ágak vêgrea belsö szeméremvérérben vég«l 
_zödnek. 

VII. Azon nyz'rl‘ede'nyelr, melyek a monyban ta 
pasztaltatnak , a börbůl erednek ‚ e's Её‘; 01&lt;1а1Н1 lágyék‘ 
min'gyekben v.es`znek e1. 

VIII. A mony~z`degezI a keresztidegekböl szzirmaz 
на]: , melyek a mony Ы! oldalán n'evezeles törzsüköt 
készitnek, mely l‘ó'z szeme'rmz‘degnel: (Маг. pudendus 
communis) neveztetik. A töi‘zsöknek idegágai részínt 
а moby hailán {итак 1е mind a makklyúban , mind а 

_makk fómeiében, hol is szemölcsökkel végzödvén, 
спец rész nagy érzékenységót gerjesztik grészint а makk 
tyú féhe {вы folytatódnak; részini végre,-midön uz 

\ 
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i'itereket követnék , magokha a harlangeg testekhe 
hatnak. ` 

IX. Азот zfzmob, melyek а monyra, a hudcsó' 
re , az ondó , és húgy k‘iiirl'tésére munkálódnak , a Зай 
han tnláltatnak, 

A mqnyatarto' izmolc, ‘аду az ülbarla/Lgizmobf, 
.(Mus. sustentatores penis, vseu.,ischiocavernosß vagy a 
hibásan nevezett mouybegyem'tök (Erectores penis) min 
denik oldalon az iilcsont gumójának helsö. oldalától 
származván, midön a mony barlangos teste alatt mel 
felè Íolytatódnának, fölfelé Штык, és ugyan a mony 
oldalain végzödnek. Ezek a fölbegyeredett monyat 
Lartják vissza` , ne hogy ez_ , fölállván ,igena kis hashoz 
simúljon. › А у 

A lzuflszäŕtetö' vagy aI Ímgymabarlangízom (М. 
accelerator urinaei, seu bulbocavernosus) _a мам Ьагут 
mája alatt fekszik, atollas izmok közé tartozik , hon 
nét izomrostjai két oldalrúl a közepen fekvö~ in-ban 
‘6526696:` Ha'tul а kan@ segg zaírizmával, oldalt pe-- 
dig a gát haránt izmaival fiigg öszve. Mel» felöl megoszol 
Мн, mindenik része az önoldali lilony barlangos tes 
tében v'égzò'dik; mely izom avhagymát nyomván meg, 
a hugyot és onldót taszítja tovább.v 

A grit lmra'nt¿2z/nar)l (M. transversi‘perinoei) a Над 
szökleiö mel'lett fekszenek két oldalt,` és mindkét ol 
dalon ketten ketten tnláltatnakg, az egyik , az az afö« 
lülétes. (Superficialis) az i'il'csont gumójától eredvén., 
befelé igyekszik‘, és a hudszöktetönek há-lsó részével 
egyesül, valamint a segg zárizma'nak melsö részévelv 
is; a másik avagy a me'ly (Profundus)v mélyehben fek» . 
sizik,Í de sokszon nincsen meg, ered реф; az úlcsont, А 

‚113111636 ágától, ès hasonlóképp a hudszökïtetövel fort 
öszve gmind kettenezen utóbbiizmol; feszitik hat felé-., ¿Q_ 
azt erösilik тег“ 
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259. §. А nemzö' re'szez'nel‘ (11111 
Potja az (Не! külömbözò&quot; szal‘as 

szaz'ban.' 

A nemzô’ részek a férjíì magzatban már korán êsz 
revêtetödnek, még pedig kitelszöleg. A legnevezete 
sebb változás , melyet 6k születés elött állnak ki , n he 
re'k leszríllása'ban. , és az o/Ldózse'nór l'lfejlöclésében áll. 
Szülelés elött t.i. vagyon bizonyosidöszakasz,melyben 
а ‘herék a hnsüregben tartózkodnak, honnan csak` késöb 
ben csusszannak а borókba. Koi-abbi hódnapokban а 
herék а vesék alsó végeinéllfekszenek, а borék pedig 
egészen fires. AV hatodik hódnaphan ege'sz a hetedik 

-végéig alább ereszkednek , ésa lágyékcsatorna 111111111: 
láltatnak , honnan csak halkal bocsájtkoznak 1e a bo- g 
rèkba , úgy hogy születéskor már mindkét herék шт 
löikbcn találtatnak. Ameddig a here а hasüregben tar 
tózkodik, és a hashárlya tömlöjében nyugszik, addig 
merö meztelen, egyediíl a fehérlö köntös állal &gt;kör 
nyeltetik, mely ismét a hashártyától kapja borl'télì 
ját. Alágye'kcsalorna meg hasgyù'rö tár. Acsatornánuk, 
belsö nyílúsátúl körésköriil bizonyos henger kapaszko 
dik fól, és a herével egyesül. A henger kiviil‘a has 
hártyából áll , mely а lágyékcsatornának belsö nyílá 
sától fogva hengerképen emelkedik föl. A hengerben 
helöl a hashártyának sejtszövetie rejtetik, mely késöb 

' ben köz hüvelyhá‘rtyának a neve't vészi magára, valamipt 
az ondóedények, az ondóvezér, és a herei‘ázó'is. Ezen 
henger tehátnem más mint ondózsinór , melynek ma 
gányos részei megfordl'tott renddel következnel; egymás 
után , mivel a mi most belöl fekszik, azt а here 1e 
szállása után kiviil találjuk. A here leszállása közben 
a hengernek üregét egészen kitölti , ezen utolsó lassan 
ként kifordúl, belsö lapja külsövé “ШК , úgy az edé 
nyek is az ondóvez‘érrel egyetemben 111711111:` esnek; és 
mindketten a borèkba csusszannak. A hashártya mos- . 
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tan hasonló, de most már lefelé ereszkedő hengert ké 
pel, melynek alsó s bezárt végén a here találtatik, és 
a melynek fölső vége a hasgyúrőnél ahasiíreggel közö 

~ sülő nyílást mutat. A tőknek leszállása után nem csak 
a henger meg a lágyékcsatornának belső nyílása, (ezen 
utolsóé nem ritkán félhódképü billentyü által) záratik 
be: hanem a hashártyának azon része is egészen ele 
nyészik, mely a here és hasgyürő közt helyeztetett; 
ezen rész t. í. szálaggá változik, mely alolnil fólfele 
halk folyamattal vékonyodik, és a hasgyűrő «felé tö 
kélletesen eltünik. Olykor ugyan ezen rész, egészen öszve 
van nőve, nem ritkán mégis a hüvelyhártya fölfúvásával 
annak nagyobb vagy kissebb darabja léggel megtölethe 
tik, midön is az hosszús folytatványként dú/dorodik 
ki. A hengernek ily bezáródása által e szerint a has 
hártyának egyedül azon része marad még hátra ,mely 
a here saját hűvelyhártyájának nevét hordozza. 

Születés után a here még mindég azonnal a has 
gyürő alatt találtatik, honnan az ondózsínór igen rö 
vid. — А makk a makktyútól tökélletesen fedetik; a 
bol-ék pedig fehér színü. Az ondókixólxyagcsák igen cse 
kélyek, nem darabosak , csaknem függélyesen állnak , 
és keves taknyot tartanak magókban. A barlangos tes 
tek igen. kicsinyek, a szivacsos fonat benne kevessé van 
kiiejlődve , és keves vérrel hír. ‚ 

А fölserdűlésnek beköszöntésével a vérnek nagyobb. 
'odatorlódása miatt ezen részeka legnevezetesebb válto 
zást allják ki. Bajtok t. i. szőrök a fan üt ki , melyek 
sebesen nőnek , és egész a köldökig terjednek. А‘ monyz 

’ és borék egyszersmind fehér színöket elvesztik, s “bar 
nák lesznek; ezen utolsó megnagyobbodik, a tökök a 
hasgyürőtől eltávoznak, és az- ondózsinórok meghos-l. 
szúbbodnak; a mony megdagad; gyakrabb mervedése 
őlet hosszúbbra nyújtják, a maktyú megrövidül, és 
а makknak egy része fedetlen marad. А meddig még 
keves ondó választatik el, az 0111161161уа3сзг11;1яйсв1пуе11ь 
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maradnak, úgyhogy öket még a tiz'ennegyedik'eszten 
döhen is cs_ckélyeknek ШИНЫ]: a töhhi részekhöz kep 
pest, melyek mégis késöbben lassanként fóldagadnak, 
és oldalt lefelé sl'ippednek. 

Elemedett korhan av horék. lankadni kezd , gindá- _ 
rúl, és konyán csl'igg alii.I húzódékonyságát csaknem egé 
szen elveszti , és gyakorta vizes torlódásoknak fészké 
vé lessz. A herének tériméje fogy, púha és fonnyadt 
lessz, a nèlkt'il hogy állományának nevezetes “Шот 

’ sat lehetne tapasztalni5az ondóvezér változatlanúl ma 
rad. de az ondózsinór megvékonyodik5az ondóhólyag 
csak öszveesnek, falaik megvastagodnak, osaknem porcz 
félék lesznek; a dùllmirigy keményebh tömöttebh és 
kissehbnek tapasztaltatik lenni ;a mony puhává és gin 
dárná ‘(ШК g egy_szóva1 Евы‘! minden odatolakodó vérnek 
jelei eltünnek. ’ 

 

ò'rònln SZAHASZ. 

Az AsszoNYl NEMzó nÉszEKitóL. 
Az- asszonyi ttenyészrészek, mint @ferjfìúiak két 

seregre osztatnak. Az elsöhöz a belsŕ/ínemzö részek, ' 
úgy mint a тыл. a kùrtök , a petefészkek ,.améh kü 
lömhfe'le szálagai , és a méhhüvely számitatnak;a má 
sodikhoz pedig azon részek tartoznak , melyek kiviil 
röl Мышцы, ilyenek: az ajkak,a vizlányok, a csikló, 
a hudcsó’ meg méhhüvely nyi'lásai, ésa szu'zör. 

ELSÖ FónÉsz. 
A BELsó TENYÉszRÉszEK A TERjHESsÉ. 

~ GEN KlvÚL. 

260. {- A me'Íz. (Uterus)y 
Ezen ëletmiv a hashártya üregeben foglaltatik a 

Из medenozének majdnem közepën. Melöl a lm_dhó 
Iyaggal, hátul a véghéllel щит-„мм méhhtivellyel, 
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fíigg yöszve, fóll‘ìl ‚рейд а vékony bél nyugszik rajta; 
két oldalához végre а méhklïrtök meg a petefészkek es 
nek. A méhnek fólsö része föképp állás közben inkább 
mel felé hajlik , alsó része ellenben és а méhszáj inkább 
a keresztcsonthoz езде]: hát felé. A méhnek irlomaaz 
egész életben nem mindég ugyan az; gyermeki korban 
hengerhöz hasonló, fanosodásnàk idejekor inkább há 
rom szegletl'í képet viscl, terhesség Мат; peleképü lessz, 
születés után egé‘sséges állapotban körteképíí'marad egész 
a ладу öregségig.' 

Fölosztatz'l: а mèh fenekre , testre, és nyakra. A 
fene'l: `'(l&quot;i.xndl1sl)azon részét tészi a méhnek , mely a méh 
ЦЕНЫ; begyakása fölött találtatik; ezen rész kicsl'ny, 
igen‘kemény meg tömött, és fóll'il domború széllel vég 
zödik. A me'ÍI. teste (Corpus uteri) a fenektöl “266 
dik , és àzon tájig`terjed , hol а uxéh legkeskenyebb 
nek итак; а méhnek ezen darabjárf két domború ia 
pek látatnak, melyek máx' afenektöl eredének, és те 
lyek&gt; közíil a hátsó domhorúbb. A lapok két oldalt 
görbûlt szélekkel szegetnek he , melyek а fenektö1eresz-~ 
kednek 1e , és lassanként а nyakhoz közeIednek. A пул]; 
(Gollum seu'Ce ~x) a méhnek harmadik részét tészi, 
és a lestlöl gömbölyüsen függ alá. Leboesájtkozása köz-\ 
ben keskeny kezdete lassanként szé1esedik,gömhölyü8 
csúccsá даёшь melynek körületéhöz a hüvely fdglal. 
tatik. Ezen rész tehál: a híívely fúlötî; helyeztetik, és 
a пай/113186 metszetje'nel: (Segmerrmm щей superius) ' 
neveztelik. Азов gömbölyüs csúcstól fogva a пуа1‹1з-‚ 
mét keskenyebb lessz, és csak hamar’egy kerekített ' 
véggéválik ,_mely darab szabadon függ a méhhüve1'y« 
ben , és ezt vizsgálás közben ujjal e1 lehet érni; ezen 
réaz me'h alsó metszetje'nek, avagy Ízů'velybelì rész-~ 
nel: , vagy Aczompo'szaj/m/s (Se-gmentum uleri inferius › n 
s. porlio vaginalis , s. os tincae) neveztetik. 

A méh alsó metszetjének' alsó lapján némely nyl'lás 
tapasztaltatik , mely haránt hasadékot mutat , és kxïlsö 
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me'hszzíjnal: (Orifìcium щей externum) „штык. A 
hasadékot ke't aìkak környelik' , melyek köziil a mel 
felé esöt melsö‘ идти‘: (Labium antcrius) a llátul lévöt 
pedig'luítso'nak (Lahium posten-ins) nevezik. Azon sze 
mélyeknél, kik meg nem szüllek , a mélxszáj valósaîgos 
hasadékot mutat, mely két oldalt nincsen benyomvn, 
а ‚ше1зб ajk valamivel alábl) fi'igg mintsem ahátsó, mind 
ketten siinák minden berepedés nélki'il látatnak, szo 
rosan egymásnoz fekszenek. Azoknál, kiknèl márszii 
lések шишек, а ,méhszáj egy kevesjsé gömbölyi'is, és 
az ajkak hornyoltak. A kl'ilsö méhszájon мы mélyeb 
ben hatván a méhbe, nzonnal némely csatornába jútnnk, 
mely mint nyal: csatornaja (Canalis ccrvicis) а nya 
kon futván keresztiil, a méh ürege'be (Cavitas щей) 
vezel. Azon liely, hol ezen csatorna minlegy kitágúb 

‚ és a méhiiregbe nyílik, belsò' méÍLszaj/Lal- (Oriíìcium 
uleri internum) nevezletik. 

.A méh ürege terhességen МИН igen kicsiny , falai 
egymáslloz közel esnek , és magok közt csak keves ned 
vet‘ foglalnak, llárom szegletü képet visel, melynek 
szélei a méh kiilsó’ körl'iletének széleivel párhúzomosan 
folynak 1e. A fólsö szél az oldalszélekkel fólül hegyes 
szegleteknél ülödik öszve, mely szegleleknél a méh 
kürlök nyílnak. Az oldalszélek alol a nyak csatorná 
jába mennek állal. Közönse'gesèn a méh ürege egyes, 
csak ritka esetben választjn azt eg)r közfal két felekre. 
midön is az eset ismét kétféle lehet:l vagy|' t. i. meg 
tartja a méh a maga három szegletü képét, a közfal 
az üreget maid úgy választván meg, hogy a méhszzîj 
egyes marad , та“ hogy ez is meg van állala oszlva; 
vagy Ípedig mint az állatoknúl két. szax'vú méhet (Uterus 
bicornis) állít elö. ’ l 

261. ё. A méh all'ota'sa. 

A méhnek alkotása, terhes légyen ¿bär 6 , vagy 1 
tcrlietlcn ,.miudenkor ugyan az , 'egyèblh hogy az e156 
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esethen minden részei kifejlödöttebb állapotban lá 
tatnak. ' _ ‚ 

l. A hasha'räya mint savós hártya azon rész, mely 
а meh alkotásara szolgálván, elsöször ötlik szembe~ 
Ezen hártya, az alsó metszetet kivévén, az egész méhet 
beliúzza , s cgyszersmind,l1ogy ezen életmivnek helye 
ze'Lét bizonyossá tégye , oldalt ¿s hát felé redöket készit, 
Midön t. i. a hashártya a hudhólyag` hátsó lapján 1e-` 
ercszkedett, tehát a méhhiively Íölött a méhnek alsó 
részéhöz 61‘; a honnan Íölhágván a méhnek melsö lap 
ját -fedezi, aztán рейд ugyan ennek fenekén menvén 
el, ismét a méh hátsó llapján bocsájtkozik le. A lias 
hártya minrl ezen llelyeken sejtszövet által feszesen egye 
sül а méh állományával. A 111611 1111156 lapjának alsó 
rés'zétöl a hashártî/a ez után а végbélhöz folytatódik , mely átmenetelné 
félhórll‘e'piï ra'nczaz't -(Plicae semilunares Douglasi)ké- 
sziti, melyek egyebkent a' ferjliúi nemben kissehbek. 
Ezen ránczok részint arra szolgálnak, hogy а méhet il 
lendö helyezetében tartsák, ne talán ez igen nagyon 
mel felé hajoljon; részint arra valók , vhogy a 111611111 
terjedésekor terlresség alatt а hashártya engedhessen. - 
A méhnek azon része, mely améhhiivelyben (1Ё116С1Ё1, 
ennek lakonyhártyája által -borl'tatik be, mely a 15111 
sö méhszáj által hatván a méhbe, ennek hasonlóhártyá 
jával fiigg öszve. 

1l.) A lebontott hashártya után, a meh/zel: 111 
loma'nya öllik szembe , mely kemény vastag 65 tömött; 
a méhifenekének 'közepén legvastagabb идут, de leg 

. is púhább , keménysége aláfelé halk folyamatlal nö , es 
az alsó metszet legkeményehb ,mely maidnem porczfé 
le; ezen állomány pedig következendö részekböl tête 
tik öszve. _ 

l.) Sejtszövetbö‘l , .mely а méhnek ладу részét 
tészi , a méh terhetlen állapotjában igen tömött.,de ter-_ 
hesség alatt meglazúl. 

két. nevezetes redöket, a Douglas ` 
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2.) Üterel а méhben magy számmal talairltatnnk, 

жён is а méh az edényekböl leggazdagabh' élctmívek. 
közé [ах-(0211:. A mêh több forrásokból nyeri edényeìt, — 
melyeket föképpwkét oldalt a‘me'hüte'r (Art. uterina) 
bocsájt magábóli Améhütér közönségesena köldökx'jtér 
böl (Art. umbilicalis) szármnzik , midön még ezen utolsó 
щита nem változott , a méh ny'akához tekergösen fut, 
és ennek , а méhhüvelynek,meg n hudcsönek ad ágakat. — 
Ezek után еду kis l'vet kószít, és a’ széles szálag lemezzei 
közt n testhöz meg fenekhöz hág fdl. Ezen helyeken 
számtalan ágakra szukad,melyek tekergösen folytatód- l 
Dak, két oldalrúl egymással öszvenyünak, és bajszál 
edényrendszerben vêgzödnek ‚ а melyböl részint a vê 
rerek kezdödnek, „мы a hajszáledények mint kigö 
zölö erek а méh üregében yégzödnek; és majd hód«- 
azámnak, ‘аду hódcsurnak neve alatt valósâgos vért , 
maid csak savós nedvet választanak el. -- ‘A шаман: 
Топ-(5 a belsö ondütér,(Art. spermatica interna) mely 
leginkůbb а petefészek задний-а rendeltetett, azért is ` 
ebben ágadzik ugyan e1 leginkább, hanem a méh fól 
sö oldalrészeinek is küld ágakgt, melyek а méhütér 
ágaival nyílnak öszve. -- A harmadik forrást а 512156’ 
ondüte'r (Art. spermatica externa) tészi, mely a_ has 
Рыбий iitémek еду ága lévén, a hasgyürö mcllettmen 
а méh görgeteg „мадам ‚ aztán‘fúlfèlé hágvá’n, fólül 
a imondott „на; kezdeténél a .méh állofnányáb‘an vesz 
el. -- Mind ezen üterek egymás közt öszvenyl‘hxak, 
és tekergô'sen fhtnak azért, hogy а méh kíterjedése-- 
kor kinyújtaivá’n eugedhessene-k; azért i‘s terhetlen :2l 
Iapotban öszvenyomva танца}: , és kissebb тенты fog 
lalnak. — — ` . f 

` 3.) A идете!‘ neve-zetes véreres hálló‘t az úgy ne 
vezeti; мёд/011010‘ (Plexus uterinus) készl't‘ik , ше1у a 
méh külsö köriiletén fekszik, és legnagyobb törzsökei 
ennek szélein látalnak. A v'érerek egym'äs közt hason 
lóképpöszvenyílnak, tekergösen Штык, а méh terhet 
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len állapotjábnn szükebb, és kissebbek, billentyüjìk 
nincsenek. Valamennyi vérerek hasonló nevíí 161256 
kökbe szedó'dnek öszve; melyek közül a melwe're'r (Ve 
na uterina) a legncvezetesebb; ez üterénél tágabb, és а 
hasalatti `vêrérben végzô'dik. A belsò&quot; ondo'vére'rbeß 
(Venu spermatica 'interna) több vérerek végzô’dnek , és 
a petefészek fólößt 'vdstfonatot (Plexus pampíniform'is) 
készl'tnek. A l‘ülsö' ondo've'rér (Veua spermatica ex- _ i 
terna) a méhnek állomáuyából ‘а görgeteg „гладь“ 1ёр 
alá, ésra' has’fölötti vérérben vesz el. 

4.)' A méh rend kivůl nagy számú n_yírl'edényel‘ 
lrel hir, melyek а méh külsò' és belsö fölületén, meg' 
Ели ö férimbeléböl származnak , 'és három nyalábokba 
egyesülnek, melyek а véredényekkel Рита‘; páŕhúzo 
mosan. А leguagyobb és legnevezetesebb nyaláb а me’ÍL 
_fo/zat, (Plexus uterinus) mely а méhvél'el‘et. kés1'1‘ti,és 
a hasalatti fonatba men által. Ею’. kissebb nyaláb vazon 
nyirkedényekböl áll, melyek a belsö ondófonattal kö~ 
Маше]: öszve. Aharmadik nyaläb ‘югу is a’külsö’ onda’ 
fonat (Plexus spermaticus externas) а görgeteg „мад 
han száll , alá, és а szárfonatban vesz el ott, hol ez a 
lágyékszálag alatt а hasl'iregbe lép. ’ 

5.) Az z'degek. A&gt; medenczének azon ídegfonatja, 
mely basa-[atti {опиши}: (Plexus hypogastricns) ne 
veztetik , az alsó fodorl'ílér alatt kezdödik , és egész a 

'végbél v’égéig f_efjeszkedik 1e. Ezen form az egyauérz 
Не; а kereszti-Ãegek és az alsó fodorfon'at szálaiból kap ‘ 
lábra, ès belöle а méhù'térrel egyetemben számos ide 
gek menuek a méhhöz, és tészik а mé/zfmzatot, (Ple 
Xus uterínus)rme1ynek задай részint а méh állományá 
han vesznek el, részin‘t a hüvely fölsö végébe men 
nek által. Ezen kivůl а méh még a belsö ondófonat 
ból is, mely leginkább a petefészkek számára rendeltew 
tett, töBb ágakat nyer ‚ melyek föképp améh fólsö ré 
szében темпе!‘ е]. 
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в.) Izomrostolr. A bonczolók, és élettudósok azon 

kérdést még c1 nem látták, ha bir e a méh izomros 
tokkal , vagy sem? némelyek ez, mások más rész 
re hajlottak. ’Azok , kik- létöket megengedik, azt ál 
litják, Богу a lefejtett ha'shairtya alatt a méhen $251 
mos halovány rostok láitatnak, melyek a hudhólyag 
meg a belek izomrostjaihoz hasonlók lennênek. Azok 
ellenben, kik ellenkezöt állitnak, a mondott rostokat 
sejtszövetböl lévö csl'kolatok gyanánt tekintik. Azou 
ban az cmbel‘. és más emlô's ‘Штык méheinek készit 
ményein elöállitandó rostok ,aszülésnél a méh erös’ösz 
vehúzódásából eredó' éléttudományos tûnemények. úgy 

_ azon kórtudományos tl'inemények is , midò'n a méh vagy _ 
egyenletlenül vagyéppen nem húzódik öszve , nem kü 
lömben az ezen részre ható gyogyszerek fogonatjaien 
geniet arra birnak, hogy azok részére hajoljak, kik az 
emll'tett izomrostokat a méhen‘jelen lenni aîlll'tják. Mi 
helyt t. i. a hashártya lebontatott, а méhen föképpa 
t'erhes méhen azonnal a rostoknak egész sora tapasz 
ialtatik , melyek a belek izómrostjm'hozv leginkább ha 
sonlók. Ezek a fenektöl kezdvéna méhnek két lapjain 
hágnak alzi , a melsó' lapon lévök egymáson átvagdos 
vńn , mindkét oldalon a görgeteg méhszálagba mennek 
által; a hátsó lapon lévök pedig a méh oldalszélein 

l mel feló kanyarodván , hasonlóképp а mondptt загна 
gokhoz jutnak, s azokha folytatódnak. A méh feneke 
és teste ennél fogva az izomrosfok ezen rétege állal fe 
deztetik, de nyaka nem, mely azoktúl egészen ment. Ezen 
izor'nréteg alatt egy másodík réteg jelenik meg , melynek 
rostjai részint harántúl, részint ferdén járnak , hanem 
n nyakat ezek is szabadon hagyják; mely vrostol‘iot, 
n méhet kiforditván, а letakaritolt takonyhártya alatt 
lehet leginkább szemlélni; hol is még más Её! sorros 
tokat is lehet tapasztalni, melyek közös közeppontú 
ачуйгёййкёщ környelik a kiirtök nyi'lásait, egymásban 
végzödnck , és a méh fenekén izomhállót készitnek. A 

` 
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két izomrêtegek egymástól szivacsos sejtszövet ‘111111111 
lnsztatnak ‚ melyben leginkább terjednek el az edények. 
Terllességen kiviíl ezen sejtszövet kevesebb nedvet fog 
lal magában, honnan a méh állománya ilykor 1611161 
tebb és keményebl); а terlles méhben ellenben azon 
sejtszövet laz, szaî mos vérrel iöltöttsejteket, mutat; mely 
megváltozott állapolja által а méli. nagyobbodását, а 
méh állományának szivacsos minémüségél és a méh min- ` 
denhol egyenlö vastagságát liatalmasan elöscgl'ti. Аза]! 
szövetben clterjedt edényekböl származó ŕinomabb âgak 
a takonyhártya liajszáledényreiidszerében végzó'dnek , 
melyek а hódcsur elválasztására, meg а magzat 11111111 
lására szolgalnak. 

Ill; A takonyha'rtya a méh lnelsö lapját, még ре 
dig mind az ùregét , mind a nyak'csatornájáél; fedez’i, 
és nem más mint a lliively takonyártyhájának folyta~ 
tása, mely ñnomabbbálévén, a mèhszájon által hág Fol. 
Ezen hártya‘majd vilaîgos, majd haragos vörösnek tet 
szik, mely `szl'nváli'ozás hihetöleg a beköszöntö 11611 
számtúl fù'gg. A méh i'írcgében sima ugyan, csnk hogy 
apró _redök tapasztaltatnak rajta. Fegyveres szemmel 
számos csekély nyl'lások látatnak rajta , mellyek kétség 
kivül részint a kígözölö edényekhöz tartoznak, me-,î 
lyeken által tehát а hißdcsur szivárog ki, részint a ta 
konymirl'gyek szájai , melyek a méhi'ireget belsöképp 
nedvesen tau‘tjńk.' A nyak esatornájában azonban a ta 
konyhái‘tya sok redöket készl't, melyek ra’nczolt te 
nyerelrnels (Palmae plicatae) mondatnak. Y'Ezen 1116111 
sok közönségesen két törzsüköket, Vagy is dszlopol'at 
(Columnae) készítnek, t. i. egyet a nyak melsö, ès 
еду mást anŕlak liátsó lapján. A kiállások között 52:1 
mos takonymirl'gyek nyugszanak , melyekben ha шед 
reked af'takony, tehát Foldagadnak, gömhölyüs testek 
ké lesznek, és ’Nabel/1, pei‘écsez'nel: (Ovula Nabothi) 

' mondatnak. — ’ 
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262. S. А széles me'hszálag. (Ligamentum 
latam) ` 

A mélmek oldalszélein kéL szálagok Миша]: , me 
lyek idonijoktól sze'les sza'lagol‘nal: neveztetnek, ésa 
hashártyának megkettöztetéséböl :illnak~ Midön t. i. a 
hashártya a méhen lelwcsájtkozik , мы: n méh oldalain 
hasonló magosságnyina 1e és fdl is hág egyszex‘smind, 
a honnan mindenik szálag kétlemezböl óll; a melsö&gt; 
lemez az Юга! hozatik eló’ , hogy a hashártya oldalt a 
hudhólyagtól fölhágván , fóliil egész a méhkürtökig ter 
jeszkedik; a hátsó pedig az által, hogy ugyan a has 
hártya a kürtök fólött elmenvén, hátul mélyen eresz 
kedik le. A két lemezek seitszövet által tartatnak ösz 
ve ‚ küzikbe a méh , a kiirtök. а petefészkek edényeit 
és idegeit vészik. Hanem ezen megkettöztetésen mégmás 
kiilömbséget is tésznek ‚ mert csak azon részét, mely 
a petefészek alatt találtatik , nevezik tulajdonl‘e'pp 
széles szrílagnalv, вы pedig, mely a petefészek és kiirt 
közt foglaltatik , denepérsza'rnynal: (Ala vespertilio 
nis) mondatik; mely utolsó megl'eszl'tetvén , attetszeni, 
meg azámos véredények hállójával látszatik birni. 
263- §. А görgeteg me' hszfílag. (Ligam. ro 

Atundum s. teres) 

Ezen szálagot egyedül a hashártya megkettözte 
tésének nem lehçt tartani , melynek ezen hártya egyéhb 
szálagainál más elrendeltetésének kell lenni; azért is 
a задает}: neve nem illik гей , és inkább~ me'ÍL_ зла: 

&gt;ra'nal: (Crus'uteri) lehelne nevezni: két ily szálaguk 
Инта]: t. i. az asszonyi testben, melyek a méh mel 
sö lapján helyeztetvên, а kl'irt alatt a méh testének. 
fólsc'í rêszétöl kezdò'dnek, és nem kiilömben mint a 
férifii'li testben az ondózsinór. a lágyékcsatornában {'er 
dén folytatódnak mel felé a hasgyiiröhöz alá , melyet 
meghaladván, Löbb terjedékekbe oszlanakgállanak рейда 
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а méh térimbeléböl ; véredényeik a méh edónyei 
vel öszvenyl'ló külsö ondíilerek‘; mely részeken МНЕ! 
bennök hosszús rostok is tapasztaltntnak , melyek fi', 
lülröl futnak lefelê., és’n melyek a‘móh h’œszń izom 
rostjainak folyt‘atványai. E_zek résziut a léhágó ferdc 
hasizmok bönyéi'vel ègyesülnek a hasgyl'irönél: részint 
kílépneka hasgyíiröböl , és a fanœontok fcsonthártyájá 
ban ‘свиней el; mely részek mindannyin gejtszövet :i1 

‚ tal tartatnak öszve. Melöl ezen szálag а hashártyà mel 
sö 4lemezzélòl környeltetik , mely állal а szálag a maga 
erösségét nyeri. 

264.§. А me'Ízl-ürtöl' „аду a Fallop 1:12)‘: 
` jef. (ТиЬае Fallopiì) 

Ezen kürtök két csövekböl állnak , ‘melye'k a móh 
lf‘gfólsöbb oldalrészén találtatnak. а pctefészkek fòlött 
fekszenek, а ßzéïesv szálágoktńl vétetnek körül. c's а‘ 
méhtô’l- а medencze old'ala felé мыши futnak. Min 
denik kürtön két nyl'lás Мыши а тё/шуя‘ИЦАрег 
tura ‘Цех-Ева)‘: méh üregének fólsö oldalszeglelébcn ta 
lállatik , mely is igen szük lévén . а legvékonyabb kém 
lk'udat isallig bocsájtja magán által. Ежи nyl'lástól а csa 
toma lassanként tágúl. -mely hullámképü görbülések ‹ 
szerl'ï'xt folytatódván, végre а petefészekhöz hailik :.1101 
is Гана a Ízasürbelí nyz'la's (Apertura abdomînalis) lá 
talik, mely ránczba szedett és bodros szèllel bír , meg 
a melyen ísmét apró` folytatványok, vagyis sallangol'. 
(Fìmbriae) avagy az ördögharapás (Morsus díaboli) 
látatik. Egy sallang a petefészekkel fù'gg öszve. А kfírt 
savós härtyáját a hashártyától kapia , a midön ez Юг 
lölte clmenvén, aztán a széles szá'laghátsó lemezzében тени 
èl. Ez után egy a méh tulajdon állományából eredr'í 
más vékouy réteg következík; belsö lapjá pedíga méh 
takonyhártyája által húzatìk be, mely a sall'angoknál 
a hashártyával fù'gg öszve; èzen hosszúisîban Ещё l‘ŕ'f 
dök látatnak , és ¿lz egész lap vékony‘ lakony által ’fem 

_9 
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ваших. À kan alkomsának áuapmjából темах; 
hogy ö amóh állomónyának valóságos folytntása légyen. 

265» Ё. А р e`t efé s z l: e i. (Ovaria) 
A petéf'észkek- a méhtöl két oldalon helyezletnek, 

melyek peleképük lévéu , egyik domború lapjok inkább 
mel, а másik pedig hát felé áll, egyik szélök,`mely 
hát meg fólfelé dùllçd, szabad, а másík ладу а те1 
és leíelé nézó' рейда denevérszárnrîyal egyesül; egyík 
kifelé tekintö végök а kù'rt sallangjaival határos , а má 
sik pedig befelé esik. A petefészektöl egy görgeteg 32:1 
lag a petefe'szel‘ sza'laga (Идиш. ovarii) men a méh 
höz , mely a «hashárlya megkettöztetésóböl készûl , és 
arra való , hogy ezen élelml'vet helyezetében iarlsa. 

А petefe'szel: all-ota'sq. A petefészek köztakaró 
ját a hashártyától nyerí ,midön ezen utolsó а denevér 
szárnyat készl'íi. Maga а petefészek állománya merö 
sejtszövetböl áll, mely edényekkel tellyes. Benne ар 
!'ó gömbölyü hártyás tc~stek az az а petefe'szel: Лед/ад 
csríí (Vesiculae ovarii) vagyis а Graf pete'ccsei (Ovu 
la Grnfìnna) uyugszanak ‚ melyek klïlömhözö nagysá 
gúk,L és világos nyirkos nedvességet tartanak magok 
ban, számok 12-{1'11 17-ig men: ök valamennyire ki 
düllednek. és a kù'lsò' há‘rtya által fèdetnek. А pete 
fészken valóságos kiürl'tö csö szembeütlöleg nem vételik 
észre. . 

A petefészek а belsö ondüteret (Art. spermaiícà 
interna) Кама, ше1у valamínt a férjñúi nemnél afù'g 
gérìgöl, ‘аду n vesl'ílérböl ered; ez a hashártyántńl 
szállván alá .. a petefészek melsö széléhöz jut , hol csak 
ugy'nn4 ahban nagyobb rêszre elvesz , azonban а méh fe 
uekének , a kl'irtnek , és denevérszárnynak is nyújt águ 
Мг. A belsö ondó've're'r (Vena spermatíca interna) az 

‚ emll'tett részekböl számos ágakkal kezdó'dik, melyek 
а petefészek fólött lépnek együve, és véreres hállót. 
az úgy nevezett ‘иди/‘опят: (Plexus pampíniformis) 
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ke'szítik , mely az тега! ЬбгпуеП. А ̀ vérér aztain fól 
felé hág , es vagy az l'irüsférben , vagy a vesevérèrben vég 
так. I 

Az ídegel: az ondolfonatot (Plexus speŕmaticus) 
készitik, mely mint a férjfìaknál a vese- vagy fölsö 
fodorfonatból vészi eredelét. Ezen fonat több 82:51:11: 

_ ból all, melyek vaz l'ilérrel ereszkednek 1e , és föképp 
а реъегёзиекье véâzik magokat. 

Azon szz'vó eflényel: , melyek a petefészekböl lép 
nek ki, a véreret követvén , mint vékony Мне: föl 
felé lépnek ‚ és vagy а V686- югу-ах ágyékfonatbau vóg-- ‘ 
zödnek. 

’ 266. §. A me' ÍLÍL iZfue ly. (Vagina) 

\ A me'ÍLhü/uely a medencziiregben helyeztetik, és 
fólül a méhvel határos, melynek májos kidúdorodá-' 
sait, és a rnéh alsó metszetjét vészi köx'l'il.~ Ezen ulolsó 
részl olyképp környeli, hogy hátsó fala valamivel fólebb 
emelkedik mint a melsö , azért is amannál némely дёш 
bölyüs tömlöt készl't. A hüvelynek melsö lapia ahud 
hólyaggal зените: által egyesül, és a hudcsövel is 
öszvefügg. Hátul a méhhüvely a végbélhöz ù'tödik . 
а1о1 pedig a külsö tenyészrészekben nyilik. Lefo1yásfî~ 
ban valamennyíre Шанс“. és a keresztosont górbûléséq. 
höz tartja magát;hosszúsága négy egész öt ujnyi, szüz 
állapotban szükebb , szülések által ИЩЕМ. 

A méhhüvely allrota'sd következendö; kú'lsöképp 
la7. sejtszövet, és kövérség ‘Щи! környeltetik, melyek 
által egyszersmind a szomszéd részekkel egyesül. Ez 
шёл a hüvelynek tulajdon hártyája köv'etkezik , mely 
kétféle , тег: részint rostos, lrészint takonyhariyából 
áll, de a melyek egymással kszorosan öszve типа]: l 
kötve. Az elsôbbik kivül fekszik, rostos, merö, fe, 
héres, és számosl edények által környeltetik. melyek 
öt átfúrják. A másik» belöl találtatik', és a` takonyháx'. 

.9* 
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tyának mínden bélegeit magával hordozza. Énnek al; _ 
_só‘rószên számos érzékenységgel biró redök látatnak , 
melyek egymás fólö‘tlharántúl vfekiidvén , kél; vszlopoŕ 
nal- (Columnae) nevezett sorban rendeltelnck , inelyek 
közi'il az egyik melöl a .mäsik hátul talalltatik. A két 
это]: mennél alabbhágnak, redöik annál inkább 111511’ 
nnk , és mennél közelehb esnek a méhhöz , annál kis 
sebbek lesznek, v_égre tökéllelesen elenyésznek. Több 
szülések ntán a redök száma fogy, honnan a hüvel'y 
simábbnak ИЮЛЬ А hü'velynek belsö fóli'ilete fakon 
nyal fedetik, mely а Ъеппе minden felöl lévö takony 
mirl'gyekböl szivárog; nyilásaik Íöképp a redök _közt 
tapasztnltatnak, melyeket olykor szabad szcmmelís le» 
het látni. A takonyhártya föl- és lefelé folytatódván, 
alol a hüvelyhöl való kílépténél a kfilbörrel egyesül, 
hol is raitafólbört nyilván észre lehet venni, mely fö 
lehb befelé egèszen elvesz. A takonyhártya a méh 
szájon а méhüx‘egbe hatván, kiñnomodik, a honnan a 
kú'rlökbe men ailtal. _ 

_ A hüvely _üterei több törz’sökökböl erednek; ш 
lajdonképp csak egy hiîvelyüte'r (Art. vaginalis) van, 
mely mint u`hasalatti iitérnek egy éga, leginkább 
ezen resz szâmára rendeltetett. Ezen kivül u l'n'ívelyë 
nek fólsö része még а méhù'térböl, az alsó Pedig az 
aranyüterekböl, a hólyagüterekhöl, meg а belsö sze 

` mérml'ilerekböl is nyer ágakat. 
A vérerek а hüvelyfonazot (Plexus vaginalis) ké 

szitik , melyr iöll'il а méhfonattal, alol a hólyagfonat 
tal., há‘lul a vëgbél véreresfonatjával fù'gg öszve. A 
hüvely vérerei tehát a~ mondott fonatokban végzöd-~ 
nek, de közülök többen а hasalatti vérerben~is öntik vé 
Iöket, ' ‚ ’ ` ‚ 

_ »A zzyz‘riedényel: a belsö csl'pfonatba lmennek által. 
Az z'rlegeâ nkeresztidegekbiíl és ahasalatti fonatból 

erednek. 
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мАзошк гбвЕзг. 
А BELSÓ NEMzó RÉszEK' TEnnlzssEG 

АЬАТТ; MEG Az вмввнгвтв. 

267. §. A ter/Les т e'ÍL. (Uterus gravidus) 
A fògontalás , és emberpele növekedése állala méh 

‘ mind helyezetére mind idomára, mind Pedig {111011111 
nyára nézve mivollos változásokat szenved. 

‚1.) А m‘e'h Лед/вышла‘: e's a'llzisa'nalr meg/util-` 
ïtozza'sa. A meh ku'lömbözö helyezete, és változó ál 
lása egésségcs állapotba'n áz ö hulk folyamattal törté 
no növésétöl fiigff. A fogontatásnak napj'áu'il fogva, 
egész a harmadik hódnap végéig à méh mélyebhensül 
led ‚ és a xnéhszz’rjat kivizsgálás. közben könnyeb 

` ben, lehet érni. Egyedxïl a meh feneke haladja mega i 
mcdencze fóls'ö nyl'lását. A jelelt idöponttúl а méhY 
cmelkedni kezd , a hasl'ireghe lép, a heleket meg а esep» 
lqzt fól- és hat felé nyomja félre, melyek tehát a fól- l \ 
nyilott terhes testben , vagy éppen nem, &quot;аду csak ke- A 

_ vessé látatnak; a hasizmokat реф; egyszersmind kife 
szl'ti. A terhcsség .ötödik hódnapjában a méh feneke 
а köldük és a fancsontok közt fekszik; а hatodik 
ban éppen а köldök alaLt,a kilenczedikben már a leg 
nagyobb magosságot elérLe, és. egé'sz a hasfólötti tájig 
nyúlik el, midön is a méhszájat csak nehezen lehet elér-` ' 
ni. A tizedik hódnapban а méh islnéL slipped, a meh 
száj а medenczébe mélyebbeu ereszkedik, a fenek а 
ЬазЕЫбШ tájt elhagyja, es elöbbeniv a külçlök meg szivf 
güdör közt lévò_ állását kzipja ismét meg. Ezen halkal 
történô siilledés egész a beálló sziílès ритмы; tart. 
A méh helyezelének ezen változása alat‘t a mêhnek al 
ад része szünLelen a medencziiregben marad, amaz ezt 
egészen kilölti, a hudhólyagòt a fancsontok, a’végbèlt 
pedig a. keresztCSOnt felé kénteti, és а magzat fejének 
lcgnagyobb részél; foglalja magában. A méhszáj `in 
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МЫ) hát fvlé а farcsikcsonlhul ès n kereszlcsont alsó 
végéhöz esik. Ellenben а méh feneké és teste ,melyek 
n ‘шаги! egyebb x‘êszét meg n szx'ilepet foglalják ma 
gokban, az altest melsií fáján fekszenek, közbevetet 
lenûl a hasizmokhoz ütôdnek , és a beleket mega свер 
lezt hdl: és fólfelé kéntetik. 

П.) А méh idomja'nal: willoza'sa. Növekedés ál 
tal a méh külömbféle részei is megváltoznak; min 
denek Élött a méh iëneke és teste kezdödnek Маг- 
jedni; a méh lapjai egymástól ellávoznak . és l'irege té 
resebb Iessz; „ем már a második hódnap végével 
elenyésznek, és az egész méh tekeképü Шато‘ vész 
magára. Egyediil а me'h nyaka marad meg n maga 
elöbbeni állapotjában, állomáuya zsugorodolt , kemény 
és gömbölyüs kúpként csiigg вы, s csatorndja húzó 
dékony kocsonya által tökélletesen bedugódik. Hanem 
n terhességnek végsö hódnapjaiban halk folyamaltal ô' 
is kinyújtódik , és а közönséges peteképü &gt;idomot ké 
szi'tni ö is sagit, mely föképp а hetedik hódnaphan 
штык. A külsö méhszáj is csak az utolsó idöszakasz 
1011 vállozik meg: а meddig t. i. u вуз!‘ nem nyúj 
‘мы: ki, addig nnnak nyílása keskeny gömbölyüs 
тег _csúcsos, és magának а kis ujnak hegyét is allig b0 
сайта mag-'in által g hanem а terhességnek vége felé а 
méhszá] meglaposodik, es еду kis rêdökkel kihányt 
Шкаф képel. Ezen nyl'lásnak а szélén, valamint belsö 
fölíiletén is apró egyenetlen völgyeletek tünnek elô', 
melyek hasonlóképp a nyi'lás belsö részét bedugó ko 
csonya {Не alakot szálll'lnak. A iökélletesen kinyújlott 
méhnek hörületefnevezetes ; és а magzatnak , meg а 
шШёрпе]: nagysaîgához és a magzatvl'z mennyiségéhöz 
íartja magálg azéri is а terhes allest körùlelétölamag 

' zat nagyságához való velés gyakorln csalfa. A kitcrje 
désnek leglökélletesebb állapoLjakor a méh petez'domú, 
és némüképp petéhöz hasonló, melynek szèlesebh ré 
lsm: a méhnek fcnekét, a-keskenyebb pedig az ò' nya 
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kzit tészí. Azonlmn löbbféle okoknak behnlása által a ~ 
tcrhes -móh la peLcidomvlól szembelüuölcg êltávozilh' 
ilyenek: а medenczéne'k alkotása, а magzat fekvése , 
a méhlepény а méh külömbözò' helyeihöz való 01111101‘ 
rása, és а 520111$2ё11 részek nyozlnaisa. Ha valamely 11e-_ 

. lyen kiviilröl elleutállást szenved a méh, ott anövés 
lussabban törLénik, de ilykor más helyen hol az ellen 
nyomás- kíssebb, a kitágúlás sebesebben lörlénik; a 
hounan a méhen gyakorta benyomások tapasztaltuinak. 

’ Azon nsszonynál ki soket 111, másféle idomú a méh, 
plásféle annál sokat áll, és ismét másféle az‘ iker 
magzatoknál, mely utolsó esethen az egész méhen hos 
szújábau ném ely völgyelet látatik , melya méhet két fe 
lekre osztjaœ ‘1 _ 

111.) А me'Íz a'llomànyzínaŕ megmillozcísa. A méh 
tßrhességen `kivül vkemény , majduem porcz‘nemů 3 «f1 fo 
gontalás után pedíg ugyanö lazabb lessz, és több vért 
vész fól magában. A méhnek ezen laz t_ulajdonsága szo 
kás szerl'ntí els'öször azon helyen kezd kifejlödni, hová 
а Ipete ragaszkodik. A nedveknek szüntelen tartó , és 
csak lassanként öregbedö odafolyása által ezen 111111] 
donság következöleg n méh egyebb részeivel is 146261 
tclik ,‹ azért is az egész méh kitágúl. A méhnek növe 
kedése ennek következésében nem az б rá nyomástgya 
knrló emberpete kitágúlásától , hanem a nedveknek oda 
fulyásától függ. Innen van az _. hogy az ö állománya 
'kilágúlása állal nem vékonyodik,hanem a terhességen. 
kivííl lévö vastagságát ez nlatt is megtartja, sött гув 
kurta némely helyeken vastagabb is lessz. A-méh ál-y 

_ lumányának kitágúlása nagyobb részt a ve'rede'lg/elvtöl 
fl‘ígg, melyek tex‘hességen kivù'l kxcsmyek , tekergöseu 
fulnak; a 1е1‘1г1езыё1;г alatt pedig egyenesek , jobban meg 
{сайте vannak, öszvenyl'lásaik számosabbak. Már az 

' o/zdüterelmek, meg a Даши“! üte'rnel: nagyobb mint 
egyebkéut 1:61‘111111161:ч mely törzsököknek ágai neve-‘ 

_ zetcs edényhállót készl'tvén, az ú'tereket а méh 6110 
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mányában mélyebben lehet nyumuzni. Föképp ‘12011 
ülerek vannak igen kitágúlva, melyek a mèhlepény 
hüz fntn'ak , és a méhnek azon része nyeri a vérnek leg 
nagyobb mennyiségét, melyen a mêhlepény 1'1'1. A ve 
rereb még jobban ki щита]: lágúlva ,melyek csaknem 
kétszer oly nagyok mint az üterek; ezek hasonló, 
csakhogy valamivel nagyobb edényhállót készitnek, 
mint az üterek , és azon helyen, hol a méhlepény й] _, 
ök is vastagahbak és számosabbak', billentyüjik nin 
csenek , és a hasonló nevüondóvérerekben, megahas 
alatti vérerekhen, melyekmostan vastagabbak , vég 
zödnek. A méh terhes állapotjában azö szz’fvó edényez' 
nyilvän észrevétetnek,és igen kitágúlva. vannak;améh 
állományában minden felül lehet -öket szemlélni, és a 
mèhen шея hashártyát áemeg áiszövik. ök „мы а 
belsó’ ondófonathan, részint| leginkáhb а hasalatti fo 
nalban végzödnek. A föll'il emlitett izomrostol: a ter 
hesség alatt а méh növése, és a nedvek bövebb oda 
l'olyása álLal látszatosabbakká lesznek. Vallyonaz ide 
Де‘; változásokat álljonak `e ki, a kés meg nem mu 
tathatja. у ‘ ‘ 

А IV. A méh belsöfölülete'nelr‘változdsa. годов 
tatás után a méh takonyhártyáján hegedékeny nyirk 
i‘zzad ki, meIy/e’gy kevcssé vaslag , és az élet'mivezett 
ségnek némely nyomait Imutogaló hártyává vá'ltozik ,és 

' Hunter Íiúlléltony ha'rtya’j'a'nalr, уйду egy szóval 11111 
le'ko/zy шахту ha'rtya'nab (Membrana decidua Hunte 
ri, seu cadua, seu decidua‘crassa) neveztetik. Ezen 
hártya a méhnek belsö föllìletét húzza be, és ugyan 
azon nyl'lások Миша]; rajta, melyekkela méh hir; 

`t. i. a helsö nyilásnál , meg a kiirtök nyilásainál; ö 
laz , átlálhatallan , taknyos , sárgabarnás ‘szinü,és igen 
likacsos lévélnleginkábh ott, ho‘l a mèhlcpény {111111111 
tik, számos vérede'nyekkel hir, melyek kigyc'ilekeredé-- 
sekhöz hasunlókép’p futnak. A méhlcpénynek szélén 
ezen életmivhhrieg a múh belsö föhïlcte `közé csúszik. 
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- A terhessëgnek elsö hódnnpjaibnn általánosan ezen här 
tyát könnyebben észre lehet venni, a midön illendö 
vastagsággal, ~és legtöhb edényekkel bir; a terhesség 
további lefolyásaalalt pedig megvékonyodik , ésaméhà 
höz is szorosabban oda Гоп‘. Sziïletés után v'égre a 
gyermekágyi tisztúlás ‘Пи! ù'rítetik ki. Ezemhántya 
a 'fogoïntatás után azonnal , minekelötte még az ember 
peie а méh üregéhe érkezne , származik; edénye‘i pe 
dig mintegy várakoznak azon helyre ,hol améhlepény 
liek támadni , és a méhhöz forrni kell. Midön a méh 
lepény a. méhhöz lévö odaforrása bizonyos helyen 
megtörtént, akor ezen hártya (бы)! edényei mint ha-- f ' 
szontalanok visszahúzódnak , midön is a húllékony bár 
tya kevesebb &gt;edényekkel tapasztaltatik‘birni. A méh 
nek azonha'n azon helye, hová a méhlepény forrott, 
jobban növekedik , avé'r nagyobb mennyisége fut oda, 
és-az edényeket hatalmasban feszl'ti ki; azért is az el 
vált méhlepény alatt az ù'tereknek föképp a’ vérerek 

. nek ИЩЕМ: nyilásait nyilván észre lehet venni. ' 

`268. §. mélzvel ösz'uelröfött re'azel; 
vriltozrísaz'. 

A рейс/‘(Багдад ugyan terhesség alatt semmi 96110 
zást nem szenvednek, hanem a fogontatás által vál 
toznak meg; rajtok t. i. bizonyos sárgás szl'uü test ké 
szül , mely saires testnel: (Corpus luteum) neve'ztetik. 
Ezen testeknek száma nem ritkán a fogondzatoknak 
Embryo) sz'ámával egyez meg. Azon hely , melyen 
sairos test találtaLik, domborúbb, és csakugyan ottan 
mintegy- sebhelyet lehet tapasztalni. A sáros test he 
lyén, fólnyitván a petefészket, ottan gömbölyüs testet 
veszünk észre , melynek állománya a petefészkétöl kü 
lömbözik; közepe fehér , körülete sárgás , azért is két ` 
állományból látszik ‘Щит; sárgásrésze Yéxîedényekkel 
tcllyes , melyek a k'öriilcterifutkoznak , és a_mélység- 
bc 'eŕeszkcdnck A lcrhcsség kezdetckor идут ezen 
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test nagyobb, edényesebh , és szembetünô ,magában ned- ‚ 
и‘: tario iireggel hir, lianem lassankónt öszvezsugoro 
dik , szi'ue haloványodik,'és egyedül mintegy sebhely 
meg domborúság marad hátra. 

A Fallop kürtjei a„terhesség alatt vastagabbak, 
edényesebbek , 'és puhábbak , ök többé nem tekergösen 
hanem egyenesen folynak 1e , és nyilásaik a niéh nö 
vekedése által fólfelé nyomatnak, ahonnana kiirt töh 
bé nem vizerányosan, hanem lefclè fut. A kürt. sal 
langjai vastagabbak és hosszúbbak; mely változás hi 
hetöleg a medenczéhe történö nagyobb vértorlódástól 

_ származik. 
A sze'les szálagolr legjobban megváltoznak; ler 

hességen kivül t. i. ök igen szélesek, az alatt pedig ki 
keskenyednek , mivel mindkét lemezzei `a méhet. segl' 
_tik ekor borl'tni. A Douglas foltjai hasonlóképp 165)‘ 
nak, és a méh legnagyobb kiterjedése alatt зиме ele 
nyésznek. — ` 

A görgeteg me'hszdlagol: nagyok és vastagok gben 
nök az edények mennyisége oly nevezetes, hogy egye 
dill azokból látszassanak állani _; föképp реф; а vérerek 
vannak foldagadva, de az izomrostok is világosabban lá 
talnak most bennök mint máskor. 

269. Az emberpetle vagy еду ázo'val a 
plete (Ovum humanum). l 

Az emberpete a terhessé шеи meh üregében he 
lyezletik, és hártyákból, a méhlepényböl, a шагам-г 
vizböl, köldökzsinórbúl , meg a magzatbúl tételik ösz 
ve. +- A méhlepényt, a hzlrtyákat, meg à köldökzsí 
поп egy szóvu1,~hogymagától a magzattól megkiilöm 

l böztessenek,~szůlepnel' (Secundinae) 'nevezikg а mag 
zat ред}; ön nevét magzat (Foetus) egész а ,szülés pil 
lantatálg viseli, hanem u terhesség ne'gy elsö hódnap 
jaiban Inégis fogondzatmzk (Embryo) is neveztetik. A 

_ sziilcp Aáltalánosan oly tulajdonságokkal bir,hogy öré 
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szîntfkocsOnyás óilomáuyból dll, es kcvés голов niko 
Iu'sú rèszekkel hir, részint éppcn semmi zsl'rt nem fog 

.lal magában ,'légyenek bár а magzat mcg az anya kö 
vérek. 

970. §. Az emberp‘ete hdrt'ydjí. (Velamenta) 
Az emberpete oly tömlöt. képel, mely kivül, és 

4közömségesen fólùl а méhlepèny által kötetik n méh 
hòz, és töbh~ hártyákból áll , melyek közös közeppon 
tosun fekszenekegymás fölölt. Ezek, öketbelölrûl nyo 
mozván kifelé , következendök. 

1.) А magzating, ‘идеалу bfírzínyburol: (Amnion) 
а legbelsöbb hártya , mely а magzatot »legközelebbröl 

környeli. Ezen- hártya mindenütt eg'ycnlö vzistagnak :illelszönek lálszik, de a mellett merö, а honnana 52:1 
knsztásnak halalmasan ellentáll; benne vnlóságos vér 
edényeket észrevenni nem lehct, hanem csak Изгиб 
lö és hajszáledényeket mutogat,V melyek az irhabll 
rok edényeivcl kötetuek egyl'ivê, és а magzatvizet vá 
laszlják e1. A _magzating a méhlepe'ny belsö lapját b0 
111111 ‚ a honnan а kòldükzsinór felé türödzvén , ezt agé 
szen befedi, és egész а magzat köldökéig folytatódik, 
hol is а magzat köztakaróival egyesül. Ezen hártyának 
hclsö lapja sima , róna, és а magzatvx'zzel, megamag 
mittal szüntelen érintésben van. Kù'lsö lapja akövetke 

'zcndö hártyával nz irhaburokkal ñnom csaknem kocso 
nyaféle зените! által egyesül, mely öszvekötetésnek 
egyedííl а terhesség utolsó idöszakasszában van helye. 
А terhesség korabbi hódnapjaiban а magzatingnek kü 
riilete sokkal csekélyebb , mint az irhaburoké , s l'gy 
мы egymáshoz' nem érnek, hauem magok közt vizes 
nedveL foglalnak , mely а 111а52а11113 kiterjedése állal, 
Году, és sejtszövetté vńltozik. Ha ezen nedv egész а 

` szülés idcjeig megmaradl , tehát belöle az úgy nevezett 
á/magzatvíz származik. Azok, kik az embernek hud 
duzma't (Allantois) mint ha'rmadikhárl‘yát mlajdoni' 
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tonak, azt álh'tják, hogy azon vizes nedv ezen 11111‘ 
tyában foglaltalik. A mngzatiug lulajdou vizes nedvet 
tart magában , mely mivel benne úszkál a magzat , mag» 
тишине‘: (Liquor amnii) neveztetik, 

П.) .Az ir/Laburolv, тягу érlla'rtya (Chorion) mint 
második hártya az elöbbenit tökélletesen környeli. Ez. 
a kiviselt magzatnál átlátszó , mégis valamivel vasta 
gabb mint а magzating, és'kiviil n'vaslag húllékony 

&gt;hártyával határos. Az írhaburok a mêhlepényhöz 116 
zeledvén , ennek Штаба“. lapjátl borl'tjn., 1101 is ö vas 
tagnbb lèvén, a véredényeket kërrny'eli , melyekkel 
egyù'tt а méhlepény állományának mélységében 111131111 
tódik. A terhesség korabbi hódnapjaiban ezen hárlyával. 
mzisképp van а dolog , midön azt veszú'k észre, hogy 
az ö két` lapjaî egymástól külömbözuek: a magzatiug 
Íelê nèzö belsö lapja sima, és а fólebb emll'tett tulaj 
dunságokkal 1111’, a honnan sima írhaburol‘aal: (Chœ 
rion laeve) neveztetik. Ezen oly vér'edények még реф‘; 
mind iit- mind vérerek folynak, melyek egymással 
üszvenyl'lnak, és а köldökzsínór edéuyeiböl ereduek` 

,Ezen hártya kù'lsö lapja pedig ugyan azon idöben bo1y« 
hos; belöle t. i. számos vékony szálak erednek,me1yek 
számlálhatatlan apró ágakba oszlonak, és az emberpele 
érdes tekiutetét okozzák , a honuan ezen lap gwnba'sv 
vagy [ambos ir/zaburolmalf,` (Chorion fungosum seu fron 
dosum) „штык. A'.: emh'letl szálak edényekböl &quot;ill` 
nak, ёз` föképp azon helyre tolakodnak, hol a méhle. 
pény származik, melyet csakugyan készítnek is А; еш 
berpete kifejlödésével a többi szálak elenyésznek ugy 
annyira, hogy a terhesség végével ezen lap is simának 
tetszik- Az Lkermagzatoknál a magzating meg az irha~ 
burok is kettös , mely ke't kél‘. egyilç a-másikba zárt 11111‘ 

' tyák mindeuik magzat számára tulajdpn tömlöt készib 
nek. 

111.) А Hunter ’visszatü'rö'dött Ízúlle'l‘ony ha'rtya' 
'‚ j@ (Membrane: docidua reflexa Нашей) nem a vastng 
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_ húllékonynak folytatása ‚ hanem ezzelegyedül améh 
lepény szél'énél kötetik öszve , egyebkent magában meg 

` tilló hártya és nem más, mint az irhaburok edényei 
nek tehetsége által készl'tetett termény. Ezen hairtya nem 
oly ты; mint a méh hullékonya , sejtes és ŕostaként 
¿it me'g й: van likasztval A visszatüró’dött húllékony a 
lombos irhaburkot _fedezi , melynek ñnom edényeit fog 
lalja öszve. A terhesség els6`meg második hódnapjálmn 
legvilágosabban észre lehet 5t venni, midön is a lombos 
irhaburoknak edényeibolyhokként látatnak kidiilledni. ` 
Azonképp , a mint az emherpete növekedik , aként Году 
ennek bolyhos tekintete , megvékonyodik , és az irila-- 
burokkal szorosabban öszvenö úgy,hogy ö mairanegye-` 
dik hódnapban az irhaburok Fóflött bizonyos vékony réte 
Ее: készit. Az emberpetének legnagyobb kiterjedésekor 
a méh húllékony hártyůját érint‘i ‚ és mind a két hártyák 
egymáshoz tapadnak. ` l 

A terhességnek elsò’ hódnapjaiban a magzating mog 
nz irhaburok közt а méhlepény belsö lapján a köldök 
zsinór gyakpontjától nem messze valamely `hólyag,az 

f 

ůgy nevezett lrölrlöl‘hób/agcsa v(Vesicula. umbilicalis) ‹ 
tapasztaltatik :, mely mintállandó , életludományos 112152 
n1'1,életm1'v ielenik meg, és beteges állapotnak éppen 
nem tartathatik. Ezen‘hólyagcsa göml‘iölyl'is4 képíí, fút 
tetszô’ .‚ sárga szinû, meg nedvvel tellyes, és eleintén 
Iszorosmn a magzat altestéhöz fekszik; helöle egy csator 
na ered, mely a magzat életének legkorabbi 11165211 
kasszában igen rövid. de a mely, halk- folyamattal 
megh vsszúbbodjk annál inkább, mennél jobban eltávo 
zik a öldökh’ólyagcsa a magzattel, а mi a köldökzsi 
nór nagyobb kifejlödése által történikgvégre pedig'egé 
szen elenyészik. A hólyagcsa n tekervényes béllel egye 
sül, és úgy tetszik, mintha azon korabbi idöszakasz 
han belöle ezen bélbe valósággal valamely nedv menne 
által. A csatornában két edények a púpfodoredényel: 
(Vasa omphalomeseraica) fekszenek; az egyik úte'r, 
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mely a fodorù'lcrekböl kezdödvén , a köldökhólyngcsçi 
han tcrjeszkedik ki; a másik pcdig azon' vél‘ér, mely 
a hólyagcsának böréböl eredvén, a vcröczórben vég 
zödik. 

271. §. A l: ò' ld l: z s ¿n o’ r (Funiculus umbilicalis). 
A köldöbzsz'no'r azon kötö szer’, mely a magzatot 

köti a méhlepényhöz , egyiky vége а magzat köldöke 
höz esik, a másik a méhlepc'nnyel egyesül; az egész 
pedig а magzatvi'zben úszik. A köldökzsinôr 110552656 
ga kiilömbözó' egymikben 18. és 22. hiivelyk közt;- le 
beg , mely hosszúságtól való kicsapongás vagy hijányos 
ság a szahdától való eltávozásnak tartatik; vastagsága 
{Ы hüvelyknyi , de а mi mégis változhat. A köldökzsinór 
következendö részekböl all: ' - 

1.) A ŕöldöl‘üterel: (Art. umbilicales) ketten van 
nak; mindenik a saját oldalán kezdödik amagzat has 
alatti ‘literéböL és a hudhólyag ‘теней emelkedik föl; 
mindketten a húdindát (Urachus) vészik magok közé , 
mellyel egyi'itt alhasizmok és hashártya közt haladnuk 
fólfelé mind addig, mig a köldökhöz nem jutnak, hol 
az ‘Пегас egymáshoz lïtödnek. Erre a. köldökzsinórban 
tekeredve folytatódnak , a honnan a zsinórból kibonl 
чёт öket, ennek hosszúságát meghaladják;_ а zsinóron 
keresztx'il futván a mêhlepényhöz érnek, вице}: „дм; 
vetiében elágadznak. Szi'iletés után az тете}; önkezde 
tök meg a köldök közt lévö része megmarad, és benött 
nyl'lásaik után szálaggá válnak. 

2.) A На: iíiereknek csak egy lsöldölrve're'r (Vene 
umbilicalis) lelel meg , mely a vméhlepényr számos 55:11 
hól .kezdödik , а két l'iterek közt a zsinórban tekered~ 
we folytatódik , a таким; köldökét meghaladja; itten 
a hashártyán kivi'il a has haránt izmán túl fólfeléipar» 
kodik, és jobb'oldalra hajlik; ez után azon íájra ér-v 
kezik , hol а májakasztó szálagataláltatik, а szálagnak 
ymelsö 'szélén ugyan az ö megkettöztetése közt a 'májhpß 
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hocszíitkozik le, és a bal hosszús árokba Кар, melyben 
egèsz a haránt árokig haladván, végre a vcröczérbeu 
végzödik. (240. 
` 3.) A 1:öl(löl'zsiuór borz'te'lja. Az egész köldök 
zsinór, a hogy van, hártyával borl'latik. mely а mag 
zatingnek folytatványa; mely minekutánna a mêhle 
pény belsö fóll'iletét befedte volna, a zsinórhoz jut, 
ezt befedi , ezen egész a köldökig folytatódik; hol is az 
altest höre. és ‚а hasizmoknak bönyéji a köldöknélki 
lebb folytatódván , a köldökzsinór borítékját környe 
lik. Ezen két rendbeli részek egymással sejtszövet által 
foglaltatnak öszve , hanem egyik a másikba nem men 
nekiáltal. A véredények a borl'ték alatt erô's sejtszövet 
által штат]; egyiive. mely bizonyos sárgás enyve 
nedvvell azúgy nevezett PÍ/'Ímrtolzy lrocsonyfijfíval 161 
tetik ki, melynek nagyobb vagy kissebb mennyisége 
a köldökzsinórnak vastagságát, vagy vékonysaigát okozza. 

272- §. A me'Ízl l epélzy. (Placenta uterina) 
A me'hlepe’ny kerek4 lapos test , mely közepén vas 

tngabb , szélén pedig keskenyebb és vékonyabb; rajta 
két lapok kiilömböztetnek meg: a helsö а magzat felé 
néz, sima, kivájott, és a magzating meg az irhahurok 
által van befedve {а kulsó' d'omború , a méh felé tekint, 
a Гана lévö keresztiil kosúl futó borozdák és árkok 
fniatt egyenetlen, és amazoknál ibgva apró karélyok ' 
Миша]: rajta; ezek olykor szl'iletéskor oly nyilván lá 

. [атак , hogy ilyenkor azt lelietne vélni , hogy a mag. 
zatnak töhb méhlepényei le'gyenek ; mely tüneménynek 
Oka abban áll, hogy a méhlepény a magzat életének 
korabbi idöszakasszában több megválasztott karélyok 
ból all', melyek csak késöbben forrnak öszve, Ha ta 
lán ezen öszveforrás tökélletesen nem történik, (вы: 
a förész mellett egy vagy több megválasztott darabok. 
látatunk , melyek ama'zzal az emberpete hártyájival tar 
talnak egyiive, de a melyek beteges ‘ширмы koran 
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sem mu'tatnàk. Ezen kiilsö lap sejtszövet által fcdeti'lv 
a mi nem más , mint а jobban Akifejlödött vastag huil.. 
lékony hártya, mely ittcn sejtcs testet készl't, és a méh 
meg méhlepény közt kölö szer helyett szolgál. A 111611 
lepény a méhnek külömbözô tájjaihuz tapad , a legtöbb 
esetekbeń a méh fenekên ‘аду a test fólsö részének fa 
lán , közönségesen valamivel inkább iobb, és hát fclé 
tnlállalik; hanem a méhnek nincs oly része , melyhöz 

` ötel tapadni, nem tapasztalták volua, még magához :1_ 
méhszájhoz is. Nagysága közönséges esetekben két ‘аду 
nyolcz hüvelyknyi átmérüje szerl'nt, vastagsága реф; 
12-15. hossznyi. 

L A méhlepény a köldökzsinór véredényeinek kiter 
jedéséböl dll; a köldökzsinór а méhlepény majdnem 
közepére bocsájtkozik le, az edények a méhlepényhöz 
érkezvén ebben élágadzuuk , és az irhaburokkal egye 
temben a lepény állományáha hatnnk. holA is ezen 11101 
sótól hüvelyként környeltetnek. Mindenik nagyobb ág 
kissebbekre szakad, és a méhlepénynek еду kare'lyát 
szíîli, mely számtalan hajszáledényekböl áll, melyek 
közt az ůt- meg vérerek ¿gai öszvenyl'lnak. 

A méhlepény z'degeŕet magában nem tart g úgy fól 
szz'vó edényeß sem látszatnak benne jelen lenni. 

_ 273. 5. А magzat meg` az emberpete l-z' 
fejlöde'se. 

Az emberpete а méh iíregében voló meg‘érkezése 
kot egyedül a magzatingböl . meg az irha hurokból lát 
szatik állaní. Csak a terhesség harmadilr Ízelénel` vé 
gével lehet elô'ször a magzat elsö durvánnyát (Budi 
mentum) abban észrevenniga midò'n а magzat idomta 
1an .két átlátszó , fehér, еду vastag fonalon fl'iggö hó-l 
lyagcsákból áll, egészen kocsonyaféle , és aköldökhó* 
lyagcsával szoros`an 682761688- A Лайма]: Íze'tbén az 
emberpete körùl belöl oly xiagyságů mint @gy lúdpete, 
és .,ugyanis peteidomú; az irhaburok meg a magzatíng 

` ` közt. 
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közt 1676ьёгагёвггечеьыыеёгоё‘у , а vnstag hůllékony 
szembetünô'. az irhaburkon számos edények látalnak; 
a köldökzsinór rövid meg vastng , és mivel az alteslnek 
illendö falaí még nincsenek meg, teháta &gt;bélcsatorná» 
па]: egy részét benne Ищи]: heverni; a köldökhólyag 
csa kissebb; a magznton már az egyes részek Штык. 
ъ. i. a szájnak , n még fedetlen s`zemeknek és füleknek- / 
nyomdokit észre lehet venni, a szái- meg orrù'reg még 
megválasztva nínesenek ‚ а törzsökön dombok dúdorod 
па]: ki , melyekböl a kezek és lábak года]: kifejlô’dnì, 
n szl'v szabadon fekszîk. a jobb pítvar тайга elökelö 
leg nagyv, а tenyêszrészek még ЬоппЫуозЫс9 a csoutok 
némely helyeken meghomályosodní kezdenek , а mag 

y`zat mêg vér nëlkù'lvan. Al L‘ílenczedilr'he'tben az' irha 
llurkon még több edények tüunek 'elô, és a magzating 
vele már 'öszveforrott, mely ís most már több mag 
zatvizef foglal magában; а köldökhólyagcsa рейд; ele 
nyészett. A magzathak már meggörbült állása van. a, 
már Vjohban kifejlô’dött lábak az ‚мы 1`е1ё vannnk {61 
hůzva, а lábtalpak egymásra tekintenek , а karok egy 
máson keresztbe vetve Реквием]; а melen: :l fx'ilek ín 
kább kíf'ejlödnek, а szái nikakkal bi1', a máj nagy,a 
nemzö részek tökélletesednek , és a csikló föképp hos 
szú; а magzathan már vörös vér taïpasztal'fatik. А tz' 
zenlzagodz'l‘ hét lßörül az emherpete következendò' te 
Ищете: ad elò’nkbe: a méh'lepény in‘kább kifejlödik, 
a vastag húllékony jobban magvastagszik. és az irha- . 
burkon az edények legînkább mondott részéu жаром-(1 
nak meg'. s az által a mêhlep'ényt nagyobbl'tják: az 1r 
_haburoknak egyehb része sima lessz, míifel тайга az 
edények eltü'nnek; а magzating vékçny marad , és a 
benne rejtett &quot;й 'megzavarosodik ; Vía köldökzsinór hos 
szú és tekeredett.’ A magzatßfejét, többi testéhözlvet 
vén , oly elökelöleg ваз-ум]: nem találiuk: а magzata 
fúlebb említett állását megtarlja; al borék -meg а sze 
mérmajkak kifejlò'dnek’, a hör testszínü lessz. Атам 

‘ ` ` 10 
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vdil: egés'z huszonnegyedil: /Le'fz’g Aa magzaton a szô’rök nek ki, legelsöbbször a fejen , azlán az egész testen; 
az [дно]: erösebbek, a sejtszövet zsiratlan, a ránczos 
bó'r а húst csok lazan horitjanf! huszonÍLa-rmqdil‘ Лёг 
tölfogva ege'sz aharmz'nczhatodílug az emberpe 
tén semmi további kifejlödést nem lehet tapasztalni; 
egyedül а méhlepe'ny vastagodik meg szélesedik meg, 
a vastag, meg a visszatüri’ídött húllékony hártyúk egy 
mást érintik , és egymással öszvevegyl'ílnek:l а magzat 
viz mennyisé'ge году, az egészV emberpete peteképét, 
-magát inkább~a magzat idomjához és állásához alkal 
maztatván, elveszti. A mag-zat („Ива ön egyes re' 

-ezei/Löz ìéppest l‘ö'vetl‘ezendö’ : ö öszve van görnyedve 
ésmint egy öszvetakargntva, nyaka meg ММ hátnl vala-v 
mennyire meghajtva alkarjai a {в} felé helyeztetnek, ‘аду 
szabadon csù'ggönek 1e, czombjai alteste felé vannak 
fólhúzódva , alszáraiülepéhöz esnek, és egymáson ke 
resztül vágnak. A magzat /zelyeztetése az б: kör 
nyelö re'szekhöz ìéppest 102412;Р ez: feje a méliszájhoz 
esik lefelé, nyakszirtje és háta az anya bal oldalán a 
hasizmokhoz meg a fancsonthoz fekszenek,-lábai el« 
lenben ennek jobb oldalához yesnek a méh fenekêhöz» 
Az ezen idöben szült gyermek e’retlen 'vagy ¿dätlen 
gyermel‘nel: (Foetus praematu'rus) neveztetik ,és tübb 
jeleket hordoz magával, melyek által egy kiviselt gyer 
mektöl klïlömbözödik, melyek ann-'il számosabbak, 
mennél távólabb van шёё;г а szülés órája. és a szen'nt 
fogynak , a mint ez közelget. Az eféle magzat 1162611 
sêgesen négy öt'fontot nyom , hosszúsága pedig 15 -\---' 
17. hüvelyket й: ki; egész testén fôképp arczán , vál 
lain, és czombjainak belsô’ szinén rövid fehér finom 
szŕîröket (Molyhokat) lehet észrevenni; Afeje többites 
téhöz vetve még mindég' igen nagy, ábrázatja ránczos, 
orrán az igen kifejlödött faggyúrejtekektöl szirgás nagy 
darabosságot mutat , szája széles , fl'ilei kicsinyek és vé 
konyak, szemöldjei és szemszörei vagy éppen hibáznak, ' 
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‘аду pedig kicsinyek és fehérek , szempíllái be vannalc 
zárva , öket egymástól bajosan lehet szélhúzn'i , лет 
fényhártyáj'a vilâgosan látatik,kutaccsai föképp amel 
s6 igen nagy, fejcsontjai mozgékonyak , bô're gyengéd, 
véko‘ny, ránczos , vörös és zsl'rtalan , kürmei lábain és 
kezein v'e'konyak , llajlékonyak, kékes sz1'nük;. aférjfi 
magzatnál a herék а hasgyurökön túl fekszenek , ‘аду 
az egyik már lebocsájtkozott а‘ borékba'; az asszony 
magzatnál pedig a csikló szembetünöleg magy. 

A negyvenedíl: hét ищи à magzat ёге‘теЬ vagy 
l-iw'seltnel: (Foetus maturus) mondatik, midó’n is kö-~ 
vetkezendö jeleket mutogat: hosszúsága 18---20. hiivelyk 
nyi ,` súlya ред}; 6-9. ГоЩпуЕуЬбге sima , szôretlen, 
test'szl'níi; bizonyos zsl'ros‘gyurmával, az úgy nevezetl: 
sajtos тайма! (Vernix caseosa) vagyon behúzva , körmei. 

y termêszetes keménységgel birnak , és ujainak hegyeinél 
kilebb állnak , a fején lévö melsö kútacs egész nehány 11154 
velykig benött . a hátsó egészen elenyészett, és az oldal»&gt; _ 
kutncsok igen kicsinyek; hajai igen merök, olykor egy _hü 
velyknél hosszúbbak, szemöldjei és szemszöxjei már шп 

„ nak , és amazokkal egyszl'nük g а szernfényhgírtya már el 
en yészett , a fi‘ilek kemények és porczosak . a mel dom 

` ború, а csecsbimbók kidúdorodnak , melyekböl mind a 
kétnembeli újszù'lötteknél bizonyos tejnemü nedvet lehet 
kinyomkodni; а tökök a borékban типа]: , mely igen 
ránczos; az asszonygyermekekńél a magy ajkak szembe 
tünöleg elöre l‘épnek , a csiklót iobban elrejtik; ‘Шам 
nosan a «гиды; görgetegebbek, a Те] pedig az egész ` 
testhöz képpest jobb arányban találtatik most , mintsem a 
korabbi hódnapokban, — 

Azonban a magzat fôképp belsöképp kevessel szüleîés 
elött sokakban kiilömbözik a meglett embertöl; mely kii» 
lömbség fó’képp azon _életml'veken tapasztaltatik , me~ 
lyek а vérkerengést ápolják.; ezen kivül ekor még sok 
csontok porczosak, másoknak meg van ugyan mail' me 
rò’ségek, de ez még sem tökélletes meg; az ízmok vó 

10&quot;“Y 
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rösek&gt; de lágyak; a fejcsontok mozgékonyak; az аду 
igen Иду, az orriireg öblei mög nincsenek meg; a Гор]: 
fogsejtjeikben rejtve maradnak ,amáj még igen nagy ga 
vastag belek szükek , a medencze igen ki csiny; legtökélle. 
tesebbek pedig a paizsmirigy,a keçlesz, meg a zsellèrvese'k. 

А l‘edeszmz'ngy, vagya l‘edesz (Glandula thymus) 
a melsö gátorban fekszik, melyet ö majd egészen be 
tölt, a s'zl'vburkon a gó'gsl'pon , és a nagy véredénye 
ken. Kezdete a szegycsont fogontyújánv'ak fólsò' szélé- 
höz esili, olykor fólebb egêsz a paizsmirl'gyhöz; vége 
pedig azon tájon fekszik, hol a melcsont a hatodik 
borda porczával egyesůl. Sziíletéstöl fogva még eg'y ke~ 
vessé'nö , aztán pedig lassanként fogy , és a meglett esz~ 
tendökben majdnem egészen elenyészik. A tapasztalás ‹ 
azt `tan1'tja, hogy a kedesz nagysága a test bò’vebb vagy 
ycsekélyebb táplálásától fù'gg. a rosszúl táplálódió 111113211 
toknál meg gye'rmekeknél ezen ё1е1111117 közönségesen 
igen kicsíny, és már az elsö életévben egészen eltůnik, a&gt; 
jól táplálódóknál рейд‘; `sokkal több ideig megrnarad.Ezen 
elenyészés alolrúl kezdödik; és a meglett korban egye 
diil a melcsont fogontyúja alatt marad még meg egy kis 
darab belöle. Ezen életmi'v mirigynek neveztetik ugyan, 

Yl'ianem sem a nyálmirl'gyekkel, sem a heszl'vó edények 
höz tartozó mirígyekkel nincs hasonlatossága. Idomja 
lapos тег szegletes , hosszú inkábl) mint széles, és 1‘6 
1111 meg alol két tompa hegyekkel, szarvakka1(Cornua) 
végzödik. Az egész kedesz négy vagy hat karélyokra' 
oszlik, melyek egymástól mély bevágányok által vá 
lasztatnak meg; mely utolsókat nyomozván, a karé 
lyokat egymástól egészen ,meg lehet választani , ésa mi 
olykor a testben minden bonczolás nélkül is meg va 
g-yon. a honnan több Bonczolók egynél több kedeszt 
vettek fol. Valamennyi karélyok sejlszövet által {031111 
tatnak öszve , melyek köziil ismét mindenik több ka 
rélycsákból e's szemcsêkbölïáll . melyek scjtszövet :i1--v 
tal úgy öszvcfoglaltatnak , hogy köztök semlni hézagot 
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nem lehet tapasztalni , а melyek helyét vêredények $61 
tik ki, melyek elágadzván hajszáledényekké lesznek, és а 
mirigy állományába hatnak.Mindenik karélycsában egy 

' kis úreg találtatik , mely bizonyos sárgás ragaszos medih-4 
vel van megtöltve; az ïiregeknek széleik és szegleteik 
vannak, mely utolsókon oly nyl'lások mutdgatják ma 
gokart,.»me1yek еду f6 karély közepe felé néznek , és 

‚ öszvekötö csatornákba mennek által , melyek а kedesz» 
nek fö részeit egyesl'tik. »- A kedesz számára rendelt ` 
úterek а’ belsö csecsütérböl. és az alsó paizsütêrböl 3211г 
maznak; a vérerek pedig nagyobb részt a belsö bal tor-' 
kolatérlíe lépnek visszia. A'kedesz szl'vó edényei а mel 
sö gátor miri'gyeiben végzödnek; idegeket Vpedig ezen 
milfí‘gybeu nem lehetett fólfedezni. 
' А melle'lwesél: , vagyis a zselle'r'úese'l?, vagy ve 

s'etoldale'lrol: ‘югу is шаге/‘6162151’ avagy epesa'ros ¿01:01: 
(Renes succenturiati , ca_psulae suprarenales , seu atrabi 
liariae) a hashártya tömlöin kivl'il helyeztetnekrés a 
ve'sék fólsö részén nyugszonak. A magzatban arányként 
nagyobbak mintsem а megletteknél , idomjok hosszús , 
majdnem három szegletü , szl'nök sárgás bal-na, és egy 

‚ szóval a nyálmirl'gyekliöz. igen hasonlók; karélycsák 
ból állauak, melyek верите: által egyesülnekgezek 
ben kis üreget lelhetni , mely sárgzls , .vagy barnás ned 
vet tart magában, hanem a kiiirítö csönek hire since. 
Ök а rekesz — meg vesüté'rböl nyerik útereiket;~ vére 
reik uzoknál nagyobbak , közöuségesen egyetlen egy 
törzsökbe egyesülnek, mely a vese-vérérben , ‘аду az 
iirös erben végzödik; idegeik a veae- meg menyfonat 
ból támadnak, ezeknek задай pedig valóbannevezetesek. 

HARMADIK FößÉsz. 
A KÜLs'ó NEMzó nÉszEKnóL. 

Ezen rész`ck , melyek köz nyelven picsa'nalv (vulva) 
udì'aribban ‘ринг asszonyi szeme're'muel: (Pudcndum 
muliebre) 4neveztetmëk, a fam'v alntt a medencze alsó nyl' 
lásánál fckszenek5hozzájok а nagy , és kis szemérmaj 



15,0 l Az asszohyi 'ncmzö 
как , u csikló , а méhhüvclyuck meg hudcsönek uyl'lásai , 

«ós u szülzör tarloznak, 

‚ 274» Si. А nagy és На szeme'rmajlsak. 
(_Labia majora et minora) 

A ладу Memérmajlralr egymás mellett fekszenek, 
¿s а fancsontok porczízülésètöl egésza gátig terjednek‘, 
magok közé n_êmely hasadékot, vészne‘k, mely 'milag 
на!’ vagy szeme'rem Ízasade'k/Lal: (lïima'vulvae) mon. 
daLik; ez szüz 1.'íllapotban kèskeuy s szůk, szülések ál 
iul pedig kitágúl. A ладу szemérmajkak а kúlbör 
megkettöztetéséböl állnak, а mennyiben ez az „не“. 
löl megl czomboktlíl alá ereszkedvénl , beléjek folytqtó 
dik. A külbörnek azon helye, hol ö az allesltöl. eresz 
kcdik le, még рейда a fanl'v fólöttfrövíd durva gön 
dör szörökkel van henöve , gyönyördombnalr (Mons 
vcncris) neveztetik, és kövérséggel van Ищите. Az nj 
kuk igen kidüllednek , mely kidu'lledés а gáL felê még 
is kisscbhszik. Mindeuik szemérmajk két lemezböl ‘Щ; 

^ а kiilsö barnás, a klïlbör közönséges tul‘ajdonságaival 
(bit,y és ázörrel van benöve, faggyúmirl'gyeì nevezete 
„к, és áz általok elválasztott nedv tulajdon szagú; а 
1л-1зб lemez mint а hüvelyböl kilépö takonyhártyának 
vége iìnomabb , vöröses, és a тара elválaszott taknyos 
ós ragaszos- alaktól &gt;nedves. A Её: lemez sejtszövet ál. ‚ 
tal egyesül, melyben sok zsl'r foglaltatik. A kéi, leme 
zek öszvekocczanásának helye világos. A két арка}: fó 
ll'il а melsö eresztél‘ne'l (Commissura ameriqr) egye- _ 
sülnek, mely а Га'псэопшК porczl'zülése alaßt fekszikf 
u hol pedig hálul a két szemérmajkak а gátba átmen 
,wk ‚ 9u egy félhódképü haránt redÖ а здвтёгтфЬа‘: 
fel'e (Frcnulum labiorum) látatik , melj'nek cso'nalvos 
(irai-'nab (Fossa navioularis) nevezett kivájottsága lölfelé 
vnu igazítva. 

A На szeme'rmajlval, vagy а w'zla'nyol: (Nym 
_ . Phqe) küzönségcscn az elöbhcniek ‘Нил! fedèzletnek , és 



részckröl l 151. 
csak ezeknek félremozditása után 'szemléltetnek Ezek 
a méhhüvely takonyhártyájának megkettöztetés’éböl áll 
nak, azér: is egy kù‘lsö meg egy belsö lemez kùllöm 
böztetik meg rajtok , melyek sejtgzövet által foglaltat 
на]: öszve; mind a kél: lemezek vörös „так, számos 
takonymirigyekkel birnak , melyek igen szagos valamen 
nyire ragaszos nedvetyálasztanak el. Föliil a vizlányok 
részint a csikló makktyújával , részint а csikló makk] 
jával flïggönek öszve , mely öszvefiiggés bizonyos Енот 
börredö által eszközöltetik, mely csilvlo' fe'l‘énel: (Fre 
nulum clitoridis) neveztetik. A vizlányok azlán lefelé 
folylatódnak ,és alol a nagy szemérmajkak belsö lemez 
zeiben meg а méhhüvely bemenetelében végzödnek. 
Olykor két абы három rendbeli vizlányok is találtatnak. 

A szemérmajkak ütereüet a gátütêrböl, meg a 
`kù'lsö szernérmiitérböl nyerik ; n_yz'rkede'nyeil: а lágyék 
mirl'gyekbe hatnak; idegeil: ред]; а keresztidegekböl 
szárrhaznak; a kis арка]; föképp sok idegeket kapnak , 
а honnan igen érzékenyek. ' 

275. §. A csz'lrlo'. (Clitoris) 
Ezen rész а vizlányok fölsö végei közt találtatik, ’ 

e's külsö meg belsö tulajdonságára nézve leginkább a 
monyhoz hasonló, аж kivévén’hogy hudcsö nincsen ben 
ne, mely tôle megválasztva valamivel mélyebben fekszik. 
A c_sikló két barlangos testelrbö'l (Corpora cavernosa) 
áll , melyek közül mindenik az iilcsont fólhágó Адама, 
ehöz merö sejtszövet z_lltal lévén foglalva , származik; 
„штаммы egymáshoz közeledvén, csiklóvá lész 
nek , mel felé folytatódván, fóldagadnak, és а свёНб 
mabja't (Glans clitoridis) álll'tják elö. Ezen hasonlóképp 
l‘oszoru' ésy Деду kiilömböztelik meg ,melyhöz a makk 
tyú féke fori'. A csikló barlangos testei , mint а mony 
han kilágúlt vérerekböl állnak , a melyekbe az шаге]: 
¿gai nyilnak ,— e's МИН rosLos hárlya által környeltet 

‚ nek. A csikló külbörrel az úgy ncvezett csilvló mabb 
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tyůja'val (Praeputium clitoridis) borítatik , mely а csik 
lón fut mel felé, aztán ‘(ваты-даль, egész a Коша 
rúig fòlytatódik , onnan a makkra vetvén magát , mint 
itt mdr iinomabh hártya eztis beborl'tja,ès alol amabi 

fe'l‘e't (Frenulnm praeputii készi'ti , ez által a viz 
lányokkal is egyesülvén. A ma k számos faggyúrejte 
kekkel bix' ‚ melyek erös szagú faggyút választanak el. 

-A barlangoa testek kezdeleinél ezek alatt mindké 
oldalon еду egy izom a csiL‘ldtarto' vagy begyerítö' 
(Sustentator seu erector clitoridis) fekszik , mely kis 
sebb mint a ferjñ nemnél, az ülcsont fölhágó ógától 
ered, és a csikló oldallapján végzödik. A csiL-lüterel: 
(Art. clitorideae) a belsö szemérmiite'rnek ágai; ezek 
mint а ïférjfiúi {сайта a mély ütér а barlangos testek 
beu, és monyháti l'itér a mony hátán, hasonlóképp 
terjednek el а csíklóban, a vért is hàsonlókêpp öntik 
ki a трибуны, mely a csiklót szintúgy begyen'ti 
fol. A vérér mint csikloháti vérér a csikló hátán ered , 

x es avérex‘eket acsikló bárlangos testeiböl szedvén fdl , 
a belsö véreres hállóval egyesül. Az idegek a szemérm 
idegböl сталей, a makkon elágadzván, idegszemöl’ 
садись készl'tnek , melyek a csikló лигу érzékenységének 
fészkei. ‘ 

276. ё. Az asszonyì hudcsö‘. (Urethra 
femininn) ' 

_ Ez egy rövid , görgeteg és hártyás csö , melyahud 
hólyagból ered; a ferjliúi hudcsönél tágabb, rövidebb, 
es kevesebb hajlásokat készít. A hudhólyagbúl lévö 
eredele uián a fancsontok porczl'zülése alatt mel, és 
kcvessé lefelé fut, és a csikló makkja alatt а méhhü 
vely nyl'lása fólött nyílik.Öahudhó1yag takon'yhártyá 
ìából áll, mely a hudcsö kl'ilsö nyl'lásándl а méhhüvely 
takonyhártyájával ñszveütödvén, amannál fúldngadt szélt 
или, Incl-yen finom szörcsék Мишей. ' 



rêsz'ekröl. 153 

277» 5. A me'hhü'vely nyíla'sa, a'ungy a 
Pina. (Oriŕìcium vaginas, seu cunnus) 

A hüvely а vizlányok közt еду a mony nagyságához 
alkalmaztatott nyl'lással végzödik. Ezen nyílás peteképü 
és a takonyhártya, hogy а kiilbörrel egyesülhessen , 
belöle lép k1. Szüz állapothan ez а nyílás nem tökél 
letes, mivel alsó része közönségesen bizonyos 8212161‘ 
не!’ (Hymen) nevezett vékony a hüvelyböl kilèpö ta 
ko'nyhártyából álló hártya által tétetik sziíkebb'é. A 
sziizörnek állapotja következendö: ö vagy gyürö ,vagy 
félhódképet visel, fólsö a hudcsô'höz esö réslze keske 
nyrebb , a gáthoz fekvò' alsó реф; szélesebb; és egyik 

ja ki» n_másik pedig befelé fekszik; a rajta lévö nyl 
lás maid nagyobb majd kissebb , és inkább a hudcsö 
felé esik. A szüzör hártyáji közt {inom véredények és 
idegek nyugszonak. A sziìzör megsértése után közönsé 
gesen a hůvely bemenetelének mindenik oldalánabörön 
szeges kidúdorodásoktapasztaltatnak, melyek nem egye 
hek mint a sziizörnek maradványaiy .és z'rnyel'e'pů-hús 
csa'lmak (Carunculae myrtiformes) neveztetnek. 

A méhhüvely bemenetelênél köréskörl'il szamos ta 
bony/m'rigyel: fekszenek, némelyek fólfelöl a h_udcsô 

&gt;nyilásának táján Миша]: , mások oldalt az l'rnyeképü 
húscsáknál kilebb a börredök közt tapasztaltatnak,is- 

.mét mások alol a féknél , hol a vizlányok kiállásai meg- ` 
szünnek , vétetnek észre , ezek а legnagyobbak ,.hos 
szús bo’rredök által boritatnak'myilásaik выше nagyok, 
és szembetünök.' 

A méhhüvely nyilása köriil еду pinaszorítónal: 
(Constrictor cunni) nevezett izom találtatik , melya be 
menetelt képes szükl'tni; eza segg zdrizmának rostjaitól 
származik , melyekhöz még két oldalrúl az iilcsont fól 
hágó ágátúl is járulnak húsrostuk , az eként támadt 
izom föllelé lép, és a v,csikló begyeritökön tú1,ac5ikl,0'° ` 
barlangos testeihöz'forr. 

i' 
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A grit Ízarrínt izmaí('1`ransversi periuaei) az elöh 

beni izomtúl nem messze Реквием]: , es hasonlónn ered 
nek mint а férjñúi testben; csakhogy azon izomrosl 
jaikon kivül, melyek egymás Кбит egyesüluek , mások а 
piuaszorl'tóban Yesznek el. ‘ 

2'78. Az asszonyz' hemzö re'szelrnelr 
(illapotja Ärülömůözö' életkorban. 
A magzatban ezen reszek már elegge ki vaunak {в}. 

lödve , x'neg pedig a külsök jobbau mintsem а belsök. 
Szl'iletes шёл azonnal következó'kepp jelennek meg а 
nemzö reszek: a nagyobb ajkals illendöül el vanuak 
keszûlve, hanem a csiklót megv sem fedezik, mely meg 
ekor elegge kilátszik; а csónakos órok ugyan' igen magy, 
n mely valósággal meg sem nagy , olyannak csak az öt 
kórlátoló szíizör végett tetszik; a hüvely а mehhöz 

’ lieppest sokkal fejlödöttebb , szembetůnökepp hosszú, 
es a rajta lévö fehérszl'nü redôk számosak; а méh kürt-- ‘ 

__ доки‘; 

'jeivel meg petefeszkeivél együtt nem а medenczében 
hanem ahasüregben rejtetik ‚ idomja igen változó, nya 
ka hosszú es vastag; teste nem háromszegletü , úgy am 
nyira hogy az egész iukább valamely hengerhöz légyeu 
hasonló 5 a petefeszkek vegre hosszúk , nyelvképûk , es 
nem igen ‘загадок. А fanosodásnak eveig mind ezen 
részek csak Киев változást szenvednek, de a midön 
csaknem egyszerre а fölebb emll'tett kepet &gt;vésrik. ma 

Élemedett- korban ellenben az àsszonyi tenyesz 
részek mivoltos megváltozásokat állnak ki, ugyanis a' 
gyönyörd'omh majd minden fantó1`megkoppad,'a 114: 
rnmaradó megöszül , szörei serteként egyenesen állnak; 
а nagy es kis szemermajkak petyhl'idtek es gindárok 
lesznek , a kis ajkak olykor egeszen‘ elenyesznek gata 
konyhártya meghaloványodik, а hüvclyben а redök 
szn'ma fogy úgy annyira , hogy ezen csutorna gyakorta 

' Simáuak мышь; а mehnek körülctc kissebbszik , mí 
/ 
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vel térímhelének vastagsága is megfogyott, тем‘ a mi 
megmaradt, uz tömöttebb és meröhb lessz; а kürtö-,' 
kön allig vehetni valamely változást észre , ellenben il 
pelefészkek tériméje majdnem felényire olvadt öszve , 

majd tömöttek meg kemények,majd púhák ésher 
мы; lesznek; apebécsek belöle egészeu eleuyésztek. 

 

HATOD IK SZAKAS‘Z. 
Az EMLÓKROL. ` 

279. §. Az emlök, vagy cseßàç/J (Mammae) 
‚ általa'n‘osan. 

Mivel ezen életmívek az asszonyi nemzö részekkel l 
oly szorosan öszvekötve vannak , ‘вып, itt lészen leg 
nlkalmatosabb hely rólok szólani. Az asszonyembernek 
két emlöi vannak, _melyek a`melkasnak melsö lapján 
ialůltalnak, a nagy' melizom fölött nyugszanàk, és а 
hurmadik yhordától egêsz a hatodik, vagy hetedikig 
terjeszkednek. Az emlök mind az asszonynál mind а férj 
fìúnál jelen vannak, csak Ногу azon elsönél‘ jobban ki 
fejlo'dve vnnnák. A fanosodásnak esztendejeig ezen ¿let 

' mívek mind a két nemnél egyenlö alkulásúk', sem а 
csecsbimhó sem ennek u_dvarcsája nem látsza'ltnak igen 
nagyon , melyek mostan inkáhb haloványok. A hódszám ‘ 
lcgclsöbb megjelenése elött az emlök doxnborodni kezde 
nek, udvarcsáik pirosodnak, és rcsecsbìmbók jobban fól 
dagadnak. Azasszony tökélletes kifejlödtekor az emlök. 
dombórúsága legnagyobb, 6k nem fittyénnek le, mi 
vel puhaságokat nem tekintvén elég meröséggel ér 
méczességgel birnak; a гало]: lévö hör feszültés sima. 
Az emlök nagyäága és körülele az éghajlattól, az Не! 
módjától , és az asszony testi tulajdonságától függ. Ifìahb 
kurban a zsl'r az emlön csak föllïletesen fekszik изв]! 
Szüvetbcn ; a fólserdülésnek idejckor рейд az emlö egyes 
réa'zei közé is'vészi magát, ¿s рыжих meggyúlekezxk. 
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A kövéi‘ségŕe hajlandó iñú leányok щит: tökèlletes 
nagyságzity egynehány hódnap alatt elérik, de egyeh 
kent azok kifejlödésére több es_ztendök тащить. 

A hódcsur tökélletes kimaradása után a' kövérsze 
mélyeknél a cseesek domborlfln титана]: ugyan , ha 
пот öszveálláàok mégis csügged; a sovzíny asszonyok 
лёд! pedig öszveesnek, elhervadnak , 'és leíittyennek.; а 
fòlöttök kifeszx'tett bör fehérségét ésñnomságát elveszti, 
x‘ńuczokba szedödik ‚ melyek annál nagyohbak , mennél 
jobban meg volt a bör korabhi esztendökben feszülve, 
föképp ha sol:` gyermeket szoptattak. Ha a csecsek nem 
nagyok voltak, és az asszony nem szoptatot'l , akor a A 
csecsen lévö hör, a kiviil hogy ösz'veránczosodna , ma 
gátúl öszvehúzódik, minden domborúság elenyészik, 
és sötét színü~ udvarcsánál meg a osecsbimhonál egyebh 
nem marad hátra; de egyebkéut a tejkil'iriiöœöukis 
öszvezsugorodnak в öszvenöuek‘ 

280. §. Az emlönel: allrota'sa. 
Az emIö kiilsö föliileten közeptńjon 4némely gómbìi 

lyüs emelkedés vagyis a csecsbz'mbó (Papilla mammae) 
1:1 tatik ; ez edényekböl még pedig részint _vérértömlökbül 
.l‘éßzint ezekbe nyl'ló üterekböl áll,melyek valamire ковша ` 
lla'rtya által папаша]; öszve, а honnan az emlök majd oly 
alkolásúk mint a xnony barlangos testei; innen van az, 
hogy a œecsbimbók földagadni , jobban kidùllledni, és 
kúpképet képesek magokra venni; mely állapotban fó 
liilctöken több nyílások Миша]: , melyek a tejkiiirítä 
csöveknek végeit je1e1ik.Acsecsbimbó azon számosideg 
szernölcsök végett, melyekkel hir, igen érzékeny,sz1'-- 
ne barnás vagy vörös, mivel számos edényekkel hir, 
melyeket a csecsbimbót fedezö Едет fólbör дышит 
enged. 

A csecsbimbót1 bizonyos kerek fót környeli, mely ‘ 
a cse'csbimbó udvarcsa'j'a'nal: (Arcola mammac) ne 

‚ veztetlk ,' cz а hör külömbfèle színc szei'iut mujd Шь 



efhlökl'ôll 

bé maid keveshé ‚ minden esetrc mégís sötétebh szím'í 
mint a hör. Eze'n apró domhocsok dl'illednek ki , me 
lyek faggyúmirl'gyekböl 'állnak , és bizonyos zsl'ros ala 
kot választanak el, mely а gyermek szopása közben a 
bimbók horzsolását akadályozza; ugyan itten 'a Тег) 
ñnál elég hosszń szörök nc'ínek ki. _ 

A kl'ilbó’r `alatt maga az emló'nek .mirígye (Шап 
.dula mammae) helyeztetik , mely laz sejtszövet és kö 
vérség által környeltetik; ez amirl'gynek hézagaitmin 

`den felöl ШИНЫ, es a mirl'gyet a nagy ínelizommal 
egyesíti. Ezen mirígy valóságos öszvetorlott mirl'gy, a 
honnan oly alkotású mint a nyálmíxjl'gyek , henne ha 
sonló karélycsák és szemcsék jönnek elö, mely utol 
sók egymässal öszvefíiggésben lévò' vér-tej-és nyirk- - 

. edények tekervényeiböl állnak. és a melyekhen a tejel 
választás hajtatik végbe. Az edények öszve Függését a be 
fecskendezések. meg azon eset bízonyl'tják, hogyerö 
vsebb szopás мы а cseœböl vért’lehessen kihúzni'. Mind 
‘annyinak finom kivezetö csöje van, melyek nagyobb 
töŕzsökökbe mennek ältahés végre atej'vezetéiekben. 

' (Ductus lactiferi) végzödnek. Ezen vezetêkeka mirl'gy 
nek minden táiaíból az udvarcsa felé igyekeznek,v а ‘ 
csecsbimbón öszvegyülekeznek, melyen apró nyílások ` 
{МЫ nyl'lnak , szdmok ki'ilömbözö nyolczlúl fogva egész 
tizenkettöig : egymás közt semmi közök sem lévén , mín; 
denik maga magában álló esatornát készl't , a cseeshimbó 

’ - fólállásakor kiegyenesednek , öszveesésekor pedig tekor 
gösek lesznek. 

Az emlŕlñhöz menö ůterel: nagy számmalvannak, 
hanem kicsinyek. A helsö esecsù'tér a legnevezetesebb.és 
a legtöbb i'itereket adja az emlöknek . melyek a bordák 
hézagai közt lépnek ki a melù'regböl. Továbbáakù'lsö 
melkaèütérböl töhben, a hónalyi melkasù'térhöl рейд; 
kevesebb ágak származnak az emlök számára. Acsecsek 
Avérereíhaso'nló nevl'í _törzsökökbe mennek által. Az em 
ló’k számára rendelt számos idegel: редйгаЬоййаКёгЫ-д 
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idegekbôl és a karfonatból szdrmaznak. A nyirkedé 
nyek kétfélekepp íolynak le; ezek köziil azok , me 
lyek az emlö külsö fólù'letén találkoznak,mindannyin 
a hónalyalatti mirígyekben végzödnek; azokpedig me 
lyek а mirígy mélységéböl és azoknak alsó lapjábúl 
származnak, a bordaközötti izmokat átfúrják , töbhnyi 
re n melkasi mirl'gyekbe mennek ůltal, és a belsö csccs 
ù'tér ellenkezö lefolyása szerint hágnak fol. 



_ HETEDIK oszTÀLY. 
Az EDÉNYEKRÖL 

 

ELSÖSZAHASZ 
Az UTEREKRóL 

281. ё. Аз mere/eral általa'nosan. 

Аз üterel` (Arteriae) a szi'vnek mind a két 2‘дует 
raihól „штаты: , es öszvesegesen ket törzsökböl ercd- 
nek; az egyik a függér (Arteria aorta) a bal зайду‘) 
morbúl származik, az egesz'testben elágadzik, a vert 
ennek -minden reszeibe vezeti , es valamennyi vercrek 
kel, а tiidöverereket kiveven, öszvefl'igg. Ö a nagy edeny 
reudszernek egy reszet teszi , es henne törtenik a nagy 
verkerengés. A másik fö törzsök a tildüte'r, (Art. pul 
monalis) mely a jobb szivgyomorbúl veszi eredetet, 
egyedl'il a ket так állományáhan terjed el, a 11146 
vérerekkel Кбит: öszve, es а kia verkeringest веды 
tökélletesse tenui. 

-£82. §. A_füglgéri'; az ¿î lefolj/a'sa'nak kö 
zò'nse'ges tekintete. 

A függe'r (Art. aorta) mint az` тете]: nagy rend 
szerenek fötörzsöke a bal szi'vgyomor fúlsö reszeböl ered, 
eredetenel melöl а jobb szivfíilcse, es a tl'idl'iter kez 
даже, hátul a tiidó’vererek pitvara által borítatilc ; jobbrúl 
hozzá a lehágó l'irös er. balrúl pedig а tx'idíiter esik. 
Kezdetetöl ferdeu hág a jobb oldalra fólfele, a 32111)“ 
rokhúl kíbontakozik, meggörbül, mely resze fúggér 
í'ue'nel: (Arcus aortae) nevcztetik. Ez után bal oldalon 
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lefelé ereszkedík , és 11 hálsó ваш-{111311011 men a mel 
üregcn keresztül , 1101 is inkábh bal oldal felé tart; en 
nek utánua a rekcszen lévö függeres táthoz közéledik , 
melyet meghalddván , a hasx'iregbe lép. Itten nz 555111: 
gerinczek теней elött egyenesen bocsájtkozík le egésza 
negyedik csígolyáíg, a hol két ágakra szakad . melyek 
ńgaikat részínt a medenczébemrészìnt az alsó végtagok 
han bocsajtják ki. llyképp folyik tehát le n гады. а 
honnan három részre oszlik; az elsö részhöz azon da 
rabia tartozik , mely az “в: képeli , а másikhoz az, mely 
a gátorban találtatik, és melkasi résznek mondatik, а 
harmadikhoz pedíg az , mely hasürbeli résznek neve alatt 
n hasüregben foglaltatik. 

283. §. I. A függér z've, ¿s ennelr ágaí. 

A függe'r z've'nel~ (Arcus aorlae) görhûlésefólfelé 
esik, és két вин-11111161 áll. egy fólhágóbúl , mely mel 
felé , és egy lehágóbúl . mely-.hät felé tekínt. A mel 
sö szárhoz jobbrúl а lehágó ,ù'rös ér., balrúl рейд а 
tíidütér kezdete esik. A hátsó szár a gögsl'phnl 15511115 
lött men el, úgy ezen túl, meg а tù'düiér bal ága há 
ta mellett bocsájtkozík le. Az l'vnek legemelkedettebb 
része pedíg a második melgeríncz elött fekszik. ' 

Az l'vnek boltozatjából közönséges‘esetekben három 
föúgak származnak ,- melyek a fe és fólsö végtagok 321111111 
~rn rendelteìtek. 

i 1.) A névtelen ülér (Art. unonyma) mint 112 l'v 
nek legvastagnbb ága, ínkább jobb felé esík , ésa 565 
sip elött, meg. a kulcsalatti véréren túl hóg fólf'elé: 
mely rövid lévén , csak llamar két ágakra szakad . ezek 
közül az egyik а iobb kar számára rendeltetett; és jobb 
l‘ulcsalatti üte’rnel: (Art. subclavia dextra) mondatik, 
а másík pedig a Те} iobb részének van szánva , és jobb 
feje'mel: (Carolis dextra) nevezletik. 
_ . _ 2.) 
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Q.) A bal feje'r (Art. carotis sinistra) az l'vböl ere 
d6 három föágak kozl'il közepett helyeztetik , ésa fej 
bal -felének nyúit faereket. ï 
i 3.) A bal высшим; üte'r (Art.subclavia sinistra) 
bal oldal felé legkilebb fekszik , éel aio'bb karhoz men. 

Ilyképp erednek tehát a függèr l'véböl a legközön 
ségesebb esetekben a f6 ágak; de а ше1у elrendeléstöl 
mégis töbh -eltávozásoknak -lehetnek helyei; елей kö 
lzùl a nevezetesebbek következendök : t. i. az ivböl négy 
fó’ágak származhatnak , a mennyiben a közönséges há 
rom föágakon kivůl maid az alsó paizsütér, majda ge 
rinezütér, maid a belsö csecsiitér is az l'vböl vészi ere 
detét; ---vvagy négyfó’ágak vannak ug'yanielen, hanem 
а névtelen ütér hibázik, a midô'n a iobb fejéréskulcs 
alatti útér az ívböl külön külön erednek', — vagy vég 
re két nét'ftelen ù'terek vannak, t. i. az egyebként is 
meglêvö, és еду mas, mely a bal fejérböl, meg 1111105 

` alatti ù'térböl шеи]: öszve. 
A fl'ìggér ivének kivájottrészén a magzatban a Bo' 

МЛ üteres 'vezete'ke fekszik _, mely a tl'idl'itérböl véve 
eredetét. (209. 

284. 1.) A зяби koszoru's ütereí. 
Mihelyt а függér а szl'vböl kilépett.. azonnal ezenv 

ù'terek erednek belöle; melyeknek nyl'lásai a félhódké 
pü billentyük fólött találtatnak , és ezek által nem fe-_ 
deztethetnek be. Ну üterek ketten vannak- t. i. еду jobb 
és egy`bal , melyek a szl'v állományában ágadznak e1 ,és . 
a melyek már а 193. §. ban leirattak. 

`285. 5i.) Afejereŕ. (Art. Carotides) 
Mind a kêtfejér az l'vnek fölsö részéböl kezdó'dik. 

Y rnêg pedig a jobb a nèvtelen törzsökbül, a bal pedig 
egyenesen az 171161- Ezek a nyakon hágnak fölfelé, és 
a gögsipot vészik magok közé ;~.kivl'il mindenik a belsö 
torkolatérrel, a bolyg-és nagy egyiittérzidcggel ha- ‚ 

11 
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táros, melyekhöz sejtszövet által foglallatik : melöl pe 
díg a melkulcscsecsizom‘ által maid nem egészen , aleg~ 
szélesb nyakizom által pedig éppen egészen beborita 
tik. Mindenik fejélf, a kivül liogy magából ágakat bo- ` 
csájtana , egész a paizsporczig hág fol ,hol is két ¿gra 

' Szakad. 
1.) Az a'ÍJra'zatz', 'vagy l‘ülsöfeje'r. (Art. caro. 

tis facialis, sen externa) Ezen i'itér a nyak melsö ré 
szén ‚ nz ábrázaton , és а nyakszirten :igadzik el , sött 
a kemény agykérbe. és az ábrázat mélyebben _fekvö 
csontjaiba is elterjed. Magának az agynak egy ógat sem 
nyújt, és mivel nagyobb részt az ábrrizaton terjed el. 
azét'ft ábrázatinak , azért pedig hogy kiviil feliszik kù'lsô' 
nek mondatik. 

2.) Az agg/ì, agybelì ., саду belsö feje'r (Art. ca 
rotis cerehralis . seu interna) az аду meg szem számára 
rendeltetett, és a feinek laelsejébe hat. 

A.) Az (Лидии! _, 'vagy l‘ülsä _feje'r (Art. carotis` 
facialis seu externa) 
I Ezen l'itêr iobban mel felé fekszik mint a belsó’,~ 

es általánosan következendöképp fut le: legelsöbbször 
a gô'g Рыбы egy vbefelé fordl'lló l'vet képel, erre. az áll-. 
alatti mirl'gyen túl tnvább folytatódik , és a {61161111 
rl'gyhöz int, itten az állkapeson túl fekszik. a Fültö 
mirigytôl be lévén Рейн; ezek után az állkapocs 121? 
léséhöz érkezik. és két förészekre nszliks, az egyik a 
fiil elött a halántêk felé fut~ês ottan ágadzik el e, a má 
sik az állkapcson túl az l'kállréshöz hág fdl . a liol töhb 
ágakkal 'végzödiln A külsö fejérnek, ezen lefolyása ‘Дай. 
kez'detétöl fogva egész 'végéig belöle következö ágak 
erednek. ` i . 

._ l.) A fölsô pm'zsíite'r (Art. thyreoidea superior) 
а fejér melsö oldalából ered . Мёд magy, arnagzalban 
arányként meg ngyohbl _Ez eleintén еду kevessé {61 
brig', de aztán ismét leboesáitkozik, és a paizsmiri'gy 
állományában számos ágakkal elágadzik , meljfek az al 
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só paizsl'itér ágaival nyl'lnak öszve; ezen lefolyásában а 

. szakpaizsizomnak , a'melszakizomnak, a lapcson’tszak 
izomnak , a melpaizsizomnak, más részröl pedig az al 
só garatszoritónak is ágakat nyújt; nem külömben ogy 
nagy ága , a gögü'te'l; (Art. laryngea) vagy a paizs-és 
gyt'iröporczok közt , vagy a paizsporczon lévö tulajdon 
lik által а gög fólsö részéhöz ballag , hola gög 1125г 
tyájában, a gögfedüben , a kánporczokat mozgató iz 
mokban , és а garatban ágadzik el. 

2.) А цуейиййёг (Art. lingvalis) а. paizsütér fólött 
kezdödik a törzsökbô’l. Ez a szakcsont nagy szarva fö 
lött suhan el, a szaknyelvizom által {едешь és az 
tán az állcsúcsnyelvizom , és szaknyelvizom közt foly 
tatódik a nyelvhöz. Ezen lefolyásában a szakcsont iz 
mainak , és a&gt; közepsö ga'ratszoritónak több душ nyújt. 
Mihelyt pedig maga az ütér a nyelv tövéhöz érkezik , 
azonnal еду ágat bocsájt a nyelv hátához mely nyelv/nin' 
üte'rnel: (Art. dorsalis lingvae) neveztetik; ez а nyelv 
höre alatt a gögfedü táján több ägakra szakad , és edény 
hńllót képel. A nyelviitérböl eredö másik ág nyelvalat 
tz' üte'l'liel: (Art. sublingvalis) mondatik, mely anyelv 
alatt az állcsúcsszakizmon egész az állcsúcsig terjed ,az 
ezen tájon fekvö izmokban,föképp pedig а nyelvalat 
ti mirigybén terjed el, végre az állésuesalatti ütérrel 
kötetik öszve. -- Ez után maga az l'itérnek törzsöke a 
nyelv izmos állományában mint mély nyel'uüte'r , vagy 
bél‘aüte'r (Art. profunda, seu ranina) tovább folyta 
tódik tekergösen egész a nyelv hegyéig , minden felöl 
izomágakat bocs‘ájt magából', és'a nyelv hegyénahason 
ló nevü társiitérrel kötetik öszve. ` _' 

3.) A lvülsö' a'llüte'r, шагу ajlvüte'r (Art. maxilla 
ris externa, seu lahialis) a nyelvíitér fólött „штык 
а törzsökbül az állkapocs sze'glete táján, eleinténa ke't 
hasů izom hátsó hasa által fedetik , aztán az :illalattiy 
mirl'gyben lévö horozclában az állkapocsnak alsó szélé: 
nel, hogy~az arczhoz juthasson , 1`611`е1ё hajol; ezen 

и‘ 
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‘ lefolyzlsa közbeu шов izmoknak Буй]: ágakat, melyek 
az úllkupocs, es szakcsont közt találtntnak; úgai шт 
egy máßik, mely fírillzdgó {путей-пе}: (Art. ра1а|1па 
adscendens) платежей!‘ , mélyehben hat a lágy ínybe. ё: 
amondolńkba; ismét más belöle eredö ágak az óllalalti 
mirígyhen vesznek el. N evezetes ezen ‘(Доп az àllcsúcs‘ 
(На!!! üte'r, (Art. `auhmentalies) mely az állkapoœ àl 
só szelén Hit me! fele , az itten fekvö izmokkal ágakat 
közöl, es az állcsúcsuál, maid a más oldali társ l'iter 
rel, maid n nyelvalatti iiterrel nyi'ldogal бане. Mihelyt 
а kiilsö álll'iter gz ábrázatot elerte, azonnal а rágizom 
n_ak . a tárogatónak , а foghúsnak , meg több más ды 
zati izmoknak ágnknt nyúit, es a „Артём táián há 
rom ógakr‘a feslik: ezek közù'l az elsö az alsó ajl: Ьо 
szorús ütere (Art. coronaria labii inferioi‘is) az alsó 
nik szelehöz hág Ie, a szái zárizmában, az állcsúcs 
négyszegletü izmában, meg а hzíromszegletü izomban 

_ágadzik»e1, és а más oldali társ izommal nyilik öszve. 
‘А második ág, ìagyis а fiilsö ajl: lvoszorús ütere (Art. 
coronaria labii superioris) a fólsö aik szelehöz hág 1131, 
а szái zarizmához meg az orrhoz бука! bocsáit, es a 
hasonló nevü más oldali l'itérrel fl'igg öszve. A harma 
dik dg vegre sza'iJzegletí üte'rnel` (Art. angularis) топ 
datik; mely ferden fut be- és fólf'ele, egész a belsò' 
.szemszegletig; ezen lefolyása alatt az ott fekvó' 1211101: 
hak ágakat ad , az оп‘ kl'ilsö lapizíu meg a húnyizom 
ban elteried , az áhrázatharánt iiterevel, es a szemgöd 
ralatli ütérre1öszvef1'igg, ё; а belsö szemszegletnél a вас-ш 
iiterrel kötetik öszve. 

4.) Aföl/za’gó garatüte'r (Art. pharyngea adsccn-`- 
dens) az ábrázati feier hátsó oldalából „мышь. а 

'bárzsinlgr mellett men fölfele , melynek csakugyan ágak‘ 
lial is kcdveskedik; n lágy inyhöz,az Eustach~kl’írtie 
liöz más ágaknt bocsáit , es а gar-at hátsó reszeben enyé 
szik el. 
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' 5.) A rgyalrszirtüte'r (Art. occipitalis) hasonlóképp 

az ábrázau' fejér hátsó oldalából ered; ez eleintén а 
kéthasú' meg melkulcscsecsizom- állal fedetík; aztán a 
csccsnyújtvány 1111111 hät-meg fölfelé hajlik , és a nyak 
szirthö’z jut ,4h01 a fej szx'jizma által {едешь Ezen 1e 
folyásában a mrkóny lévö izmoknak sok ágakat nyújt,és 
czeken kivííl még egy Íuitso' agylvérüte'rnel: (Art. men 
ingea postioa) nevezett ágat is, mely a csecslikon által 
men а kemény agykérhöz. Ezek ulán két ágakra sza 
kad, nz egyik а szl'jizom, meg a csuklyás izom közt 
hág föl, éá a nyakszirt fólött terjed el, aböuyefejtyü 
nek ágakat nyújt, a halántékütérrel és hátsó kl'ilfúll'i 
térrel pedig öszvenyx'lik. A másik ág lefelé ereszkedik 1 
ès a tarkóizmokban tünik el» ’ ` ' 

в.) A Ím’tsó l‘ülfülülér (Art. auricularis posterior) a 
nyakszirtùtérnél fólebb származik. Ez eleintén а kéthasú 

_ izom háLsó basa és а knrczszakizom 611111, nztán pediga 
flïltömirl'gy~által {едешь és csakugyan mind ezen ré 
szeknek ágaknt. 1s nyújt5melyeken kivül mégalvarcz 
csecsüte’r (Art. stylomastoidea) is' belöle származik, 
mely mégis a nyakszirlu'lér riga is lehet Ez n knrcz 
csecslikon állal lép a Fallop csatornájában, és rész'int 
cbben ágadzik e1 , részint.a dobhúr számára rendelt csa-I 
tornán által 11 halljáratban, acsecsnyújtvány sejtjeíben, 
а dobüregben, és а dohhártyäban terjeszkedik el; és 
végre а Fallop csalornájáuak' belsö' álnyl'lásán 611111 ki 
le'pô, és neki ellenébe jövö ù'térrel ,mely a közep ngy- . 
kérx'ite'rnek egy éga, egyesííl. Erre а 1111136 külfl'ilütér 
а kùlflïlön túl emelkedik fol, a fiilporcz börének ágak 
kal kedveskedik, úgy a fl'ilön túl lévö 'kis izmoknak 
is . és a nyakszírt- halánték- meg fólsö külfúll'ilerekkei 
n_yl'lik öszve. ‚ 

7.) A Ízaldntélrüte'r. (Art. lemporalis) Minekulán' 
na az ábrázati ütér az eddjg emll'tettjitereket maga'- _ 
bol utnak ercsztette volna, ugyan 6 а csecsnyújtvány 
és az állkapocs ága közt fekszik. Aztán а fultômirigy 
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nek , m‘ég rágizomnak több ágakkal szolgáLés végrc két 
ógra t. i. a halántékütérre, és a belsö álliitérre szakad. A 
hala'nte'lüte'r (Art. temporalis), mint a _kiilsö Íejérnek 
egyik vége eleintén a fiiltömirl'gy állal Рейсы: , és a ha1l~ 
jdrat elött suhan el, az állkapocsizù'lésnek ágakat‘nyújt, 
egy ágat a Glaser résse által a dohiíregbe és dobhártyába 
bocsájt, és egész a jároml'vig emelkedik fol; mely to 
vább haladása közben több ‘Жака: ereszt magából , me 
lyek a fiilben meg az ábrázaton terjednek el. A fiilhöz 
az alsó és melsó' Лиц/1114226&quot; (Art. aurienlaris inferior, et 
anterior) men , melyek а halánlêkiitérnek a pró ágai lé 

‘vén,a fiilporcz hartyájában terjeszkednek ki. Az ‘Плё 
zathoz az a'bra'zat hard/Lt ütere (Art. transversa fa 
ciei) járúl, mely а rágizom fólött harántúl fut. az атеи 
hoz g-ez eleintén a fil'ltömira'gy által fedeztetik , aSte 
non vezelékéhöz érkezik, és az áhrúzat oldallapjaiban, 
meg az ezen lévö izmokban ágadzik elghanem némely 
ágai a külsö álliitérrel , a halántókülérrel, és szemgöd» 
ralatti ùtêrrel is öszvenyílnak. Ezen ágakon kivül Ье 
löle még egy me'ly /Lalfi/Ltélfúte'r/Lel: (Art. temporalis 
profunda) nevezett ág is származik , mely fólháglában 
a halántékizom által fedetik , a halántékcsont lapján 
továbh folytatódik, és fôképp az immt mondott 120111 
han meg a csonthártyában vesz el. Mihelyt ezek ulán 
:i halántékütér a halántékot elérle , azonnal két дача]: 
ra szakad, melyekkel csakugyan végzödik is. Az egyik 
ág a melsö hala'nte'lrütér (Art. temporalis anterior) fer 
dén men föl a homlokhoz meg a fejtelöhöz , otlan el 
ágadzik, és a homlok iitérrel öszveuyilik. A másik ág 
Ímítsó halrinte'lvüte'r/zel: (Art. temporalis posterior) ne 
veztetik , mely hát felé vészi útját,_ a halánlékon meg 
a nyakszirten ágadzik el , és a hátsó kl'ilfl'iliitérrel,ineg 
a nyakszirtütérrel függ öszve. Ezen А; szokta közönsé 
gesen a fölsö' шутит: (Ari. auricularis superior) 
magából hocsájtani, mely kis А; a külflïl fölsö részé~- 
beu vesz el. ‚ ' 
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8.) A belsö' a'llüte'r (Art. maxillaris interna) az :ib 
i'ázati fejérnek másik végzete; ez a belsö röpizomnál 
так meg a halántékl'itértöl , midön aztán az állkapoes 
fólhágó ágán túl tovább haladván, a halántékizom alatt 
fólfelè hajlik , az l'kállrés, meg röpl'nycsö fclé ballag, 
hol is több ágakkal végzíídik. T öle következendó ágak 
szakadnakr a.) a dobütér; (Art. tympanica) ez egy kis 
iig , mely'a Glaser rèssén men keresztiil a dobl'iregbe, 
ès a ki'ilsö pörölyizomhoz járúl. b.) a közepsó' аду 
‚ёётйёг, vagy töw'süte'r (Ах-1. meningen media, seu 
spinosa) ez a törzsökérnek egy nevezetes два, ше1у а 
tövislikon által hága kemény agykér közepsö részéhöz, — 
melyben minden irány szerintÍ elágadzik, és а szom 
széJ csontokban benyomatokat okoz. Ennek egy kis 
ága a Fallop csatornájának belsö álnyílásához folyta 
tódik , ezen csatornába lèp , benne akarczßsecsütérrel 

-találkozik, `sött egyesül is vele. Éppen azon helyen, 
hoi'á közepsö agykérüiér fólfelé mg, ereszkeaik 1e 
c.) az alsó meder- »vagy fogüte'r, (Art. alveolaris, 
seu denlalis) mely- az állkapo-cs számára reudeltetett, 
lefelé futuíban, mínekelötte ezen csonthoz érne, ma 
gából egy Ага: hocsájt, mely mint a’llszalza'g (Ramas 
mylohyoideus) ezen nevü izomban végzödik. Ennek után- _ 
na az állkapocs csatornájába lép, melyben lévö lefo 
lyása közben' annyi ágakat ereszt magából, mint ameu 

` nyi foggyökerek vannak, melyek következöleg a года}; 
t'iregeihe húzzák' magokat. Ezek után az iitér az áll 
csúeslikhoz érkezik, ebböl az ábrázatra lép ki, ós az ezen 
i'ekvö izmokban ágadzik el.--Minekutánna а törzsökér az 
alsó mederúteret -magából útnak eresztette volna , ugyan 
ö fólfelè hág, és d.) egy tdrogatóaâgat, (Ramas bucci 
natorius) еду m'gagat ,‚ (Ramus massetericus) és röp 
a'gat (Remus pterygoideus) ad ezen nevííizmoknak szá-_ 
mara, és még két vagy három mély hala'nte'küteret 
(Art. temporales profundae) is bocsájt magából. Ezen 
utolsók nem csak a halántékizomban ágadznak e1 , ha- _ 
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nem még a'könnymirigynek ós szcrnhéjaknak is nyújta 
nak ágakat. _» Ennek utánna a belsö vállútér а fölsó 
:illcsont hátsó oldalához jut, és belöle е.) a fölsö' me 
бег-шагу fogütër (Art. alveolaris Seu dentalis supe 
rior) származik, mely ugyan a foghúsnak is 111116636 
kat, hanem nagyobb részt a fölsö állcsont gumóján 
lévö likon által, az ezzel közösülésben lévö csatornába 
vészi magát, melyböl ágait apró menetek által maid 
csak az öt hátsó s fölsö , majd'valamennyi а fölsö áll 
csontban lévö fogak töveibe bocsájtja. -- Mind ezek 
után a törzsökér végre az íkállréshöz eljut, hol három 
ágakra szakad , melyek az ö vêgeit tészik.v Az elsö ág 
a szemgödralatti üte'r `(Art. infraorbitalis) mely а 
szemgödralatti csô'n men keresztl'il; ez a csöhe lépte 
kor a szemgödörhártyának apró ágakat kiild, magában 
pedig a csöben, az állöbölbe menö ágak szakadnak el 
tôle , és olyak is , melyek а fólsö vág-és szemfogak 
hoz mennek. Vêgre › ezen íitér a szemgödralatti likon 
az ábrázatra lép ki , és а fólsö ajk , az orr, és alsó 
szempilla izmaiban vesz e1` — А másik végág a râp 
z'nyüte'r vagy а lehn'gó z'n'yüte'r; (Art. pterygopalati 
na; seu Palatina descendens) ez a röpl'nycsatornában 
bocsájtkozik le, a hailsó ll'nylikakon általhatván ,szem 
be öflik , és részint av lágy ínyben, részint arkemény 
l'ny takon‘yhártyäjában` ágadzik el, sött a váglikon 61 
tal az orrüregbe is ereszt ágakat. -Ebböl ered föliilröl 
a Vidian ütere, vagy a ‘её/6135126 garatüte'r, (Art. 
-Vidiana, seu plxaryngea suprema) mely a Vidian csa 
tornáján fut keresztl'il, és az Eustach kiirtjében,az1'ny 
izmaihan, és a garat legfölsöbb részében vesz el. -A 
törzsökér harmadik végága az z'ln'nyüte'r vagy a ha’zso' 
orrüte'r; (Art. sphcnopalatina , seu nasalis posterior) 
ez 112 l'kinylikon által fut nz orrhátsó részéhöz,és en-v 

v nek takonyhártyájában , az l'kcsont öblében , és a ros 
tacsont sejtjeiben ágadzik el. 
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В.) Az agg/i, лёд/дед) 'vagy belsö' fejér. (Art. 

Carolis cerebralis seu interna) - 
Az agyi feier a paizsporcznál hagyia el az (111111211 

ti feieret , es lefolytábau az ábrázati~feiér ágaihoz há 
1ul-és kifelöl esik а karcznyújtván'yon túl. Ezen l‘iter 
iîílhágván а fejercsatornához érkezik , melyemkövet 
kezökepp'hat keresztlïl. Minekelötte a csatornához jut 
па, egy görbülest kepel, aztán a csatornába lep, mely-i 
ben ennek forgásai szerinLföl-es befele görbül. Igy er-~. 
liezik ö a kopouyl'iregbe , а hátsó leitó'melletti 11311111 
ványok melleLt emelkedik fül; es a .harlangos öbölbe 
veszi magát; hol is ennek vere által mosatik, benne 
ismet nehány görbiíléseket kepel, es aztán a közep'sö' 
meg melsö leitòmelletti nyüjtványhoz erkezik. Erre а 
I_cemény agykeren átfúria magát , a látlikon lúl erkezik 
meg, es az agy alapjához iut. A kopouyán kiviil ezen 
iiter más resznek allig nyúit ágakat, hanem a feier 
csatornában а belsö fiil számára nehány csekely ágacsa» 
kat bocsáit magából, a koponyiiregben Рей; abar 
langos öböl, а szemmozgató~ ideg'I а kacsideg, az 052 
tott ideg es távoztató ideg számára eresztget ágakat. 

Miuekelötte az agyi feier az аду állományába hat--l 
na , а szemüteret (Art. ophthalmica.) bocsáitia magáhól, 
mely а szem ‚ az orriireg meg homlok számára rendel 
tetett, és már а 134. §-ban le is iratott. 

Az agyi feier a'szemiiteret útnak bocsáitván‘ìmeg 
egy kevesse fölhág, es az agynak alsó lapiát érinti,- 
hol is három nevezetes ágakra szakad. a.) A ŕözlù'“ (Bamus çommunicans) az agy'alapián fut vissza az agy 
kocsánia alatt, а tölcserbe, a látidegbe, az аду kocsániaiba, 
az edényfonatba , meg a nagy agyha ágakat bocsáit , es .'_iz 
alapüterböl eredö mely agyfiterrel a vegett egyesül , 
hogy а Willis köret kepelie. b.) A Буй/[из a'rlva’nah 
шаге (Art. fossae Sylvii) а Sylvius árkába veszi ша-_’ 
gilt , az agy melsö es hátsó karelyai közt, melynek ál 
lumu'nyában meg alsó lupjáu veez el. c.) A l'e'rges test 
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_\ I ütere (Art. oorporís calloài) az agy alapján fut mel és 

-befelé, а kél. шаге}: két oldnlrúl egymáshoz közeled 
nek, öszvelépnek, és а Willis körének melsö x'vét ké 
pelik ,melyröl а 286. §-bnn leend szó. Ebböl Вы l‘iterek 
ercdnek , melyek egymás mellett mel és fólfelé szalad 
nali , a kérges testhöz érkeznek , ezen hát Ген: meunek, 
ós részint ezen részen, részint'a nagy agyban ágadz 
на!‘ e1. ' ' 

286. §.. 3.) A l‘ulcsalatti üterelr.(Art.sub~ v 
claviae) 

Mindenik kulcsalatti iilér a maga oldali mel, nyak, 
аду, és kar részei számára rendelletett. Mindketten а 

¿függér ivéböl erednek azzal а külömbséggel , hogy а 
jobb a névtelen törzsökbúl, a hal küzbeveletlenl'll az 
l'vböl származik. Némely igen ritká eselben követke 
zendöképp vészik eredelöket, а bal szOkott helyéu ered, 
а jobb ellenben -azon helyen, hol az iv а lehágó függélj 
be men által; tehát leginkább a bal oldalon. Ezen 11101 
sónak következöleg egésza karig tulajdon és hos 
szúbb lefolyásának kell lenni. O t. i. a hälsó gátorhau _ 
а gögsl'p meg hárzsing ‘аду ez és а geriuczoszlop közt 
ballag jobb oldalra. A kulcsalatti ütér igazságosan há 
rom részekre osztaLhatik , t. i. a tulajdon kulcsalatti, 
а hónalyi, és karüLex-ekre. ~ 

A. A _lrulcsalattz' üte’r (Art. subclavia) szorosabh 
èrtelemben. 

Ezen név alatt a tágahb èrtelemben vett kulcsalal.- \ 
ti ütérnek azon része мешал: ‚ ше1у eredetétöl fog 
‘а ferdén hág föl, a melsö és közepsö lábtóizmok közt 
kifelé men , és\aztán az elsö bordán fekszik , meg а 
v-állperecz által fedetik , a honnan a hónal'yba lép. A 
lábtóizmok közì kilépvé'na belsö torkolatér , meg kulcs 
alatti véréren túl fekszik, és а melkulcscsecsizom kul 
sòl szélénél lehet б: tapintani. Belöle több ágak ered 
пей, -úgy mint alsedeszüterelv, (Art. thymicme) melyel:- 
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a kedeszbe mennek; a melsö gátorba ballagó ужо” 
úterel: (Art. mediastinae) `és a mels'o&quot; aziz'burol'ùte--v 
rek , (Art. pericardiacae anteriores) melyek a szl'vburok 
hoz haladnak; hanern mind ezeken МИН föképp kö- _ 
vetkezendö nevezetes ágakat bocsájt magáhól. 

l.) A geri/Lczüte'r. (Art.~ verlebralis) Ez a kulcs 
alatti ùltérböl származik az elsö melcsigolya táján ‚Кев 
d_elétöl azonnal folhág, ahatodik nyakgerinczen aha 
rant nyújtvány likába hat ,ésa nyakidegek elött a 1611 
bi nyakgerinozek haránt ynyl'ljtványaiban lévö likakon 
men által.Í Atengelyt elérvén kevessé kifelé tart, a Ее] 
gyám haránt nyújtványát meghaladja, és ezen 1110156 
csont, meg a nyakszirtcsont közt ismét he -' és hat fe 
lé hajlik az .öreg likhoz. [Цен а kernény agykéren át-l ' ` 
fúrja magát, az öreg likon keresztlïl a koponya fire 
gébe hat., ée a nyúltagy alatt fekszik. Ezen útjában 
azon nyilásokon’által, melyekböl a nyakidegek lépnek' 
ki, apró ágakat bocsá)t magából, melyek tarl'óorjüt‘ed 
relvnel: (Art. spinales cerviois) mondatnak ,és a gerincz 
agy kemény agykérében terjednek el, és ismétrnáso 
kat, melyek a mélyebben fekvö tarkóizmokhoz fut 
ШК. Végre utolsó meggörbüléséböl aha'tsó agykérüté 
ret (Art meningea poetica) bocsájtja .magából , mely az- 
oreglikat meghaladván, a kemény agykér hátsó részé 
ben ágadzik el. -- Ez után a gerincziitéx‘ a nyúltagy 
alatt lép fol, а Varol hidjának hátsó részéhöz jnt, ` 
hol is a más oldali társ l'itérrel‘egyesül. Ezen lefolyá 
sa alatt. aimelsö' orjüteret (Art. spinalis anterior) eresz-- 
ti magából, mely a nyúltagy melsö lapján hág alá, a 
másil; gerinoziitèrhöl eredò szotnszéd ůtérrel egyesül, 
és aztán az öreglikból kilép, hol a gerinozngy melsö 
lapján ereszkedik le“, ennek velöállományába számos 
дамы: hocsájt, és а lófarknál vagzadik. _ А ka o1: 

‚дай gerinczüterek öszveútödéséhöl azon egycs l'itér szár 
mazìk, mely alapüte'ŕnek (Art. basilax'is) mondatik; 
cz а Varol hidja also lapjának közepén fut mel felé, 
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ée. oldalt töbh Адам! bocsájt magából. Legelsöbbször 
az also' agyacsüte'r (Art. cerebelli inferior) származik 
bclöle, mely az agyacs alsó lapjába, meg-az emll'tett 
hidba bucsáit Адам; aztán az agyacs és nyúltagy közt 
czek húlsó lapjára hajol, és a ha'tao' orjüteret (Art spina 
lis posterior) nemzi, melya gerinczagy hátsó lapján 
bocsájtkozik le. --- Ez` шёл az alapùtérböl a _fü/só' 
agyacsüte'r (Art. cerebelli superior) következik, mely 
aziagyaœ fólsö lapjáu tiínik el', más ágaknt pedigato 
bozmin'gybe , es a negyedik agygyomorba ожогах. _» 
Ezek ntán az alapütérböl ,a bels'o&quot; Ímllüte'r (Art. audi 
tiva interna) vészi eredetét, mely a hallide’ggel, és 
közlö ábrázatideggel egyetemben a belsö halljáratba 
hat 3 ennek elágadzása a tömkelegben már a löl-dik 
§-ban leíratott. -- Végre az alapüter két ágakra szakad, 
melyek mely agyüterelmeb(Art. cerebri profundae) 
mondatnak; melyek közl'il ismét mindenik két ágakra 
szakad ; ezek közùl az cgyik az agy kocsánja körül teke~- 
rödzik, ennek meg az ehöz esö аду szomszéd részei 
nek ágakat kiild, és mint edényfonat az agy oldal-i 
gyomrába hat, hol is выдаёт‘; másik ága közlö' dg 
naè (Башня communicans) neveztetik; ez mel felé fut, 
és az agyi fejér közlö ágával kötetik öszve. Az ágak-~' 
на]: ezen' két oldalrlíl való öszvekoczódásából а Willis 
Èöre (Circulus VVillisii) hozatik elö , mely .egy („1161“ 
bül áll, mely az марша, és па agyi fej’erek ágai által 
képeltetik, és u mely a lá'tidegeket, `utölcsért, aturliás 
mir1'gyet,'és a fehêrkedö testeket köx‘nyékezi. 

2.) A belsö csecs- ‘аду emlütér. (Art. mammaria 
interna) Ez a melkasban lefelé hocsájtkozik , es amelsö 
gátorù'regben fekszik aszegycsont mellett, és valamen 
nyivvalódi bordák porczain Ш]. Ilykén't futván le, ö 

_ több részeknek ágakkal kedveskedik; nehány ágakat a 
kedesznek kiild; egy más belöle eredö ág a люби 
rqlvrebeszi'ítér, (Art. pericardiacophrenica) mely are- 
keszideget késírti, a s-zi'vburokban, a molhárlfya 1e-- 
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i 

mezzeiben . és a rekeszben ágadzik el. Továbhá a mel 
‘csont csonthártyájzlnak, és a szegy hairomszegletü 1211111 
nak ágakat bocsájt. Ezek után a bordal‘özöttí algal’at 
(Rami íntercostales) bocsájtja magából, melyek а 1301‘ 
dák oldalain futnak , atulajdon bordaközötti íiterekkcl 
egyesülnek, és kifelé ágakat bocsájtanák, melyek a 
bordaközötti izmokat átfúrják. és az eml'ó'khen, meg 
börben vesznek el. --- Végre a- belsô' csecsütér a kard 
nyújtvány mellett tíínik elö, és kêt ágakkal végzödik. 

y Az egyik ág Иду is az z'zomrel'esznâg (Ramas muscu 
lophrenicus) a hasizmokban meg а rekeszben végzödik; 
а má'sik “аду a тушат dg (Ramus epigastricus) 
föképplaz egyenes hasizmon túl bocsáitkozik 1e,ebhen, 
mega haránt izomban ágadzik el, es a fólemelkedö 
hasPólöttì iìtérrel fiigg öszve. Hanem belöle még еду 
vagy több ágak származnak, ‘melyekl az egyenes has 
izom melsö lapján bocsájtkoznak le, és a has {ах-(10 
izmaiban terjcdnek el. 

3.) Az alsó paízsûte'r (Art. thyreoidea inferior) a 
kulcsalattiv iitérböl fóliíl kezdödik, és minekelötte a 
'paizsmirl'gyliöz jutna, belölc súgárokként következendö 
zlgak származnak: - a.)'A föl/m'go' tarlzo'üte'r (Art. 
cervicalis adscendens) a nyakon а пуайсв1до1у61ё11а1‘6пг. 
nyújtványai mellett men fól, és a lábtó- a {с} yés пул]: 
szij- meg a 1арсзоп1з2е31е1ете11п16'121110111)“. úgy a 
_nyirkmirl'gyekben tünik el; a nyakgerinczek likain ke 
resztiil а gerinczoszlop üregébe ágakat küld , és végre 
a nyakszirtiitêrrel , meg a gerincziitérrel nyl'lik öszve. 
b.)A гид/(11’ hara'at ütere (Art. transversalcolli) amel-- ' 
kulescsecsizom. és elsö lábtóizom köztl men kifelé, esl 
a tarkón a négykeszegoldalú izornban ,atarkócsecvsizom 
han, a lehágó tarkizornban. és Гей szl'jizmában oszlik 
Szét. -- c.) A lapcsontnal: hard/zt ütere, vagya fül 
sô “реванш!” (Art. transversa scapnlae; seu scapu 
laris superior) a vállperecz iránya szeirnt fut le; ez a 
melkulcscsecsizomnak, a melszakizomnak,a kulcsalatli 

l 
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lzomnak, а nagyohh melsö fx'irészizomnak, úgya nyal; 
köz takaróiának, a vállcsúcsnak, es а lapcsontulntti 
izomnak` ágnkkal kedveskedik. A torzsöknek folytat 
ványa ez után a tövisfólötti árokba iut, a fólkar tok 
szálagáuak ‘Языка: ad, úgy n tövisi‘olötti izomuak is; а 
vállcsúcs alatt a штампа árokhoz erkezik , es resziut 
a tövisalatti izomban vesz el, resziut vege а lapcsont 
lköriilvetett i'iterevel nyl'l öszve. - Minekutánna az al 

. só paizsiitér ezen ágakaemagából bocsáitotta volna , te 
hát ö a feier alá veszi magát , a paizsmirl'gy fele gür 
biil, es reszint a mirl'gy állományában ágadzik el ,ben 
ne а fólsc'í paizslìter ágaival öszvenyilván, részinta 36; 
si'pba,l a légcsömirl'gyekbe kiild ágakat, reszint a 56,‘; 
höz bocsáit egy nevezetes Ада: útnak, mely ezen elet 
ml'v hátsó izmaíban ágadzik el. 

4.) Az elsö bordaeözötti üle'r. (Art. intercostalis 
prima) Ez a kulcsalatti l'itér alsó vegehöl ered, a fólsö 
bordákhoz száll alzi , és két olykor három ágra szakad, 
melyek mint bordaközötti ágak‘ az elsó' es második bor 
daközötti hézagban futnak , és a többi bordaközötti úte 
rekkent ágadznak el. 

5.) A me'ly tarlßo'üte'r. (Art. cervicalis profunda) а 
kulcsalatti iiterböl kezdödik azon helyen,hol ez alàb 
tóizmok köziil lep ki, es az elsö bord-‘ín fekszik. Ere 
detetöl hát fele ballag, a lábtóizmoknak ágakatnyúit, 
es ket ágra szakad. Az egyik vagyis ¿1_ ha'tsó föllzágo' 
tarióúte'r (Art. eerviczilis posterior adscendens) a lap 
csentszegletemelmtö fólött nien a nyakon {Ы , es_egesz a 
nyakszirtig teriedven, a'nyaklö melyehben fekvö izmni 
han tůnik el. Amásik a [правом Íza'ti ütere (Art. dor 
salis scapulae) a lapesontszegletemelintö es а сзйНбКёрй 
izmok alatt szalad el, es a lapcsont alapiánál ereszked 
ven le , aszomszéd izmoknnk ágakat nyúit, meg alap 
csontalatti iiterrelis öszvenyl'lik. 

B. А hónazy.' am. (Art. Axium.) 
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Mihelyt `a kulcsalatti ù'tér a vállperecz- aletta hd 

nalyba. lépett, azonnal ezen névvel nev'ezletik mind — 
azon helyig , hol ö a karon auagy melizom ina alá juf. 
A hónalyban ezen ütér meg egy kevessé l'irkén/t {Муш 
tódván, melül а nagy és kis melizom, hátul а lapcsont 
alatti izom , meg legszélesebb мышц által fedeztetik. 
а három legalsóbbI kariiiegektöl реки; környeltetik: A 
lefolytában belöle eredö ágak következendök. 

l.) A l‘ülsö' ‘meliasütereln (Art. thora’cicae exter 
пас) llyek hárman egés‘z hatig vannak, a mel kl'ilsö 
old-alán ` ргезийедцек le , és a mel börében , a melizmok 
ban, a nagyobb melsô’ fl'irészizomhan а kótaláncsás 
izomhan , ès a hônaly kövérsêgében meg mirl'gyeiben 
,tigadznak/ szét, абы а.Ье1зб csecsíitér ágaival is öszve-y 
nyl'lnak. A ’vafllcsúcsüte'r (Acromialis) közönségesen ‚ 
valamelyik melkasù'térböl szám'mzik , és anagyobb fù' 
részizomhoz , a vállcsúcshoz , meg a kótaláncsás izomhoz 
men 

2.) A lapcsontalatti üte'r ‚ vagy az also’ lapcsont 
üte'r (Art. subscapularis, seu scapularis ínferior)a lap 
csont külsö szélémîlV ereszkedik le, és a lapcsontalatti 
izomban . a nagyobb melsö fù'rëszízoniban, akis és шагу › 
görgeteg ízomban, meg а legszélesebb hátizomban teried 
el. Еду :iga vagy is alapcsont l‘örül'ueteŕt zìtere (Ari. 
circumflexa, scapulae) a На görgeteg {истца fedve а 
lapcsont nyaka körl'il kifele Ищут-0611:; ennek hátsó 
lapjára érkezik , az ott lévò’ izmokban elágadzik, és a 
lapcsont haránt üterével nyl'lik öszve. ' 

3.) -A ‘ш!!! .I vagy fölliar lrörülvetett ütereí (Art. 
circumflexae humeri) ketten &quot;атак! Az egyik a ~will 
melsö‘ körül'vetett üte're (Art. circumflexa anterior) ¿l 
hollorrk'àrizom, és a kétfejü karizom rövid feje ‘Шах! 
lévén bel‘edve. a fólkarcsont feie íölött men mel meg 
kifel‘é . és részint a liétfejü karizom hosszú fejében, ré 

` szint а vállizülésben vesz el. A másik,L vagyis a ш“! 
Ízà'tsó 'lrörülve‘tett шт (Art. circumflexa posterior) a 
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hnsszú könyökcsúcsizomtúl és kótaláncsás izomtńl lé 
vén befedve, a fólkarcsont fején túl kifelé ereszkedik 
le, és ezen izmokban, és a vállizl'ilésben vesz el, az 
elöbbenivel pedig öszvenyl'ldogálván, egyl'itt a tokszúlag 
folött hállóként terjednek el, ez által az l'zl'ilés üre 
gébe hatnak , és az iznedv elválasztására anyagot 52:11 
litanak. 

C. A l'arüte'r. (Art. brachialis). 
Mihelyt a hónalyi ütér a nagy melizom és nagy 

görgeteg izom inainak gyakpontjai közt kilépett.azon-- 
nal ezen nevet viseli. A karl'itér a fólkarcsont belsö 113 

liiletén a kétfejü , karizom'mellett, a belsö karizrnon 
fut a könyökizülés felé, melyhöz mennél inkáhh kö 
zeledik, _annál jobban a kétfejü karizom alá esik. és 
ve'gre ezen izom inátúl eredô, és az alkar hüvelyében 
végzödö bönye által fedeztetik; mely bó'nye fólött 
másként a közepetti vérér meg a fólkar beszivó edényei 
fekszenek , az iitérhöz pedig ezen helyen két old'alt a 
karvérerek, és kevessé kifelé a közepetti ideg esik. 
Az iitér ezen lefolyása alatt belöle több a szornszéd 
izniokban végzödô' l'zomngral» (Bami musculares)ês egy 
ta'pla'lo' üt'e'r (Art. nutrîtia) szarmaznak , mely utolsó 
a hollorrkarizom alatt kezdödik,egyny1'lás álialacsont 
ù'regébe hat, és ennek belsö csonthártyájaban terjed 
el. Nevezetesen elsöszôr a mely l‘arüter'et (Art. pro 
funda brachii) bocsájtja magáhól, mely olykor kettò's 
is lehet; ez eleintén a fólkar belsö lapjáhn a hosszú és 
belsö könyökcsúcsizmok k_özt ereszkedik le. ezen iz 

-moknak meg a hollorrkarizomnak ,' a belsö karizom 
nak, és kótaláncsás izomnak ágakat nyújt, a csonfl 
belsö csonthártyájátágakkal ajándékozza meg, és ma 
gába a csontba egy ta'pla’lo' üteret (Nuu’itia) kiild. A 
karütér az orsoideg által késl'rtetvén, a fólkarcsonton 
folytaiódik tovább, kifelé tart, e's a belsö karizom, 
meg kiilsö könyökcsúcsizom közl'il kilépvén szembe tü 
'nik. Most már a kiilsô biityök felé men le, számos 

ágak- _ 
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ágakkal terieszkedil;&gt; ki , és a visszatérö orsóiitérrel , a 
esontközötti ù'térrel, meg singi'itérrel nyi'lik öszve. Ezen 
а mély karu'térnek ágai másképp‘melléküterelrnek (Art. 
collaterales) is mondatnak. — A karl'ite'r valamivel alabb 
két melle'l: sz'ngütereŕet (Art. collaterales ulnares) bo 
сей]! magáböl; a fölsò&quot; melle'lrüle'r (Art. collateralis 
superior) a fólkar belsö o_ldalán ereszkedik le, és az 
also' melle'ŕüte'rrel (Art. collateralis inferior) mcg a 
visszatérö singl'itérrel nyilik öszve. Ezen öszvenyilástól 
kezdve az egyesülö l'iterek abelsö biitykön túl mennek 
ki- meg hát felé, és a könyökcsúcs fölött egy l'vet ké 
pelnek, mely aháromfejü karizomina állal fedeztetik,` 
és а mêly kar lïtérrel meg a visszatérö singù'téŕrel egyesûl. 

Mihelyt а karizom а -könyökiziïlést elérte, klözön 
ségesen azonnal kétágra szakad ‚г. 1.112 orsó- meg sing 
íiterre‘, mivel csak ritkábban törte'nik ezen megoszlás 
már afólkarközepén, ‘аду éppena liónalyban. 

l.) A singütér (Art. Vulnaris) a singcsont belsô' ol 
dalán а kéztöhajtó singizom mega folületes ne'gynjhaj 
tó izom közt fekszik. A singiitér elsöszür a csontkö 
zötti üteret (Art. interessen) adjn 5 ez az alkar kót Свои: 
jai közt bocsájtkozik -le , és azonnal két ágakra oszlik. 
Az egyik vagyis a Äïülsö' csontlrözötti üte'r (Art. inter 
ossea externa) a esontkiìzötti szálagot fúrja által, ezen 
szálag`kl'ilsö szl'nen fut fölfelé, és mint 'uz'ssztzte'rö' 
csontlsüzötti üte'r (Art.- .reourrens interossea) a mely 
kariitérrel egyesül. A másik a csontközötti szálag bclsö 
lapján шагам! ‚ azon lefelé hocsájtkozik , a szálag Ы: 
oldala feléazomágakat bocsájt magából, és a négyszeg 
letii borl'tó izom táján két ógakra oszlik , melyek kö 
ай! az egyik a kéztötenyéri hállóba,_a másik , minek 
utánna a esontközütti szálagot МЕД-га volna , а kéztöhá 
ti hállóba men által. --- Ezek után a w'sszate’rö' sing 
úte'r (Art. recurrens ulnaris) lép ki а singù'térbôl , mely 
синей azon Найди, те1у d belsö biitykön túl hág föl, 
és а mellék singiile'rrel meg me'ly krarlïlérrel nyilik ösz 

12 
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ve. Erre n singiilúrakéztöhajtó singizom meg a fólületes 
négyujllajló izom közt mcntébcn, a singidegtöl 116511’ 
tetvén, magából több izomágakat bocsájt, törzsöke pe 
dig a singkoncz nlsó végéhöz órkezik. Itten belöle еду 
l‘e'ztö'ha'ti a'g (Ramns dorsalis) szakad, mely a kéztö 
nek külsö lapjára folytatódik, e's részint a kéztö 11:11 
lójäban végzödik . rószint a kéz singoldalán tovább foly 
tatódik, és egész a kis и] VégSö perczéig terjeszkedik. 

‚ A singiitér mostI már a borsócsont belsö oldalához jut, 
s itten a hör, meg а kéztö tulajdon tenyérbeli szálaga 
közt fekszik, és a horogcsont nlatt két ágakra szakad. 
Az egyik vagyis fölületes a'g (Ramus sublimis) mago 
sabban fekszik , és fökópp a í'öliiletes tcnyérbeli ivet 
képeli‘, a másik vagyis dg (Ramas profundas) a 
mély tenyérbeli ivclsegiti készitni, 

2.) Az orso'üte'r (Art. radialis) az orsócsont helsö 
pldalán hclyeztetik, a hosszú hanyintó izom, meg a 
kéztöhajtó ol'sóizom közt. Ez elsöször a 'visszale'rö' ’0r 
aóüteret (Art. recurrens radialis) bocsájtja magából, 
mely kifelé hág fol , és a inély karxitérrcl, Шедгп’йззгаь 
térö csontkö'zötti iitérrel egyesül; uztán minekutánna 
több izomógakat bocsájtott volna magából , az orsócsont 
alsó végénél, ennek karcznyújtványa’hoz érkezik; ezen 
tájon az orsón meg 'a ne'gy szegletü borl'ló Битов nyug 
szik, ès egyedù'l a kl'ilbör által fedeztetik, azért is ve' 
мы tisztábban é'szre lehet venni. Ezen helyen aztán 
két ágakra szakad; az 'egyik vagyis a tenye'rbeli ag 
(Ramus lvolaris) vêkonyabb, a hajócsont alatt, meg a 
kéztö tulajdon tenyérbeli szúlaga mellett a rövid hü 
velyk lávozmtó izom rostjaiközt a ke'z teny'erére foly 
tatódik , és a fúll'iletes tenyèrbeli ivhöz érkezik; а mai-‘ 
slk vagyis n ke'zlza'tz' dg (Ramus dorsalis) vastagabb,a 
h‘osszú hl'ivelyktávoztató', és Шум hiivelykfeszl'tö izom 
ina által fedetik, а kézhálra terjed, a 'kéztöháti hél 
lónak egy Ага: n'yújt', nztán a hili'velyk meg mutató 
и} közepkéz csontjni .közt tovább hulad , és három uj 
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háti üterekre (Art. digitales dorsales) t. i. a hüvelyl: 
_orsóütere're (Art. radialis pollicis) a Ízüvelyl: si/zgütei 
rére , (Art. ulnaris pollicis) meg a mutató orso'ütere'- . 
re (Art. radialis indicis) szakad. Ezek'után amutató ui. 
távoztató izmát átfúria, es a mely tenyerbeli ivbe men 
által. 

Az orsóatér és singmér öszvekoczóaaàabůl а kéz 
tenyeren es hátán kl'ilömbféle l'vek es hállók keszi'ilnek, 
meg pedig következendök. 

A fölületes tenye'rbeli z’v (Arcus volaris sublimis) 
a tenyereu fekszik , ahaitó izmok inai fólött, atenyer-f 
hò’nyetöl leven hefedve. Ezen 1'v föképp a singíitertöl 
„штык , melynek fóll'iletes ágaa hiivelykhüz l'vkepp 
szalad , es az orsóíiter tenyerbeli ágával egyesül. Az 
igy elkészau мы а tenyérbezi- „шт/ъ (ы. digita- ` 
les volares) származnak, melyek olyképp vannak el-- 
rendelve. hogy az ívhöl három vagy négy törzsökök 
erednek, melyek az uiakon villakenthasadnak meg. Tiz 
ily l'iterek vannak ,mindenik ui számára kettò'. Minde 
nik üter az ui oldalán men le, es az ui hegyénel mind 
n kettö öszveiöven , általok egy 1'v kepeltetik. Ezek le 
folyások közben a börben , az i'zülesek szálagniban , meg 
a körömgyökerben ágadznak el. 

A me'lal tenye'rbelz' iv (Arcusrvolaris profundus) a 
haitó izmoknak inai alatt helyeztetik a közepkez свои! 
iaiu. Ez az orsól'itér kezliáti й511Ь61, meg` a singl'iter mely 
tenyérbeli ágából kerííl ki. Az l'vböl három tenye'rbe 
[i csontl‘özöttz' üterel1 (Art. interosseae volares) 3211г 
mazuak , melyek 'a közepkez csontiai közt Тата]: 1е , f 
es a kezháti csoutközötti üterekkel egyesülnek. Ezeka 
kez aprò izmaiban vesznek el. ‘ 

’ A Май/и!!! Ím'llo’ (Rete carpeum dorsale) nemely ‚ 
l'itereknek szövevenyéböl áll , esa keztö hátán helyez 
так. Ezen hálló a singíìter az orsóx'itér , es esontközötti 
üter kezháti ágaiból kerekedik kigbelöle &gt;három kéz 
Лёд csontlvözölti üterek (Art. interosseae dorsales) ered 

12* 
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nek, melyek az eiöbbeniekkel egyesůlnek , és kissebb 
Едим!!! ujülerelnel: (Art. digilales dorsales) печени: 
ágakat bocsájmnak magokbúl, melyek közù'l miuden 
'nj ketlöt nyer, és a melyek n tenyérbeli ujüterekkel 
egyesûlnek. 
_ A Миша/губ&quot;! ha'llo' (Rete carpeum volare) akéz 

tö belsö lapjcin fekszik, és az orsóiitér, singütér', meg 
csontközötti {шаге}: tenyérbeli ágninak egyesülésébôl 

' к 

237. П. Afügge‘rnelv meliasire'sz e. 
(Pars thoracica art. Aorlae) 

Ezen osztůlya а fl'iggérnek azon darabot fo‘glalja ma. 
gálmn , melyn fiiggér l'vének lehágó szárátúl kezdò'dik , 
és oit vêgzödik, hol ezen iitér а rekeszt haladjà-meg, ‹ 
Ezen darab a hátsó gátorüregben rejtetik, hozzá mel 
felé a bárzsiug , jobb oldalrúl n tápcsó’ ‚ meg a bokrat- ' 
lan ér lévén helyeztetve..Leszálllában ezen rêsz , mely 
eleinlén~ inkább balra feküdt , hogy a fù'ggeres tálhozy 
juthasson valamennyire közep felé tart; mely lefolyá 
sa közberr belöle következendö ágak származnak. 

1.) А bordaközötti üterek. (Art. intercostales) A 
függérnek mindkét oldalából töhh iiterek erednek , me 
lyek a bordák hézagai közé vészik magokat, és a mon 
dott nevet viselik. Tizenegy bordaközötti hézagok 1é 
vén , идут: annyi bordaközötti üterek találtatnak 5ha 
nem a fölsök', föképp a két elsök , nem a függérböl 
»szdrmaznak, hanem a kulcsalatti ülérböl , melynek el 
sö bordaközötti ůtere a két elsö hézagokat foglalja el; 
а fl'iggérböl мы: csak nyolcz vagy kilencz bordaközöt 
1i щеке]; vészik eredetöket. Mindenik .bordaközötli ütér 

egylhèzagba lép, és elsöször mingyárt еду-‘лёг! dgat 
(Ramus dorsalis) szakzqt magából , mely meghasad : едут 
alg а .bordaközötli izmokon fúrja magát által, és а hát 
.izmaiban terjed el; a másik а gerinczközötti likon állal 
.i gerinczagyhoz jut, és az orjiiterekkel nyildogál ösz 

J 
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ve. -- Ènnek nlaînna'a törzsök I_nel felé indúl, és két 
¿gra szakad , a метры) meg fólsöbba borda also $26 
lén lévö borozdáhan fut. a n_uisik` vagyis az also keves 
sé lefelé-hajlik, és a következö borda fólsô' szélén 11315 
módik iovába Mind а ka ¿gnk aborda görbalése sz.. 
rl'nt f_olynak ,&quot;aïibordaközötti izmoknak a melhártyának 
égakkal kedveskednek, máaokat a meliircghöl 110056] 
tonak ki ‚ melyek a bordaközötli izmokat átfúrják ,és 
a kiilsö melkasù'terekkel egyesülnek, 'úg‘ycvégre a bel 
sö csecsütér bordaközötti ágaival is öszvenyl'lnak. 

2.) A le'gcsöülerel‘ (Arf. bronchiales) -mind az al-_ 
sók mind a {ölsök ezen fl'iggérböl származnak g` ezek n. 
gögsl'p meg ennek elágadzásainak számára rendeltettek, 
melyekkel egyeternben a tlïdök állognányába liatnak; 
hanem'ezek-uiára h208 §-ban leira'ttak. A ‘ ` ` ` 

3.) A bdŕzsz'ngülerèb. (Art. oesophageae) A fù'ggér 
a bárzsing’elött lementéb‘en., ennek :îgakat nyújt , melyek 
a mondott nevet тем; ezek a fiiggé-i‘ inelsö 011111111 
ból származnak , és a bárzsing takonyhártyájäban vesz~ 
nek el. 

4.) A fölsö rebes‘züterel: (Art. phx-cnicas supe 
riores) 111115111)г vókony zigak, melyek a fiiggérböl, en' 

-nek a rekeszen való ótbúvása elött valamivel, erednek 
.belöleg ezek a rekeszb'en ágadznak szét, és a v_eséket 
környelö kövérsógben vesznek el._ , , 
288s _ III..l A függ e' rn e L'. Ь a s i` rés i; е.` (Pars 

abdominalis Art. Aortae) 

А‘ {'ù'ggér a rekeszen lévö neki szánt likon által a` 
meliireget meghaladván , a hasůregbe éi‘kegik. Il'ten az 
ágyékcsigolyál; testcin egyenesen hocsaijtkozik alá, de 
mégis kevessé balra esik', lehágtában jobbrńl a fölhágó 
l'irös ér. balrúl a nagy -együt'lérzidcg által késirtetik. 
Ezen lefolyása alatt fóliilröl kezdvén lefelé követke 
zendö ágak szakadnak belöle: az also rekcszíiterek- u 
menyiitér, a Fúlsö fodoriitér, a vcsŕiterck, a .helsö 
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ondütér, az alsó fodoriilér, és .'igyéküterek. Melyek 
ulán n fù'ggér а közönséges œl'piiterekre hasad , melyek. 
böl штат. oldalon a hasalatti шёл‘, meg száriitér 
szármnznak , meg a melyekkel csakugyan a függér is 
véget vet. Y 

289. §. 1.) Az a la o' rel-eszüterel. (Art. phre 
nicae inferiores) 

‘ Ezek mint а hasi függérnek elsö ágai, olykor a 
meny- vagy fólsò' fodoriitérböl származnak, minden 
esetre pedig a rekesz alsó lapján (‘заданий е1‚ A jobb 
rel‘eszüte'r (Art. phreniea dextra) a rekesz szá'raiba meg 
a vesetoldalékba hocsájt ágakat, és két ágakra szakad ‚ 
melyek~ közül az egyik a rekesz bordarészêhöz szalad 
hát felé, a másik fölhágváu, minden felöl elágadzik» 
a négy szegletü lik МИН a más oldali társ l'itérrel ösz 
veùltödvén érivet készit. A bal relreszüte'r (Art. phre 
nica sinistra) bal oldálon fekszik , ugyan annyi ágakra 
szakad, és az l'vet segiti képelni; ‚ 

290. §. 2.) A т e n у ü t é r. (Art. coeliaoa) 
Ezen ütér a gyomorban , májban. a lépben ,a has 

nyálmirigyben, és nyombélben ágadzik el, ше1уа füg 
gérnek társtalan ága le'vén, belöle azonnal a rekesz 
alatt származik; rövid törzsöke mintegy kis hüvelyk» 
nyire men kezdetélöl mel felé, és közönségesen három 
ágakra , u. ‘ш. a gyomor bal koszorús üterére ‚ a 1116] 
meg lépiiterekreszakad. _ 

1.) A густо’- bal lroszorús ütere (Art. coronaria 
ventriculi sinistra) a gyomornyitlioz igyekszik bal felë, 
az itt lévö bárzsingnak ágakkal kedveskedik , és a гус 
mor kis l'véhöz si'múl , itten ívként folytatódik, kö 

_ zönségesen két ágakra szakad , melyek a gyomor mind 
két lnpiaira küldik дамы, és végre iobb oldalon n 
шайб! eredö gyomorcsukù'térrel nyilik öszve, s eként 
a gyomor'kis íve'n némely eres Комод-Ш: készít. 
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2.) A' ma'jüle'r (Art. hepatica) az elöbbeninél 

vastngabb leven ,i a májhoz man johb oldalra , és a kis 
csepleztöl fedeztetik; közönse'gesen ké-t ,i еду johb meg 
egy bal ‘дата szakad, A bal agr (Ramas sinister) mint 
a törzsöknek kisselíbik ‘ága a veröczér bal Liga alatt 
men a rnájv haránt árkába, és a Spigel négyszeg'l'etü ka 

rélyában meg-föképp a bal karélyokban ágadzik el. jObb fig (Ramas dexter) vastagabh , és belöle több aga kk1 
s_zármaznak. a) Legelsöbbször a gyomorcsul‘üte'r (Art‘` 
pylorica) ered tôle, mely olykor a n__aájiitêr f6 törzsö 
kéböl нщйгшашй;2 а gyomorcsuk meg a gyomorkissehb 
ive felé ballag ,A a gyomor oldalfalaiba ágakat bocsájt ‚ 
a gyomor bal koszorús ù'terével öszvenyl'lik , és az‘eres 
koszort'lt seglbi készltni. b) Ennek ntánna а ¿Weinen 
nyomüte'r (Art. gastroduodenalis) vészi eredetét, niely 
a gyomorcsukon túl ferdén fut lefelé, ennek , mcg a 
nyombél Fólsö 'részének Адам nyúit, és Её! 'ágakkal 

_ vêgzödik. Az egyik vagyis a' ńasnyálmirzgy-riyomüté'zî . 
vagy Ízúsmindnyomüáér (Art. pancreatico-duodenalis) 
g nyombél, meg а hasnyálmirlgy feje közt hág le, és 
ezen éle'tmíveket гимна föl iiteres- ágakkal. A másik 
ág, vngyis a ты; дуотогсзердгящё&quot; (Art. ёаеш‘оерйи 
ploica dextra) a gyomorcsuk alatt a gyomor inagyobl; 
ive felé men . itten a gyomorhurka-cseplezben (Omen 
шт gastiïoeolieum) a jobb oldalrńl а bal oldalra Ш“ 
ágait részint iölfelé a gyornor &gt;lapjaiba terieszti` ki. 
melyek aztán a koszorús ‘titerekkel egyesülnek , részint 
azokat a cseplezben bocsájtja ki. és ezek últal nyilik a 
bal oldalrúl iövö gyomorcsepleziitérrel öszve, hogy 
ezzel egyetemben bizonyos érivet készi'tsen. c) A lul 
lyagütérfMi‘t. cystica) mely olykol-~ kettô's , az epehó 
lyag nyakához men, és föképp az epehólvag takony 
hártyáiában ágadzik el. — A májiitór iobb ágának az 
emlitett ágaktúl hátramaradó része, _mely olykorszinfß 
Её! ágra szakad , végl'e a' milj jobb karélyńban тайге! 

l 
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sa) A Zß'pütér (Art. líenalis -seu spleniczù‘a meny 
l'itertöl a lephöz fut bal oldal felé; lefolydsa alatf a 
gyomron túl. meg a hasnyálmirigy fólsö szelen fekszik. 
ezen eletmivnek löbb apró ágakat ad, es minekelöttea 

_lepbe lepne több apró ágakra szakad, melyek közül a 
_gyomor is nyer nehányakat. Belöle t. i. a balgyo 
morcseplezüte'r (Art. gastroepiploica sinistra) 526111111 
zik, ez a gyol'nor nagy l'vehöz men, a hasonló nevíi 
jobb ülerkent re'szint a gyomor állományában , reszint 
a nagy cseplezben4 ágadzik el, es vegre a máiüterböl 
eredö `iobl» gyomorcsepleziilerrel nyilik бане, hogy 
ezzel egyíitt az emlitett eri'vet keszitse. Továbbá a gyo 
mor niég a rövíd ülerelet (Art. breves) nyeri a lep 
üterböl, melyek 'hárman vagy öten lévén,a gyomor fe 
nekehöz lépnek fól, s ottan enyésznelc el. -- Maga a 
lepüter aztán a lep állományába hat, melyben a legfi 
nomahb ágakkal vegzödik. 

291. ё. 3) A [б ls ö' fodorütér. (Art.rnesenterica 
superior) 

Ezen l'iter azonnal a menyi'iter alatt az elsô 133431: 
gerincz táián Шин: elö , - те1у а hasi fiiggernek ‘азы; 
tarstalan aga leven , meg a rekesz belsö szárai közt fek 
szik. A fölsö foiioríitern vekony, meg a ‘газы; belegy 
részének számára rendeltetett; mely eredetetöl a has 
nyálmiri'gyen túl . meg a nyombel alsó resze elött eresz 
kedik le , hogy a helhúzamlioz iuthasson.` Ö legelsó’bb 
ször egy kis ágat bocsáit a mái iobb karelyához, mcg 
más kia ágakata nyombelhöz , es hasn yálmirigyhöz. Az 
tán az ö bal oldalából a bélaâgal: (Rami intestinales) 
származnak . melyek száma egèsz tízenhatra men ;ezck 
köziil a fólsöbbek rövidebhek , az alsók hosszúbbak,a 
legalsóbbak ismet rövidebbek. Mind ezen ágak a beL 
fodor lemezzei közt futnak a vekony belhüz, egymás 
kö/zt öszvenyi'lnak , számos l'veket kepelnek , es a hel ta 
konyhártyáiában tünnek el. A fólsö fodorl'iternek iobb 
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oldabábólhárom ¿gnk erednek; az elsô meg'alsó ág а 
csz’phurl‘aüte'r, (Art. íliocolica) mely nevét azon életmi 
&quot;ektöl vészi , melyekbe vérét önti . а vak bél felé sza 
lad, és két részre oszlik :azegyik fólfelé men , és ajobb 
hurkaù'térrel egynagy l'vnél nyl'lik öszve; a másik le 

_ felè men . és 'a végsö be'lággal egy ‘чет, készl't, és szint 
úgy a vél-.ony bélbe‘n ágadzik el. Ezen ВЫ: ágnk közù'l 
egyikbô’l а gelisztanyúitvány számára egy kis ütér is 
származik, mely gelz'pzta- ‘югу be'ltoldale'l‘ütérnelr 
(Art. appendicularis) neveztetvén, nz ezen n_vńitvány 
Из fodrán keresztiil men hozzá. — A fólsö f'odorütêr 
jobb oldalából eredö második‘ág a' jobb hurkaüte'r 
(Art. eolica dextra) az elöbbeninél magossahban kez 
dó'dík , egyenesen a Fólhágó hurkabélhöz men . és Ы: 
zigakra szalkadÃ Az egyik lel'elé szalad , és а csl'phurka 
ütér föl'hágó ágával egyesül azon magy “вы. А másik 
fólfelé iparkodik . és а közepsö hurkal'itér egy ágával 

`Íkötetik öszve. Tehát` 4egyesl'îlés által mind a két ágak 
nagy l'veket képelnek. — A l‘ö'zepsò&quot; hurlraüte'r (Art. 
eolica medía) azon a fölsö fodoriitér jobb oldalából 
származó harmadik :ig . n|ely-leg{`ólebb ered, és a ha 
ránt burka felé igyekszik. Ez két ág'rn szakad. Az еду&quot;: 
bal oldalra tart , és az alsr'» fodon‘ítérrel egy nag-y 1'v ál 
tal egyesüï. A мы iobb oldzilra men , és ismét egy 
Ё’ közbenjárása által a jobb hurkaù'térrel kötetik együve. 

.292. ё. 4.) A'vese--. “аду vesüterel: (Art. 
' renales) 

Ezen Её: nevezetes rövid és vastag ágaí a {Yiggér 
nek , melyek belöle két oldalt származnak. közönsége 

`sen egyenes szeglemél válnak megr a törzsöktül . ès egye 
«ней , csak olykor kettó’sek. Mìnekelötte a vesù'tér а ve 
sêhöz érne. egy vékony ¿gat nyúit а vesét körnjvelö . 
sejfszövetnek . amely az abban rejtett‘zsl’ruak kútfeie: 
meg egy másikûtfmely а zsellerveséhe balad. Belöle 
nem ritkán mégahelsö ondiitér is száx‘mazik. Végre a 
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Штаб}: magához a vveséhöz jut, több ágakra oszlik, 
ezek _a veseköldökhez érnek , a honnana vese 111101116 
пуйЬа hatván , a 247. §-ban elöadottképp t'eriednek el 
abban.« — 

293. §- 5.).A be Isö on dü t e rel: (Art. spermati 
cae internae) 

A belsô ondüterelr vékonyés hosszú ágak, melyek 
maid igen èles szegletnél a függérböl erednek, maid 
pedig egyenes szegletnél a vesútérböl származnak. Ok 
а haslxártya külsö fólù'letén abelsö csipizom , meg llor 
paszizom mellett ereszke‘dnek le, a lludvezédek elött 
suhannak el, a csípede'nyeken nyugszanak,és alágyék 
szálag fólsö szegletéhöz közelednek. Ezen leereszkedé 
sök közben a vesetoldaléknak , a hudveze'dnek, meg a 
hashártyának nyúitanak apró ágakat. Ez után a Её: nem 
Inél kiilömbözö irányt követnek. A fériñaknál a lágyék 
мы; széle'n túl futtokba a hasgyiirö felé görbůlnek, 
nz ondózsinórba lépnek, és a herében teriednek el. Az 
asszonyoknál a hasüregben _maradnak meg , innename-A 
denczébe ereszkednek le. és a petel’és'zk'ekbena méh 
kù'rtökben ‚ meg a méh fólsö részében ágadznak el. 
294. ё. 6.) Az also'fo d‘orütér. (Art. mesente 

rica inferior) ‘ l 
Az alsófodorüte'r a fólsö fodoriitérként egyes, ága 

a fl'iggérnek, mely lennek melsö részéböl kerekedik kí, 
de csak llamar bal oldalra tart , és k'ét nevezetes dgakra 

 

szakarl. Az egyik az az abba! hurlraüte'r (Art. eolica' 
sinistra) a lehágó hurkához men. és hogy a közepsö hur 
kaiitérnek egy ágával egyesülhessemiïìlfelé hailik. honnan 
egy nagy iv származik, mely a hurkabélnek nyúit эры. . 
Az ömásodik aga a belsö aranyüte'r, (Art. hoemorrho- ` 
idalis interna) eza bal hurkabélen ereszkedik le, ennek 
nehány ágakat ad, é.' hálul a végbélcn hág alá, hol ö 
számos fonatokat képel, s benne végzödik , de ennok 

„ Uégéig még sem él', 

\ 
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295. §. 7.) A z ágy e' L й г erelr. (Art. lumbales) 

&quot; О: vagy hat bokor(vagyis pár) ily i'iterek vannak, 
melyek a fù'ggérbó’l „мышь; két oldalt; közülök 
az utolsó közönségesen a közepsö keresztu'térböl, ‘аду 
a hasalatti l'itérböl ered.' Mindenik oldalt fut kifelé a 
horpaszizmon, meg a rekesz szárain МН, és minde 
nek elött egy orja'gat (Bamus spinalis) nyújt, melya 
gerinczoszlop l'iregébe hat, és az orjù'terekkel egye 
siil; maga ред}; a törzsök а hát ízmaiban ágadzik el, 
valamint a horpaszban az ágyék négyszegletü izmában, 
meg a hasizmokban is. ‚ 

296. §- 8.) A ,csz'pütereln (Art. iliacae) I 
A negyedik ágyékgerincz táján a fx'iggér két {б ¿gnk-_ 

ra szakad, melyek ezen nevel; viselik. Ezek kevessé 
hegyes szegletnél hagyiák e1 egymást, és mennél alxibb 
ereszkednek ‚ annál jobban távoznak egymástól. Min 
denik csl'piitér a maga oldalan lévö horpaszizom mellett 
fekszik, ajobb ott, hola két esipvérerek iönnek öszve, 
a fólhůgó iirös ér kezdetét fedezi, és lefolyásäban ki 
felé a csl'pvéreret vészimaga mellé; a bal csl'pi'itérhöz 
pedig ellenhen a csl'pvérér befelé esik. Amedencze szè 
lénél mindenik csl'pl'ítér két ágra òszlik t. i. a hasalatti, meg 
a szánï'térre. Y ` ' 

Ottan, hol a csl'piiterek megoszlanak. a szegletböl 
l egy edény Миша, mely lvözepsb” Leresztüte'rneŕ (Art. 

saeralis media) neveztetik. Ez а keresztcsont melsölap»A 
jának közepén egyenesen bocsájtkozik _le, belöle két 
oldalt oly ágak szakadnak _. melyek az oldalsó kereszl, 
iiterekkel nyl'lnak öszve, mely öszvenyíldogálásból a 
keresztcsonton nevezetes edónyi'onat támad,l maga pe 
díg ezen ütóravégbélben és ennek z-'il‘izmaiban tünik el. 
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297. §. A ‚дизайн‘! üte'r, vngy a vbelsô 
csz’pü te'r (Art. hypogastrica, seu iliaca interna). 

Ez a csl'piitértöl befelé ereszkedik le a medencz 
l'ireghe, a melyben közönségesen hét ágakra szakad, 
melyek részint a medenczében belöl az ebben lévö ё!“ 
mivekben, részint `a medenczére‘ kiviil ragadó izrnòkban. 
részint a kiilsö nemzö részekben ágadznak el. A hçlöle 
eredö ágak sora,mely szerínt egymás után következnek 
igen kù'lömbözö, sött ugyan azon egymi két oldalán is 
kù'lömbféleképp ágndznak el a Её: csipŕiterek. Az ágak 
Pedig következendök : _ 

1.) A csz'pa'gyél‘üte'r (Art. i1iolumhalis)a horpaszou 
tůl fut kifelé, ennek meg a négyszegletü ágyêkizomnak 
ágakat nyújt, és aztán еду fólületes meg еду mély 
¿gra szakad; az elsó’ a belsö csipizomhan, a horpasz 
izomban, meg a hasizmokban ágadzik el; a másik pedig 
a belsö csl'pizom alatt fekszik, és föképp a csl'pcsontba 
hat, hogy azt táplálja. ~ 

2.) Az oldalso' Iwresztüte'r (Art. saeralis lateralis) 
a közepsö keresztù'tér mellett ezzel ágaival egylesl'llvên, 
a keresztcsont melsö lapián ereszkedik le; és más ¿gait 
a melsö keresztlikakon bocszlitia Евгений! . melvek ré 
szint a gerinczagyban‘, részint a hátsó keresztlikakon 
ismét kilépvén , n keresztcsont hritsó lapján ágadznak el. 

3.) A dugüte'r (Art. obtnratoria) a medencze hátsó 
oldalátúl. ennek majdnem közepén harántan men a 
duglikhoz keresztù'l . mely lefolyása közben a hudhó 
lyagnak, a diillmirŕgynek . a seggemelintönek', a belsö 
dugizomnak nehány ágakkal kedveskedik i, ez utan 
a petelikon hat Евгений“, és a kiilsô' dugizomnak, a 
háromfciií czombizomnak. a fésüizómnak, a karcsú 
iZ0mn-'1k.meg a czombi'ziilésnek nyúit ágakat. Ha ezen 
ütér, a mi olykor szinte megtörlénik. „ми-тем! 
még pedig a hasl‘ólötli iitêrrel egyetemben ugyan azon 
lörzsökbûl ста, 10111116 mégis a leggyakorabb esetck 



üterekröl. 189 

ben a czombcsatorna lbelsö nyl'lásától kifele feküdven 
cgyenesen a petelikhoz tart. V 

4.) A fölsö’farüte'r, ‘аду а l‘ülsö csz'pütér (Art. 
glutea superior, seu iliaca externa) az iilbevágányon 
által a körtekepü izom fólött men hát fele , belöle gya 
korta az oldalsó keresztiitér szárrnazik, es а farizmok 
ban . a körteképü izomban , meg máse táion fekvö iz 
mokban ágadzik el. 

5. Az also' farütér, ‘югу az ülüte'r. (Art. glutea 
inferior , seu ischiadica) Ezen iiter elsöször ahudhólyag 
nek, meg a vegbelnek nyúit apró ágakat, aztán a kör 
tekepü izom alatt meg a löviskeresztszálagfólött а me 
denczeböl kilépven , a farizmoknak, a körtekepü izom 
nak, а kettös izmoknak, a negyszegletü ezombizom 
nak, a yfelinas es felhártyás izmok kezdeteinek 11116311 
kat. Alfarcsikcsont felöl a farcsz'l‘üte'r (Art. coccygea) 
fut, mely a segg zárizmáhan vesz el; еду más ag pe 
dig mint ln'ilsìi arany üte'r (Art. haemorrhoidalis ех 
terna) a veghel alsó reszebe ,meg az itt levö köverseg 
be folyiatódik; sött az iilideget is követi egy nevezetes 
:ig egesz az ágyek közepeig. 

6. A lözönse'ges ‘идёт’ eöz szeme'rmüte'r (Art. 
pudenda communis) a hasalatti iiternek a megletteknél ez 
a legvastagabb ága s egyszersmiud vege. Ez a körtekepü 
izom elött a nagyobb iilbevágányon által lep ki a me 
denczéböl, hanem a tüviskereszt- meg a gumókereszt- ‘ 
szálagok közt a kissehh ůlbevágányon által ismet vis 
sza tér abba, aztán az ülcsont gumóiának belsö olda 
lán ez meg a seg'gemelintö közt veti el magát, es az 111 
csont fölhágó á`ga mellett fólfele hágván, a kiilsö nem 
zö részekliöz közeledik. Azon számos apró ágakon ki 
vül, melyek a szomszed részekhöz erednek belöle,meg 
fökepp következendök támadnak tôle. Legelsöbbször a 
lrözepsö' arany üte'r (Art. haemorrhoidalis media) 11122 
dödik belöle, melynek legtöbb ¿gai a vegbelben,más ‘ 
ágai a diillmin'gyhen, meg ondóliólyagcsákban végzöd-z 
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nek , виду а hüvely'be mcnnek áltnl. Továbbá а leg 
alsóbb Ízólyagüte'r (Art. vesicalis infima) lép ki belöle, 
mely ugynn ezen részekben terjed el. Végre a végbél 
alsó rêszének a lvülsö агалд‘ üteret (A rt. haemorrhoidalis 
externa) nyújtja, mely a közepsövel közösül.~Mihelyt a 
belsö szemérmiitér a kiilsö tenyészrészekhöz er, a férjfìúi 
nemnél a ЕМ haránt izma táján azonnal két ágra szakad. 
Az egyik ga'tüte’rnelv (Art. perinaei) nevezlelik; ez a gát 
bore alatt fût mel felé, a gát haránt izmának, a hud 
siettetò'nek , meg a monytartónak ágakat ad , és mint 
ha'tso' bore'ŕüte'r (Art. scrotalis posterior) a borék Ы! 
só lapján , hol csakugyan végzödikis , ereszkedik le. A 
másik óg monyüte'rnel: (Art. penis) mondatik; ez a hud 
siettetö, meg a monytartó közt fut.; ezéknek ágnkat 
osztogat, а шопу barlangos testei körül a fancsontok 
porcziziilése alaLt lép ki, és két ágra oszlik.(258. Az 
egyik a (попу/и!!! üte'r, (Art. dorsalis penis)me1y a mony 
hálán {вида 1e , a makkou végzödik. A másik a many 
me'ly ütere (Art. penis profunda) melyelsöször allud 
csö barlangos testének számára egy ágat hocaájt magá 
ból, aztán pcdig а mony barlaugos testeiben ágadzik 
el. -- Az asszonyi testben a belsö szemérmütér hason 
lóképp két ¿gra szakad: az еду&quot;; а gàtüte'r. (Art. pe 
rinaei) mely a pinászorítóban, a nagyobb meg kissebb 
szemérmajkakban, és a gátban terjed el: amásik ág a 
csiHüte'r,«(Art. clitorídea) mely a hüvelynek , meg csik 
lótartónak nehány (язвы: nyújtván, a csiklóban egy 
csiklóháti , meg mély cs_iklóütérre válván , a csiklóhan tü 
nik el. 

7.) A Ãvò'ldöl-üteret (Art. umbilicalis) tökélletes 
állapoljóban csak amagzatnál lehet észrevenni, (271.§‘.) 
midön is штрафы minden a hasalatii ütérböl ere 
dö ágakat meghalad. Születés uîán csaknem kezdetétöl 

_ Гаги egész а köldökig szálaggá “итак. Csak eredeté 
nél шахт! uyilva, melyböl mind a két nemnél nehány 
Íxólyagüterek (Art. vesicales) származnak, meg a me 
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lyek a hudhólyng fölsö re'széhen vesznek el. --- Ezen 
.ágakon kivl'il az asszonyi nemnél 

8.) A me'hüte'r (Art. uterina) támad belöle, mely 
nek lefolyása és`e1terjedése mar (26|. ё.) eló'adatott. 

298. §. 10..) A szfirüte'r, 'Uagiy a l‘ülsö csz’p 
üte'r. (Art. cruralis, seu iliaca externa) 

. Ezen i'itér a láb számára rende1tetett,és alágyék 
szálag felé ereszkedik 1e. Minekelötte tökélletcsen ki-_ 
lépne a medenczé'böl, Её! ágak szakadnak belöle. Az 
Íegyik a Imsföll'ìtti üte'r _; (Art. epigastrica) ez‘a 11533111: 
szálag táián a szárüteret hegyes szegletnél hagyia oda , 
eleintén a czombcsatorna belsö n'yílásának kù'lsö szé1é-- 
nél fekszik, és aztán meggörln'ilvén,A a hashártyátlíl 
lévénx fedve a czombcsatorna hátsó lapián úgy hág Ril, 
hogy ö az emh'tett çsatorna belsö nyilása mellé esik be 
felé; ezek után a czomb egyenes izmának kiilsö szële 
felé tart, mîelynek hátsó lapiánál fuit fölfelé. A la». 
gyékcsatornánál a Lülsö ondüte'r (Art. spermatica ех 
terna) származik belöle , mely a fériiìúi nemnél ahas 
gyù'rön által men az ondózsi‘nórba , és ahüvelyhártyák 
Íban terjed el; az asszonyoknál pedig a görg‘eteg 52:51:18 
ha hat, és a méhhöz hág fölfelé. Maga a hasfólötti 
íitér két oldalta hasizmokban megahashártyában ‘дать 
zik el, Í'öle‘bb emelkedik , és végre a belsäcsecslïtérrel 
nyl'ldogál öszve. --- A szárütérböl eredö mársik ág a 
calin Ivörülfuetett ütere; (Art. circumflexa ilium) ez a 
szárütér kl'ilsò’ oldalából származik, a csipcsont belsö 
lapiához dérkezik , a belsö csipizomnak , meg a 1111512 
moknak ágakkal szolgál , és a csíptaréion kifelé fut, 
holis `a csipä'gyék'ütérrel nyilik öszve. › 

Ezek után a szárütér‘a közepen, egyenlô 11101515 
han esvén а fancsontok porczizülés'ëiölmeg a csi'pcsont 
taréiiának 'melsö tö'vissétöl, a lágyékszálag alatt lép ki 
а hasiiregböl. Ezen iitërahorpaszizmon nyugszik, me» 
löl a bör,meg a széles pola valt-al fedeztetik, és тети‘ _. 

4, ‚ 
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te befelé a szárvérér , kivül pedig a szárideg Гений; 
mind ezen részek lömött sejtszövet által környeltetnek. 
Az iitér ennek utánna a czomb belsò' oldalán bizonyos 
váliíbau hág 1e, melyet a háromfejü czombizom fejei ‚ 
meg a belsö temérdek izom шашек, aszabóizom meg 
a szárvérér (Щи! fedeztetik, és a nagy czombközelitö 
inához jut. Ezen utolsón egy nyl'lás tapasztallatik,mely 
ezen üteret bocsájtja által, mely а kétfejü czombizom 
és félinas izom közt a czombkoncz hátsó lapjára Чей 
magát, s eként érkezik a terdalyba , midön is elöbbeni 
nevét térdalyu'tér névvel cseréli fol. Ezen lefolyásában 
a szzirütér következendö (‚ваш bocsájt magából: l.) a 
l‘ülsö‘ azeme'rmüte'r, (Art. pudenda externa) olykor 
kettös lévén, mint fólsö meg alsó külsö szemérmiitér 
jön elö 5 ez .befelé mentében a lágyékmirigyeknek ‘35:1 
kat nyújt, és a férjlìúi nemben mint melsö' bore'lzüte'r 
(Art. scrotalis anterior) а borék melsö lapján , a Зуб 
nyördombon, meg a mony börében; az asszonyi test. 
ben реф; ismét a gyönyördombban, mega nagy sze 
mêrmajkakban terjed el. 2.) A mély слот/лиг&quot; (Art.Y 
profunda femoris)a fancsont, meg kis tompor közt , 
olykor még mélyebben szakad a száriitér kl'ilsö és МК 
só oldalából, aczombközeh'töknek, a belsö és kiilsö te 
mérdeknek, nz egyenes ezombizomnak, mega szári 
zomnak ágakkal kedvesedik; hanem t'öbb ágai hát fe 
lé mennek n шагу közeh'töt атм-д a'gal: (Rami per 
foruntes) neve alatt átfúrják, és a félhártyás, félinas, 
és kétfejü czombizomban ágadznak e1. Ismét más ágak 
mint ta'pla'lo' тега!’ (Art. nutritlae) a csontba hatnak, 
s ennekgüregébe oszlanak szét. A mely czombütérböl 
fólül közönségesen két два]: származnak: a.) a beLsö 
körül’uetett'üte'r (Ari. circumflexa interna) hefelé 11:11 
nk, a fésû- a karcsú , meg hosszú czombközelítö izom 
nak ágakat nyújt, aztán aczombkoncz feje köri'il teke 
redik, a haránt ища; alatt az l'zvápába hat,és az {неду 
llártyán tünik el. b.) a AL‘ülsä körül'v'etett üte'r (Art. 

cn' 
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circnmflexa externa) kífelé menvén a szabó- meg egye 
' nes czombizom által „так, és részint ezen izmok 

han, részint а külsö temérdek meg farizmokban, ré- i 
szint a czombl'zíilésben végzó'dik, s ezen utolsó helyen 
abelsö köríilvetett iitér ágaival nyl'lík öszve.3.) A.szár- ’ 
íitérböl lefoIyása közben minden felöl számos izom 

' a'gal: (Rami musculares) származnak',melyek az izmok 
han vesznek fel. 

Mihelyt а száriitêr a térdhajlatot elérte , azonnal 
te'rdaëyüte'rnel: (Art. poplitea) neveztetik g ez a czomb 
koncz biitykei közt fekszik , a sl'pkoncŕz fólsö végén , 
meg a térdl'ziilésen túl; aztán a lábikerizmoktúl kör 
nyelletik, meg a talpizom által fedetik; rajta túl va 
lamennyire kifelé a sl'pideg meg a térdalyvérér fekszik 
hozzá , és minden felöl sok kövérség által vétetik kö 
riil. Ezen filer itten nem csak hogy számos izomága 
kat_bocsájt magaîbó‘l a kétfejü czombizom, a félinas 
ziom’, aI térdal'yizom, а lábiker- és a iöbbi izmok 
számára, hanem még a négy z'zbelz' üterel' (Art. ar- . 

‘ticulares) is belöle származnak; ezek k'özt'il a jölsö' 
belsö (Superior interna) a .czombcsont belsó' bù'tyke Fó 
lött , afò'lsö‘ ìülsö (Superior externa) azon csont kiilsö 
bŕityke fólött, „ az alaó belsö (Inferior interna) a sl'p 
koncz bclsö biítyke alatt, és végre az (Лаб l‘ülso&quot; (In 
ferior` externa) azon азот: kiilsö bù'tyke alatt vonúl 
el. Ezek miudannyin a lérdl'zülésben, meg az ehöz esö 
izrnokban terjesztik ki ágaikat, és részint magok közt\ 
részint a szárütérböl leereszkedö , és asl'piitérböl {611111 
paszkodó ágak kal nyílnak öszve. 

A térdalyiitér ez utána gázizom elött ereszkedik le, 
és két i6 ágakra, a melsö és hátsó sl'piitèrre&gt; lzakad. 

1.) A melsö sípüte'r (Art. tibialis antica) elsöször 
еду о1у ágat bocsájtmagából, mely fólfelé hzlg, és a 

_ mely az alsó belsö ízbeli iitérrel egyesül , az után ö a 
csontközötti szálagot átfúrja, és az alszár melsö lapjára 
érkezik: itten a csontközötti szálagon a melsö sl'pizdm, 

' 13 
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:mega hosszú öreguifeszitö izom közt egesz aliaraîntszá 
lagig bocsáitkozik le. Ezen lefolyńsa alalt egy ág vagy 
is a viaszate'rö sz'pütér (Art. recurrens tihialis) 114516 
le fólfele, mely az alsó kt'ilsö izbeli úterrel egyesül, 
aztún реф; számos izomágakat ad. Midön amelsö sip 
iiter a haránt „а“; alatt a si'pkoncz melsö lapiára ke 
růl, belöle ket ágak иди-шашек. Az egyik vagyis a 
lüls‘o&quot; boeaütér (Att. malleolaris externa) a kù'lsö bo 
kához menven, izomágnkat ad, es a szárkapcsl'iter le 
hágó agával egyesül. A másik ¿g , avagy a belsö' boia 
üte'r (Art. malleolaris interna) a'belsö bokához men, 
a hátsó si'px'iterrel öszve'fù'gg , es a lábtö csoutiaiuak tok 
szálagaiban teried- el. Ezen ágak útnak bocsáitása “Мн 
a melsö- sípxïtér a haránt szálag alatt suhan el, es a Ш) 
hátára iön. {Цен а la'blöüteret (Art. tarsea) bocsáitia 
magából, mely a rövid uifeszitö izemalatt reitetik , es 
ezen izomnalc ágakat nyúit, meg a_lábtö szálagaihan 
ágadzik el.) Ezek után a melsölsl'piiter liet ágakra 52:1 
kad. Az egyik az az а ìülsó' lrözepla'b ütere (Art. me 
tatarsea externa) a közeplábon men fölfelé , es а maso 
ШК, harmadik, meg negyedik csontközötti l'iteret еще; 
ezen utolsók közu'l mindenik a csontközötti izmokhan 
ůgadzik el, a lábuiakhoz fut , es ket ágakra oszlik ,me 
lyek mint uiháti äterek. a lábuiakon végzödnek. Eze- ` 
ken ШИН miudenik csontközötti ù'terböl meg еду át 
fúró ág is ered ,mely egy a talpon lévö csontközölti {itér 
rel egyesül. A másik ág vagyis a belsó' közepla'b ülere 
(Art. metatarsea interna) az elsö meg második közeiz 
láb csontiai közt fut mel felé, valóságos csontközötti 
üter gyanánt Iekintethetili, es az öreguion , meg má 
sodik lábuion vegzödik. 

2.) A ha'tsó s1Püte'r(Art. tibialis postica) a gázizom 
által fedetik, es a sipcsont hátsó oldalán ereszkedik le. 
Ez elsò'ször a aza'rlrapcsüteret (Art. peronea) adia , mely 
hasonlókepp а gázizomtúl fedetven , 'a szárkapcson túl 
a hosszń öreguihaitó izom mellett bocsáitkozik le, es 

i 
i 
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Aebbe , meg nz ennek s_zomszédságában lc'vö izrno’kba kiild 
ágakat , sötta szárkapocsba is bocsa'jt egy táplálo {ite 
ret. Ezen ütér vêgre liét ággal végzò'dik; az egyik, ‘аду 
is a le/m'go' nêg‘ (llamus descendens) а külsö bokán túl 
men a szök- ès sarkcsont külsö oldalára, és ezen tájon _ 
ágadzik el, a másik, az az a hara'ut lig (Ваши; trans 
versus) az Achilles ina elökt'ered befelé, és (111613651!) 
l'itér egy ágával küi'setik egyiive. --~ Minekutdnnaa 1161; 
só sl'pütérböl a szárkapcsütér=kiszakadt “Ява, amaz 
а ‘sl'pkonczon , meg a csontközötti szálagou hátul eresz 
kedik le; ezen ùlér itten a hátsó sl'pizom mega llos 
szú négyujhajló izom közt helyeztetik, minder: e táji ‚ 
izmoknak liga-kkal szolgál', sött a sl'pkonczba is lJocsájt 
egy ága't. Mind ‘ezek nt-'in a hálsó sipiitér a belsr'í bo 
kán túl a sarkcsont belsö oldalához jut, és a lábtalîpra 
érkezik; hol is két ágakra oszlik: az egyik ág vagyis a 
belsö' talpüte'r°(Art. plantaris interna) az öreguj‘távoz 
tató izma fólött a talpnak belsö oldalán lmen mel felé; 
ez mindkêt loldalrúlA ágakat bocsájt niagából; melyek 
az izmokba тайне}: , és ‘helsíî‘oldalorr al“ mélsö-sl'pù'tér 
ágaival egyesûlnek 5 aztán ugyan ezen l'itér az öregujriäk 
kiild egy Iágat, ée a talpl'vben- «Мазь. A 116156431!) 
lïtérnek a talpon lévö második ága kúlsoî. `¿alpüte'r/zel: 
(Art. plantaris externa) mondatik; ez а Irlìvid &gt;ujhajtó 
izom fólött a 1nlzgyszeg’letl'ì hús, meê,r a rövid ujhajtó 
Кбит fut kifelé, es ya kisuj távoztató izom .mellett’mel 
felé. Ezen ütér az emlitettizmoknak ágakat пуще, ez 
után а közepláb‘csontjain. mel és befelé готы, és a belso’ 
talpúitérrel kütetik öszve.. Ezen eg'yesüléshöl a тали 
(A1-cusV plantaris) kerül ki, a melyböl négy c_sontlsö 
zötti шаге}; (Art. interosseae) erednek; ezen utolsók _a 
lábujakhoz sietnek,két ágakra szakadnak és atalpz' uj 
ülerel‘et (Art. digitales plantares) nemzik., melyek a 
lábujak alsó lapjaiu egész ezeknek hegyeikig-mennek, 

' s otta'n végzödnek. 

*13 
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299. A -t ü d ü t é'r. (Art. puimonalis) 
A tiidiitér nz üteres edéuyrendszernck második _f5 

törzsökét tészi; ez a sz'iv iohb gyomrńbòl выпил“; , 
` melynek lefolyása , és hclyeztetêse már (a 20S. §-bau) elö 
adatott. 

 

MÁsoDIH SZAHASZ. 
A vÉREREfKRóL. 

300. §. A 'vérerekröl a'ltala'nosan. 
A két f6 üteliek törzsökéuek a vérereknek hèt f6 

törzsökei felelnek meg, melyek élettudomxinyos [вып 
tetböl 'vísszerelrnek alkalmatosahban neveztetnek. Az 
ввёл testben elteriedö fiiggérnek három vérórtörzsö 
kök vannak ellenébe léve, t. i. a fólhágó ‚ n lehágó ürös 
erek , meg averöczér; nérnůképp a bokratlan eret iside 
lehetne tudni , ha egyebkent a lehágó ürös‘ érhöz nem 
szamitatnèk. A tiidù'tèrnek négy tüdövérerek ft-lelnek 
meg. 

»301. §. A.) A lehdgo', 'vagy fölsô’ ürös 
e'r. (Vena cava descendens seu superior) 

Ezen vérér a feitöl meg a fólsö lvégtagoktúl vis_zi 
a чёт: a szivhöz. Mivel` pedig a bokratlan èr is beléiil 
tetödik , tehát azon vér is hele zuhan, mely a fiiggér 
által a melnek adatott. О n meliireg közepén fekszik 
egy kevessé iobb oldalra, hol is a melhártyának belsö 
lapia csapódik hozzá', elötte az elsö borda porcza ‚ bal 
felöl a fiiggér kezdete esik töle, alolrúl рейд; nz alsó 
ürös er és hátul a bal pitvar érkezik hozzá. A fúlsö 
ürös él' az elsö bordaporcz alatt származik az itt ösz 
veütödö belsö torkolat'erekböl , aztán lefelé hágtábana 
bokraitlan eret fogadia magához, itt már a szivburok 
által köruyeltelik, és a iobbsó рыть“ végzödik. О 
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\ 

az azonnal leirandó kövctkczö fötörzsiìkökbül tán-lad: 
l.) a kel. belsö torkolatérböl 2.) a két kulcsalatti vér 
erekböl, 3.) két kl'ilsö torkolatérböl.&gt; 4.) a bokrallan 
érböl. Y 

3_02. S. 1_.)Abelsö torlrolatér (Vena jugula‘” 
ris interna) 

Ezen vérér a Ее}, nyak, meg fölsö végtngok vére- ’ 
reinek öszvejöveteléböl származik, és lefolyása (1110111 
nosan következö: a nyaknak mindkét oldalán egy bel.. 
sö torkolalér látatik z a jobb oldalon lévò az az a job?) 
torl‘olate'r (Jugularis dextra) a rongyos likban kezdö 
dik ‚ hol is egy gömbölyüs törnlöl képel , mely hagymá 

‘пак (Bulbus) nevezlelik; a mondoll‘likban a harrint 
öböllel fiigg öszve, és azon vért majd mind magába 
vészi , mel)r az agyba ‘Неман. Ez után a nyakoldalán 
ereszkedik le , a fejér mellctt kifelé esik . és amelkulcs 
-csecsizom últal fedezletik. Ezen lefolyaisai' közben mind. 
azon vérerek közönséges штаны magálwz vészi , me 
-lyek az &gt;ábrázat fólù'letétöl és mélységéböl Iérnek vis 
зла ‚ továbbá a nyelvvéreret, a ,garat'vérerekeb meg a 
paizsvérerckct is. Eként ér ezen torkolalér a vállperecz 
meg az e156 `borda tájához; itten a kar kl'ilömbl‘éle vé 
rereit meg a kiilsö `torkolateret is magúhoz fogadjaa ` 
mely utolsó anmbba azon szegletnél oltódik ‚ llolabel 
sö torkolatêr. meg a kulcsalatli vérér kocczannak ösz 
ve. Mind ezek utaîn egyeneseu hocsájtkozik le , a kivül 
hogy nevét vaillozlalná , és a lehágó l'irös erben végzödik. 

A bal „то/„мг (Venn jugularis sinistra) hagy 
májával az elöbbenihöz hasonlóképp szármuzik , a nyak 
hal oldalán hnsonlóképp bocsájtkozik le, ugyan azon 
izom álial fedeztetik, és ugyan azon vêrereket szedi fol 
mint a jobbsó. _Hanem mihelyt a bal kulcsalatti vérérrel 
«туман ‚ és a mclíireghe érkezett , útját azonnal bal 01 
dalrúl jnbb oldalra vészi ; a szcgycsont alatt haráulúl men 
el, a l'i'iggér Мг , meg azon edényeket fedezi, melyck 
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ebböl crcdnck, nehánìl paizsvérerckct, a bal belsö oscœvéreret magához ogadja, és aztán a jobb belsö 
torkolatérrel egyesül, mely egycsülesbölvp föllsö ürös ér 
kenn ki. &quot; ' 

Akármelyik4 belsô torkolatérhe következendö vérerek 
szakadnak. 

1.) A melsô a'bra'zatz', v. a'bra'zatvére'r (Vena facialis _ 
anterior) az ábrázat melsö lapjától szedi fóla vérereket; 
fekl'idjeuek hár azok fölililetesen, шагу mélyehben; azèrt 
is két ágbúl, vagyis egy fólll'iletes és egy mély _ágbúl all. 
A fïil‘ületeq (Rarnus superfìcialis) al belslö пешие; 
letnél kezdödlk , Iés az :lbrázaton ferdén fut ki- és ,le 
felé: ö a homlokvérerel vészi magához, ¿s nz agyi szcmvér. 
érrel fú'gg öszve. T ovábhá a szemhé)- ,meg az оп‘ kûl 
sö_ vórerei,még peilig ezek közi‘il mind a fólsök mind az 
alsók, az arczvérerek , és az ай; koszorús vérerei бит 
tödnek be'lé. A mely (Ramus profundas) az {111611 
resben kezdödik az ábrazatl lszemvérérböl, eza szem:- 
gödralatti véreret , aztán az or;` há‘tsó részéböl érkezö 
ílu'nyvéreret, és u fólsö medervérért vészi fol. Ata 
rogato [Лёд mind а ket ágak öszvejönnek . è_saz _ezek 
böl kikerülö közös törzsök ez utain a ragizomlúl az gill 
kapocs széle fólött ereszkedik le; a kùlsò' állütér mel 
lett fekléhen a pof- a rágvérereket , meg az 41195693 
alatti vérért vészi fol. é: vngy egycdú'l a belsö .torko 
latérben végzödik, vagy minekelöt'te ahbau &quot;égzo’dneß 
hátsó :lbrázati vérérrel egyesül. ч 

2,) Ízrítqó a'brfízalí ‚уеду фЬгсйща'иёу’ёд (Venn 
facialis posterior) дайте egy fülûleles meg еду mély ag 
ból ál‘l. A_/îjlüfetes (Bamus superfioalis) a 161619 
`‘tes haláutéki véreret, nehány szemhéjvéi'ereket, afól 
s6' melsö, és llátsó ki'ilflïlvérért, az ábrazat haránt vér 
erét, az állkapocs izüle'sébò'l nehány ágakat , és a mély 
halántéki vérért {самца magához. A mély dg (Ramos 
profundas) az állkapocs belsö oldalátúl jön kifelé. El 
söször ez egy véreres fonatbúl vészi ercdetét, mely a 
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röpízmok táián fekszik, es a közepsö ßgykérveret‘et а` 
garatvererek közl'il nehánnyal együtt fogadia magához. 
Аида az alsó állvérer es a halánteki vérérnek nehány 
ńgai öntöduek bele, mely dgak végre csakugyan 111161; 
só ábrázati vereret teszik öszve. Ezen verer'rnost mar a 
fl'iltömiri'gytöl fedeztetik , ezen miri'gynek vérereit ma 
gához veszi , az állkapocs szegleten túl boosáitkozik le; 
es ‘аду az elöbbenivel egyesül , vagy Рейд; maga ma 
gában végzödik abelsö torkolaterben. 

3.) A n_ye[v1.'érér.(Vena lingvalis) Ez annyi 65:11: 
kal kezdödik , mennyin a nyclv'ùle'rböl eredenek;azert 
is a'hekaverérböl, a nyelvhaiti vererböl , es a nyelvalattì 
vererböl tetetik öszve. iitere mellett men , a {5136365 
vereret vészi fül,es a torkolaterben “зубы. . 

4.) A paízave'rerel‘. (Venne thyreoideae) A- paizs 
mirigy fölsö es közepsŕí részeböl egy fölsö meg еду kö 
zepsö paizsvérer fut oldalt a torkolaterbe. Hanem'az 
alsó lefele száll , es olykor kettös , neha egyes. Ezen ve 
rerek meg mind a gögbül, mind a garatból sok vert foly 
шт]; а törzsökérbe. 
воз. 5. п.) А Ь ü 1S a t о r 1: o ¿at e' г. (venajugula 

ris externa) 

Ezen verer a melkulcscsecsizmon f'ekszik НИЦ, 
úgy [югу 6 egyedûl a bör, meg az izomterůlet által 
fedeztetik; nagyságára nézve kl'ilömbözik , a mint ezen 
vagy azon erek, melyek egyebkenta belsö torkolater 
be meunek, eblien vegz'ödnek; úgy p. o. olykor az áb 

ъ rázati, a halánteki vererek, a nyelvverer, sött meg a 
kartúleredö föverór is bele öntödnekr| nemelykor pe 
dig maga kettös. Rend szerint következendö ágak iáruak 
hozzá. .y 

1.) A nyal‘azirtive'reree (Venne occipitales) a nyak 
szirt't’ül származnak , es a kl'ilsö torkolaternek mintegy 
kezdetet kepelik. Több ily ágak vannak, melyek‘a kemeny 
ker verereivel cgycsíílven , cgymással kötetnek öszvo. 
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2.)]A nyal: bö'ralatti vérerei(Venae subcutaneae 

colli) löbbnyire kettò'selu , а l`ólsö az állcsúcsnál kezdö 
dik , és a kl'ilsö _torkolalérbcn végzödik; az alsó egyik 
kl'ilsö torkolatértöl harántul mena mńsikhoz által. 

3.) A Мин} ЬЩ/Щиёгёг (Venu auricularis poste 
rior) a kl'ilfú'l hálsó részélöl kezdödik , és а külsö torko 
lat érbe men állal. ' 

4.) A ¿arl-o' meg [правом [Lara'ut _vérere (Vena 
trausversa cervicis et scapulae) a hasonló névü ú'terek 
mellett fekszenek ‚ és ugyan azon törzsökben végzödnek. 

Az ezen vérerekböl kikerülö kùlsö torkolatér ez 
ulán a nyak külsö oldaláu ereszkedik le, és közön-y 
ségesen azon szegletbe önlivérét, hola belsö юным 
ér meg a kulcsulatti vérér ütödnek öszve. 

304. §. A kulcsalattí véréri(Venasubclavia) 
A kulcsalatti vérér két rendbeli ágakból származik, 

ezeknek egyik rende a малыш ülér elága'dzásaival 
párhúzomosan folylatódik . és az azon rendhöz tartozó 
ágak mélyel‘nek (Rami profundi) mondatnak. A másik 
rend ellenben avagy а fölúletes vagy bö’rfégal: (Rami 
superficiales, seu cutanei) а bò'r alatt nyugszanak , és 
üteres ágaktól nem késl'rtelnek , hanem Pólùl végzödnek а 
f6 törzsökben. 

1.) A me'ly uérerel'. (Venne profundae) Ezek azon 
`neveket viselik , melyek az útereknek ndatlak; alzar 
've're'r (Vene brachialis) melyolykor keltös az orsó- а 
sing- meg а csontközötti vérerekbol kerül ki,olyként [югу 
mindenily nevü iitérnek két vérér felel meg. Ezek nz 
ujaknak vérereit vészik magokhoz, melyek hasonló l'veket 
képelnek. Maga a karvérér ù'tere mellett fekszik , a mély 
karvérért, a mellekvérereket, és sok izomágakat vész 
fól. Ez után mint hónalyi vérér a hónalyha jut ‚ és а 
kù'lsö melkasvérereket, az'alsó lapcsontivérere't, a kö 
rùllvetett vérereket , és nagyobh részt a kar fólületes vér 
ereit fogadja mugához. Vegre a melsö laibtóizom elötta . 

C 
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melu'regbe lép , és a kulcsalatli vérérnek nevét vészi ma 
gára; itt ismót ugyan azon véreres ágakat nyeri, me-» 
lyeket a kulcsalatti ùtèr bocsáitott magából. Legneve 
zetesebb a gerinczve're'ì', (Vena vertebralis) mely a ke 
mény agykèr nyakszirt übleivel függ öszve, aztán az öreg 
likon men által ,ésa gerinezközölti csatornában 110081111 

i _ kozik le. Ez a gerinezagyból eredö vórereket meg a 
iarkó mélyebben fekvô’ vérereit vc'szi fdl, e's a kulcwlatti 
vérérben végzödik. Akulcsalatti vérér. a mint már em 
liletett , végre a belsö torkolahérrel l'ilödik öszve. 

2.) A [Ищем-9, vagy a bö'rve'rerel: (Venae su 
perficiales seu cutaneae) azonnal a bör alatt fekszenek, 

`11.‘; eredetöket egy nevezetesv‘vêreres haillóbúl vészik,V 
mely a ke'z hátán és Lenyerén vétetik észre. 

a.) A _fü-'ungy /zü'velylr've'rér (Vena’ cephalica) a 
hüvelyk táián kezdödik a véreres hállóbúl, melya kéz 
hálán talńltatik, az orsó kiilsö oldalán men fölfelénöbb 
börvérereket fogad magrihoz, és a könyökiziilós kiilsö 
oldalához iut. Itten két ágra szakad, az _egyik kößepetti 
verér neve alatLharáutúl men befelé; a másik mint 
a hl'ivelykvérémek valóságos folytatása a kétfeiü kar 
izom kiilsö szélén men Fól,a kótaláncsás izom , és ладу 
111е11ио111 közt folytatódik tovább, és vagyY a kulcsalatli 
véré'rben , vagya kůlsö torkolatérben végzödik. 

_ b.) Az orszve're'r ‘виду orszér (Venu basilica) ha 
sonlúképp a kézháton lévö véreres hállóbúl támad ,ele 
iutén :nsing külsö oldalán fut, aztán az alkar hailatiá 
nál a fólkar belsö 0111115110216119 a kétfeiü karizoln 
mellelta hónaly üregébe érkezik , ésa hónalyi vérérben 

_ végzödik. 
c.) A l‘äzepetti 'vére'r (vena mediana) mint a fövér 

érnek ága alegtöbb esetekben a két elöbbeni vérereket 
l ' egyesítö ág, mely az alkar hailatiában fekszik,a 151161‘ 

érböl kezdödik, a kétfeiü karizom bönyêie és ina,meg 
«a karù'lér fölött ferdén hág fólfelé , és az orsz’êrben vég-j 
zödik. Ezen vére'r sok oly börve'rerckcl чём {Ы , mclyck 
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az alkar belsò’ oldalaîn fekszenek , sött a kar mályen 11:11 
vö vérereivel is egyesül. ‚ - 

§05. Ё, IV.) A bolrratlan ё’ (Venu azyga,`seu 
vena sine pari) 

A bol‘ratlan' e'r a hátsó gátorban helyeztetik, és 
arra való , hogy mind azon vérereket fölvégye . mely ek 
a mclkas köriiletén találtatnak. O ahasiiregben kezdö 
dik a jobb oldalon, közönségesen egy jobb ágyékvérér 
böl , vagy vcsevérérböl , ésa rekesz kùlsö meg közepsö l 
szárai kiìzt hat a meli'íregbe.Ebben amelcsigolyák elölt 
ismét a jobh oldalon hág fólfelé egész a negyedik mel 
gerincz tájáig, ezen útjában a függér meg tápcsö bal 
oldalra esvén hozzll. Aztána bokratlan еду l'vet 11135211 
vén, a gögsip és tù'diitér jobb ¿gain mel felé görbülvén, 
a lehágó iirös erben végzödik.A félbol‘ratlan e'r(Vena 
hemiazygea) a melüreg közeptá‘pfn koeczan hozzá; ez 
pedig i'lasonlóképp a hasiiregbén egy ágyék- vagy ve 
sevérértöl származik, hanem Bol oldalon, a rekesz 
ugynn azon szárai közt hat a meliiregbe , egész а ki 
lcnczedik melcsigolyáig emelkedîk fol, és aztána füg 
gèr meg bárzsingon túl jobb oldal felé hajlik, és a 
bokratlan ¿Eben végzödik.- Olykor azonban a félbokrat' 
lan nema bokratlanba men által, hanem egyenesen föl 
felé tart, és a bal kulcsalatti vererben végzödik; mi 

.dön aztán két bokratlan él', és еду fóibokratlan s‘incs а. 
tcstben. 

A bokratlan ér valamennyi bordaleözöttz' ve'rere 
1¢et (Venae intercostales) fólvészi. ,csak az elsö ‘6526 
dik olykor а kulcsalattiban. Jobb oldalon valamen 
nyin a bokratlanban, a balon pedig ebbcn csak a fól 
Sök , az alsókA ellenben a _félbokrallanban végzöilnek. 

f Továbliá a legcsö' (V enae .]Jr0nc_hiales) a ba’rzszhg (0e 
sophageac) és nehány szz'vlzurokfue'rerelv (Pericardiacae) 
is a bokratlanba mennek állal. 
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506. ё. ß.) VrAföl/za'gó 'vagy alsó ürç'is ё’, 
(Venn cava adscendens s_cu inferior) 

Ez’en lörzsökös vérér ц: alsó végtngoklíúl, à metien-l 
Qzêböl, me.g_az altest némely életml'veiböl visziaszl'v-:~ 
llöz vissza а vért , ésa su' -höz képp‘eslt ugyan вы}: alol 
4rúl esik, Az g'írös é;°,`ágaira teklintepet nem vetvén, a 

' lmsx'iregben n hashártyrín túl helyezntetlk, gz ötödik 
ágyéligerinpz táján a két _csl'pvélrerékhöl „(д-там , ¿lz-1 
ián gz ágyékcsigolyák testein hág’föbmidò'n isz; függf 
ér bal felöl fekgàik tô'le. Igy érkezik ö a máj alá,ene 
nek hábsó szélvénél еду válún men keresztx'il , mely a; 
máj állományában az ö számára rendeltetett, Mind 
еды: után ,l rekeszen lévö négyoldalú 1115011 hat keresz 
tül , s ezen által a melù'regbe jut; hol is rövi’d törzsöq 
ke azonnal az iirös çrek p-ítvarában \égzò'dik` Ezen vér-. 
Lér köyetkezendö fö törzsökökböl kerül ki: 1.) g1 Ы: 
csl'pvérerclgböl, melyek a szárvérerek, meg hasalatti 
vérerek öszvekocczanásából erççlnç Ь; 2.) az ágyékvér 
erekhöl‘, 3.) á vesefólötti vérerekbôl'; 4.) a belsó on 
dóve'rcrekböl ; 5.) a yesevérerekhöl 5 6.) n má’vérepekhöl; 
7.) а; a1_só relçeszvérepekböl. ' 

307. §- 1.) А свх’р‘цёгегеЪ. (Venaç ilíqcae) 
Az ötödik ágyékgerínçzglél pémely hegyes s_,zegletf v 

nél öszveiitó’dö' çsl'pvérerek tészik az alsó ürös émek 
kezdelét, melyek helyezteté’se olyan , hogya jobbik az 
ön oldali csl'pütértöl kifelé , a bal рейд ugyan цен ol 
dali çsípùlérhöz bçfelé esik. Mindepik csipvérér két f6 
ágakbúÍ téLe‘til‘; öszve: t. i. а вдйгуёд‘ёфы , meg a hasalatii 
végérböl. ‘ ' ` 
l 1.) А .gza'r'vére'r (Venu çrgral‘is) az alsó végtagbúl, 
veze’ti а vért vissza. Eza lágyékszálag alalt fekszik bef 

_felé, „é‘s mallette kiviil aszárütér folyik 1e,a fésü- meg 
horpaszizmon nyugszík , és melöl egycdüla hör mçga, 
Széles РФ!“ ‘Щ‘П ЁЧЧЧШЩ&quot; Mibßlylë‘ haëiirçgbç 161W“ 
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a bal' csl'pvérer, ö tzirs üterenck belsö oldalán folyik 
_ le mind addig, mig csak az ürös erben nem végzödik; 

hanem a iobb csl'pverer а csl'piiter alatt suhau el, es 
aztán kifele iön, s úgy men az 'Íirös erbe által. Acsip 
vérerek реф; mely, es börágakbúl óllnak. 

n.) A me'ly a'gak, (Venne profundae) ezek azon 
nevvel neveztetnek , mint a társ iilerek , csak azon ku 
lömbseg van köztök , hogy mindenik ůlernek ket ver 
er felel meg’.l A melsö, hátsó si'pvererek meg a 32:11‘ 
kapocsvérerek a láb melyebben fekvö verereibó'l ered 
nek , es a terdalyi vererben végzödnek. Ez fólhágtában 
azon likou hat keresztiil, mely a háromfeiü czomb 
izornban találtatik, es most már mint szárverer a lá 
gyekszálaghoz siet,ahola csonlnak meg izmoknak min 
den egyebb verereit magúhozveszi. 

A bör- vagy fîi'lületes ágal'. (Venne cutaneae 
seu superficiales) Mind a láb hátán. mind pedig annak 
lalpán a bör alaltegy vereres hálló fekszik, melyböl het 
böralatli vérerek kczdödnek: az egyik vagyis a ладу tiï n 

_ lue'l‘e'r , ‘аду egy szóval lú'liér (Vena saphena magna) a 
legnagyobb s legnevezetesebb ; ö a láb hátán származik,` 
az nlszár belsö oldalán fut fol egesz a térdi'ziiles belsö 
oldalán túl, aztán a czomb höre alatt teried lovább egesz 
a czomb Fólsö reszeig, hol csakugyan a szárvererben 
vegzödik, midöp ez eppen a medenczebe akarna lepni. 
Ezen vérer mindeu útiában levö vércres ágakat magzi 
hoz fogad , es egyszersmind meg n kiilsö nemzö resul: 
töl iövò’ kíilsö szcmeremvereret is, es öszvekötö ágak 
xiltala melysegben fekvö vererekkel nyilik öszvc. Amai 
sik bŕiralatti verer a На tiïnL'érjéI-,vagy tůne'r; (Venu 
saphena parva) ez a lglb hät-'ln levö vereres hállóuak 
kl'ilsö oldalábúl támad,az elöbbeninel kissebb, es nem is 
emelkedik oly' таковы; ö t. i. az alszár ki'ilsö lapiáu ` 
men egesz a tórdiziilesig fól , _es aztán akx'ilsó' lábiker 
izmon túl fut hátul. es a terd belsö oldala'n olykor aßnalgy 
túuerbcu , dc lcgiukább a tcrdalyi vererben vesz el. Ut 
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jában ez is számos börvérrreket vesz ТЫ , l sa nngy tünér- — 
ге1 meg а mélységben fekvö vif-rerekkel algal; állal Кбит}: 
oszv‘e.` _ 

Mind ezen ágakon kivüla szárvérér a lágyékszálag 
n:ll а maga üterével '1 árhuzomosnn szaladó has ['ölötti vér 
eret, mega csip körl'ilvetett vérerét is'magához fogadja.ì 

2.) A ÍLasaIatti 'vére'r (Verla hypogastrica) а meden 
czéböl emelkedik {Ы , és n maga ütere mellett fekszik .. 
ugyan azon ágakat szedi Pol, melyeket a {Ага iilér bo 
сайта magából, a honnan ágai következendök: a csl'p 
ágyék - az oldalsó kereszt-a dug- а far- az 1'1'1- a belsö 

' szemérem - а hólyag- meg а méhvérerek. Ezek közül 
többnyire mindenik fonatokat készl't , és egymús' közt 
öszvefù'ggnek,.mely öszvefù'ggés által a vér visszavilcle 
igen eló'mozdl'tatik. 

308. §. Il-VIL Afò'l/La'gó üröf érnel‘ {бд 
bi a'gai. . 

1I. Az n'gye'lwérerel‘. (Venae lumbnles) Ily nevŕ’i 
vérerek а ké; oldalon öten öten találtatnak . é's а társ _ 
l'iterekkel hasonlóképp ’folynak‘ le; az alsóbbak nz iirös 
érbe, la fólsöbbek közönségesen а bokratlan meg fél 
bokratlan érbe mennek által. 

Ill. A издают Ive'rerel: (Venae suprarenàles) A 
vesefólötti mirl'gyhöl ‘югу egy vaslagabb , vagy több 
ezen nevi'i vérerek Март]: ki ,és газу az ürösben , ‘югу 
а vesevérérben végzödnek. ’ ‚ 

‘ IV.) A belsö ondóvérerel: (Venne spermatícae in 
ternae) a ferjfiúi testben a herékböl, az asszonyiban а‘ 
petefészkekböl erednek; mihelyt t. i. a {'érjfìban ezen 
vérér a hasgyù'rön által a hasl‘iregbe lépett, azonnal a 
csipedények, a hudvezéd, és horpaszizom elött a has 
hártyánltúl hág fól,1e[&quot;olyásában a hashártyából, hud 
vezédböl, ésa vesét környelö sejtszövetböl ágakat vész 
magához , és közönségeisenv jobb oldalon az ürös ‘érben ‚ а 
balon рейд a vesevérérhen щиты“ Az asszonynál а has 
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u'regben azonképp folyik-le, azon бука: fogadia ma 
gához,és azon vérerekben végzödik. 

V.) A 'ueseve'rerel` (V еиае renales) a vese дном 
nyából задними“, közönségesen mindenik oldalonlè 
&quot;б egyes , olykor kettös; a bal valamivel hosszúbb ,és 
а függér elött suhan. el; mindketten рейд‘; az iirös ér 
ben egyenes szegletnél-végzödnek. 

VI.) A mdjvérerel‘ (Venue hepaticae) a má gyurmd-- u 
jából erednek , és az ùrös ér a mái‘mellett menvén el, _ 
Íbennerv Végzödnek , közönsŕ-gesen nehány nagyobbak , és 
több aprók щита}: ielen 3 törz'sökeik igencsekély. 

VII. Az alsó rekesz'ue'rerel: (Venae phreuicae in 
l feriores) ilyenek ketten ’ vagy többen is vannak , melyek 
eredëteiket a rekesz fólù'letén vészik, az Шел-еде! ké 
sirtik , és az ürösérbrn végzödnek. 

309. §. C.) A fueŕöcz'e’r. (Venn portarli-m) 
A fólhágó iirös ér arra rendeltelett', hogy az alsó 

végtagokból a nemzö és húgykészitésnek rendszeréböla 
hátra maradott verla szívhöz &quot;ezesse vissza: averó’czér 
ellenben a tápkészitésben forgó vért viszi a máihoz, 
mely a mái vérerei Щи! csak aztán önletik az egyebb 
Yér gyurmáiába. A veröczér ред]; közönségescuke'ttör 
zsökln'il tétetik öszve. 

Az elsò' a fodorve'rér, (Vena mesenterica) mely a 
fólsö fodoriitér mellett fekszik, és mind azon véreres 
ágakat magához vészi , melyeka vékonyés vastag belek 
böl iönnek; ezen ág maid egyes, maid kettös, mely 
utolsó esetben egy nagyobb és еду kissebb fodorvérért 
találunk a testben. A nagyobß minden bélágakat , a сз1рЬ ‘ 
hurkavéreret, a iobb és közepsô' hurkavéreret magához 
fogadia,melyek ütereikkel hasonló irányban {шва}; 1e. 
A kissebb fodorvérér a bal hurkavéreret, mega belsö 
arany véreret vészi föl. ‘ 

A másik ág a Íe'p'ue're'r (Vena splenica sculienalis)a 
lép állományából származik,és a húsminden meg gyomron 
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túl harántan me‘n jobh oldalra çlefolyásában a gyomor, _a 
hasnyálmirígy, meg a nyomhńl vérereit engedi magához. 

A nyombélen lúl ini'ń‘d a' Ы! ágak egyesülnek es a 
&quot;eröczérré lésznek , mely az öt ösz-vetévö dgain kivül'a ‹ 
jobb kos`zorús, a Tólsö'nyom - meg gyomornyomvérereket 
is magához fogadja, aztán útját a máj felé folytatja,_ ' 
melyben csak ugyan el is ágadzik. (240. ё) 
310. §. D.) A tüdó‘vérerel‘. (Venue pulmonales) &quot; 

A tiidök állományából mindkét oldalon két На! ezen 
nevü vérér származik , (208. melyek a kis tüdôvér 
erekböl eredének; ök hát és befelé tarlanak, és a щад 
vércrek pitvarába ömleuek, ' 

 

HARMADIK SZAKASZ 

A szívó EDÉNYEKRÓL. 

311. $- Az rigyébfonat. (Plexus lumbalis) 

A nyírkedényel: ‘аду n_yirlferel: (Vasa lymphati 
ea) lefolyásainak leirását ezen fonattúl legalkalmatosab 
ban lehet kezdeni; a hasgerinczek testein t. _i'. 'egész a 
függeres МЫ; föl rend МИН. való mennyiségnyi nyirk 
edények fekszenek mirl'gyeikkel egyl'itt , melyek egy oly 
hállót kèpelnek , mely számos idegek és зените: ál 
tal ё: meg :it lévén fonva afiígg- és íirös- eret minden 
felöl környeli. Ezen fonat a kútfeje a tapcsönek is, és 
benne számos nyirkedények torlódnak öszve; шеи az 
alsó végtagok a medencziireg belrészeinek , a bélhúzam,l 
a vesék, a lép, meg részint а mdj szivó edényei mind 
annyin_ belé -t'iltetnek. _» 

1.) Az alsó 'végtagole nyz'rlredéng'eì. 
Ezek valamint a vêrerek kétosztályra szakadnak; 

az egyiknek erei fóliileteseknek mondatnaklazért, mex-t _ 
azonnal -a bör alatt fekszenek; a másik a mélységben 

l 

l ‚ 
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fekvö edényeket foglaljn magábnn ‚ а melyek n slzárv‘érér-v 
rel hágnal; fól. . 

n.) А ‚[б1й1е'ев еНёлуеЪ egy nngy hállúbúl ered 
nek , mely а láb МЮ‘ {'ekszik , az itt lévó' börvêreret 

’ körl'ilhurkolja, és rredetót a lábuiak meg talp kissvhb 
. ůgniból vészi. Ezen hállóbúl Её: fonatok támadnal . Az 

egy‘ik vagyis n belsô liînfonat (Plexus saphcnus inter 
виз) a nagy iíinervt. követi kezdetélöl fogva egësz vê 
géig; igy tehát az alszár, a térd , meg a czomb belsö 
szl'nein kapaszkodik föl, és a lágyékmirl'gyekhcn vég 
zödikl A mŕsik ‘шагу а külsö tl’infonat (Plexus saplle 
nus externus) akis tüueret késl'rti, akl'ilsö bokáu .sza 
lad fólfelé, a lábikrának izmai'közt fekszik. és na 

ygyobb rèszt a térdl'züléseń túl az elöbb ni fonatl‘anvég 
zödik. »Nehány nyirkedények a czomb hálsó szl'uén is 
futnak fólfelé ‚ dea melyek szinte a belsö tünfonalban 
vesznek el. 

b.) А тёф’еЬЬ ede'nyel; а 1111112111111 közt а véredé--&gt; 
Vnyek lefolyásn szerl'nt látatnak; 6k n lábujak 016111111 

— tól származnak ott, hol az üterel; fekszenek. Egy ré 
sze ezen edényeknek n melsö sjpüléren fut fólfelé. a 
czontközöttí szálagot átfúrja, és a térdn‘lyi mírl'gyekben 
vesz el., melyek közül nehánynn a térdalyba'n tapasz 
taltatnak. A másik részök а haîtsó sl'píítér meg 52:11’ 
knpcsiitér iránya szerl'nt hág fól, és hasonló mírl'gyekbe 
hat. Ezekböl a közönséges edények lépnçk ki. ésa 5211г 
vércret késl'rtik fólfe1ê,1'vképkéi1t folytatódnak, az Ще 
ret környelik , és a lágyékmirl'gyekben végzödnek. 

А laâgye'l‘mz’rzgryel: (Glandulae ingvinales) mínlegy 
húsz számmal lévén , a la'gyékszálagon fekszenek , maid 

- megválasztva , majd egy rakásb'an. Többnyíre a széles 
póla fólött vannak , és а Íöll'iletes nyirkede'nyeket vé 
szik fdl; а póla alatt kissebb számmal találtatnak а 
Ье1зб csípizom a háromfejü meg a szabóízom közt, és 
ezek а mélyebben fekvöket bocsáltják állal. Ezen mí 
rl'gyekbe azon kivül, hogy az alsó végtngokbúl crcdö 

nyirk 
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nyirkedenyeket áteresztik , meg más rèszekböl iövök is 
hatnak: ligy a kulsö nemzö reszektöl iövó' szivó erek, 
mind a férifiban mind az asszonyban, ligya llasfólötti 
vererrel menö nevezetes törzsök , _mely a hasizmoknak 
melsö lapiàtúl ereszkedik 1е‚ beleiök últetödnek; úgy 
a liát es l'ilep hátsó es alsó táiaiból eredö szembetûnö 
ágak is a mondott mirigyekben vesznek el. 

-2-) A fe'rjfîúí nemz'o&quot; re'szelrnel’ nyL'rl‘edé/Lyez'. 
A many/Lal: nyirkedenyei ketfélek: egyik reszök 

föll'iletesen fekszik, es _a makktyútól meg a makk fö 
lù'letélöl több nyalábokkal szárrnazik, ezek a rnony 
hátiin folytatódnak tovább, es :ifam'vnél tnintket tör 
zsök válnak meg egymástól, melyek közŕil az egyikv 
iobbra a másí'k balr-a menalágyekmirigyekbe. Amony 
nyirkedenyeinek másik resze a melysegben fekszik az 
iiterek mellett, а makknak es hudcsönek melyehb re 

‚ szeiböl ered , a fanl'v alatt a medenczù'regbe veszi ma 
дм , es a hasalatti fonatban vegzödik. A [forel-uae nyirk 
edenyei a lágyekmirigyekbe hatnak ;a Ízere'l-nee nyirke 
(lenyei pedig más útat válaszlanak magoknak , ezek t. i. 
részint a tök es töktoldalék terimheleböl, reszint a 'hü 
velyes hártyákból szárrnaznak , melyek 'ele'g tágak le 

- ven , az ondózsinórba lepnek , ebben nyolcz egész ii 
zenket törzsökökben szedödven öszvye, fölfelé hágnak, 
а belsö ondóvererrel а hasgyiirön mennek által, es a 
lágyek- Иду vesel'onatban vegzödnek. Az спад/161941251 
csa'l: nyirkedényei a hudholyagéival egyesüluek , vala 
mint azok is , melyeka düllmirlîgyböl kezdödnek. 

3.) Az asszonyi nemzö' rés-‘zel’ Ilyz'rlrede'nyei. 
A külsö‘ nemzö' re'szels nyirkedenyeia lágyékmiri 

gyekbe mennek, a mi идут: а nagy szemermaikak, a 
vizlányok , a hüvely alsó-reszenek ,megacsiklómakk 
tyúiának nyirkedenyeit. illeti; hanem a csikló melyse 
geben levök a hasgyl'irön látszatnak átmenni,es úgy 
tetszik,mintha azokkal egyesülnenek, melyek a дёше 
teg szálagban találtatnak. A me'lmel: fölszivó edényeiliá 

14 
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rom'nevezetcs nyalábot kôszítnek. a legnagyobb és 
legnev'ezetesehbßz elsö, mely a méhfenekéböl testé 
böl. és nyakábúl, meg a hüvely legnagyobb részéböl 
származik', és a lm_salatti'vc'reret késl'rtvén, a lias 
alatti fonatban “едим. A második kissebb nyaláb 
а méh iülsöbb részéböl kezdödik, а belsö ondóve'rér 
¿gait késl'rti, és а petefészkek nyirkedényeivcl kötödik 
öszve. A harmadik nyaláb szinte а meh fenekéböl ered, 
а görgeteg szálagban lefelé folytató'di'k, és alágyékmi- _ 
rigyekben vesz e1. A petefe'szeŕnek, a méhkiirtjeinek, 
meg a széles sza'lagnak nyirkedényei аго1к1ш1евуезшпек2 
melyek a mèh fenckéböl sza'rmaznak, ezek nagyok , vas 

‚ îugok, a belsö ondóvêrér _lefolyása szerl'nt fòlfelé lép 
nek, és az :lgyék- ‘аду vesefouatban végzödnek. 

4.) A ÍLúd/zo'lyag lzyirl‘ede'rzyeí. 
Ezek mind a két nemnèla nagy edényeket késl'i'lik; 

~ a hólyag oldalain sok apro mirigyek fekszenek , melye 
' ken amazok ‘сетевым fulnak, és aztáu а nemzö részek 

meg а ve'gbél edéuyeivel egyesülvén , a hasalatti fonatban 
végzödnek. ' 

5.) A vegbe'l nyz'rlvedényez'. 
A _végbélt számos nyirkedények és mirigyek kör 

nyelìk, ezek a hudhólyag, a тыл a méhhüvely nyirk 
edênyeivel egyesülnek, és “аду а20ппа1 а ыддёышшь 
ba , ‘иду а hasalatti fonatba mennek. _ 

Mind-ezen eddig elöadott _nyirkedények öszvejöve 
teléböl közönségesen két fö tórzsökök származnak , me 
lyek l'it- és v-ércrciket késl'rtík,_ Az egyik avagy a has 
al'alti fonat а hasalattiïit-~ês véreret, ~a másik vagyisa 

. szárfonat а hasonló netfíí _vérede'nyeket környeli. -— А 
hasalatáz'. ‘аду а belsó' csl'pfonat (Plexus hypogastricus 
seu iliacus inter-nus) többmár folhozott edények öszve 
]'öveteléböl származik , melyek t. i. a méhböLaz 01146116 
lyagcsákból, a végbélböl, meg a hndhólyagbúl erednek. 
Ezeken lcivül még két ncvezetes fonatok lépnek a liasalatti 
fonatl1oz,'melyek öt öregbilik.Az egyik а dugfolzat,(Ple- 

n 
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Xus obturatorius)me1y a dugereket késirti ; ez a c-zomb 
belsö lapia , a három feiů czombizom , a fésü- és karcsú 
izom mélységeiböl eredö nyirkedényekböl tétetik öszve, 
mely aztán a petelikon lé'vö bevágányon men keresztiil, 
hol több mirigyekre akad. A másik az ¿Ufo/Lat, (Ple 
Xus ischiadicus) mely a farizmokban, a körteképüben, 
meg a keresztcsont yalsó végében mélyen fekvö nyirk 
ede'nyeket szedi magához, és azt'án az iilbevágány ál 
tal a medenczüregbe lép. A két fonatok egymással egye- 
siilnek, és a méhtöl, ahüvelytöl, az ondóhólyagcsáktúl, 
a dülllniri'gytöl,inega végbéltöl nyirkedényeket {03:14 
nak magokhoz, és eként segitik a hasalatti fonatot ösz 
velenni. Az igy elkészült hasalatti Тот“ a vér'edények kel ' 
hágfóLés részint a fiiggér két. ágra szakadásámil (Bifurca 
tio) az ágyék fonatban vesz el., részint a szárfonattal egye 
sül. A “(й/слаб, vagy a ßülsö' вирус/ш! (Plexus cruralis, 
seu ihacus externufs) azon fölszivó edényeklnöl kerül ki, 
melyek a lágyékmirigyekhe iutottak. Ezen edények t. i. 
а lágyéklnirigyeket kissebb szgimmal , de vastagablia-kká 
lévén, hagyiák el, és a l'ágye'kszálag alatt a s_zárvérérrel 

_lépnek a hasiiregbe. ltten б]: а szárù'tér törzsökemellett 
kifelé Реквием]: , több mirigyeken kereszliil futnak. а 
hasalatti fonattal egyesülnek , és az ágyékionalban vesz 
nek el. Ezen lefolytáhan a szárfonat mind azon nyirk 
ede'nyeket magához fogadia , melyek a csipesont. belsò' 

' fóliiletétöl, meg a hashártyátúl származnak. 
6.) 'A vese'lc 'nyírlrecle'nyçzl ‚ 

Ezek a veséknek mind fóliiletétöl mind állfományá-i. 
bul származnak; a föliiletesek da vese kl'ilsó’ ‘széléiò’l a 

4Íbelsc'í~felé {итак , ame'lységben fekvökkel egyesl'ílnek, 
a vèredényeket környelik. apró mirigyeken mennek 
keresztíil, és az ágyékfonatban végzödnek_,melyek még 
a vesemedenczétöl, meg avesetoldalekbúl is kapnak ne- Y 
hány ágakat.' n _ 
‘ 7.) A be'lhúzam n_yz‘rl‘edé/Wei mar a 228. §-ban le 
‘так. — ‘ \ 

l ' 14 ’ŕ 
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312. Ё. A tripcsö' vàgy a ’miel'vezetéÃ-{Duc 
tus thoŕacicus) 

Az ágyékfonat nyirkedényeia rekesz felé emelked 
не}; ‚ és több egyes és nagyobb meg vastagabb csalor 
nákba állnak' öszve, melyek a tápcsö kezdetét tészik. 
Ezek a második aigyekcsigolya, meg avégsö melgerincz 
tájún fekszenek , a rekesz belsó' szárai ,ésa fiiggérközt, 
meg a jobb vesiitc'ren túLAtápcsö ezen vnstagabb nyirk 
ede'nyekböl мата. ше1у a fö tòrzsök léve'n, benne a 
legtübb szivó edények ve'gzödnek. A tápcsö a rekesz flig 
geres taitjiin keresztiil a hátsó дат-(ягоды hat , c's ke 
vessé tekergösen fut fölfclé a melgerinczck testeielött, 
hozzá fólhágtában bal oldalrlil а fl'iggér, jobb 0l 
dalrúl pedig a bokratlan ér esvén. A mell'ireg fölsö 
részében kevessé тайн‘ bal oldalra liajlik, a bárzsing 
meg fiiggér hátsó'lapjához jön , és.azt.'in a [ligger 
ívén tl'tl egész a hetedik nyakcsigolyáig emelkedik; 
-niely tájou a mell'ireget ода hagyja , és 1a hosszlí 
nyakizmon nyugodván , az alsó paizsiitér :iltal {одея 
tetik. A tzipcsö a hal torkolatéren tńl еду kis {чей 
képelvén, lefelészáll, és közönségesen abal belsö tor 
kolatér, és bal kulcsalatli vérér egyesüléséböl származó 
szegletben végzödik. Oltan, hol a tápesö a vérérbenmen 
állal, kettös billentyü latatik. A lápcsönek ezen közön 
séges lefolyásay sokféleképp változhat. ncm marad 
egész lefolyásában egyes csatorna , hanem nìeg megsza 
kadván és ismét egyesülvén , szigeleket képel. Olykor 

Véppen kettös , ‘аду csak fölül hasad meg úgy ‚ hogy 
едут aga az еду“; , a maísik a más oldali lorkolate'r 
felé igyekszik. Csak igen ritkán végzödik az egyes ta’pcsö 
a jobb oldalon. _ ’ 

Ezen csatornának vastugsu'ga igen mérlékletes e'sát 
mérüje szerl'nt allig tész Еду llosszat; kezdete'nél legtá 
gabb , ширмы legszükehb, és vége felé kevessé jsmét 
kitágúl‘, belséjében számos billeutyiikkel hir.' 
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A tápcsö mind azon részek szl'vó edényeit magához 

`vészi, melyek az ágyé‘kfonathan vêgzödének; (отдых; 
а máj ‚ а lép . а gyomor , húsmind nyirkedényei »is б 
benne vesznekv el; а melú'regben a borduközötti‘s'zl'vó 
edényeket,~ а rekesz bal oldalának , a bal tudönek, а 
bal szl'vnek` szl'vó eöényei't fogadja magához, a nyakon 
Рейд а nyak bal oldalán lévö çdények, a bal. paizsmí-L ' 
rl'gyböl , a {в} bnl részéböl. mega bal karbúl eredö nyirk. 
erek iiltetnek belé. Hanem а meh'ireg jobb oldalábaln~ 
lévö életmlîvek , a nyak me'g, fe) jobb részeinek , úgy а 
jobb kar szl'vó edényeítis пета tápcsö vészi föl, Ezek 
öszveségesen egy tulajdon rövid, de elég tág csatornát 
tésznek öszve , mely azon szeglethen nyl'lik , holajobh 
belsö torkolatér а jobb kulçsalatti vérérrel ù'tödlk ösz 
ve ; mely Inyl'lásnál hasonlóképp еду és csak egyszerü hilf . 
I_entyû találtatik. l - 

3‘13.§.„A густо&quot;, mái,le'p, a cs_epleze'b, 
meg a Ízúsmind nyirßede'nye'z'. - 

Ezen nyirked'ç'myek csaknem mindannyin az ágyék 
fonatban vêgzödnek a rekçsz alatt. ` '- ` 

1.) А gyomor nfyirkede'nyei‘ részínt ezen életml'v 
_savós hártyája álatt, részint а mélységböl ered‘nek. Ezen 
erek'három nynlábokat képelnek, melyek az {iter-ek mel 
lett folynak 1e._ Az egyik ny’aláb а gyomor kissebb I’vén 
fekszik, a густо!‘ két la-pjaíról» jövö nyirkedényeliet 
Родина magához ‚ több itt találkozó mírx'gyeken hat ke-y 
resztlïl , a, kis cseple‘zböl is vésze'n magához nehány éga 
kat, hát felé bocsájl-tkozik , 'a máj szl'vó edényeivel egye 
sül, és aztán az agyékfonatba men által. A második nya-I 
láb a, gyomor nagy l'vén talállatík , a bal gyomorcsep 
lezl'itérrel fut párhúzomosan , mind a két gyomorlapá 
rúl ágakat Рога‘! magához ,bal oldal felé hajlík , és a lép 
nyirkfonatjában végzödik` A -harmadik nyaláb a jobb 
gyomorcseplezl'itérrel tar; , a nyombélhöz hajlik jobb ol--. 
dalra , a máj lnyirkereivel egyesül , és az ágyékfonat 
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Iba men a'llal._ Ezen két ulolsó nyalábok veszik a nagy 
y cse pleznek nyirkedényeit In agokhoz. 

2.) A [ép nyirlrede'nsyei a lep fölületeröles 611011111 
nyábúl származnak, lnindannyin a lépköldökhöz futnak, 
es azon mirigyekbe hatnak . melyek a lepiiteren feksze 
nek, ezen .vel-edenyen lovább folytatódnak , a gyomor 
alsó szeletöl eredö nyirkedényeket meg a húsmind fó 

` liileletöl valókat is magokhoz fogadiák, es vegre az 
á'gyékfonatban nyilnak. 

о 3.) Ama'j‘ n_yireedényei szinte ketfelele ,mert maid 
számolhatatlan ágakkala má) fólu'leten kezdíídnek,maid 
реф; aunak melysegéböl ereduek. a.) A fölu'letesen kezdödök közönsegesen három ‘аду több osztályokban ‘ ̀  у 
iönnek öszve. Az elsö osztály az akasztó szálagon fek 

‚— szik, es a iobb karelytúl kap ágakat, a szálagban hág 
fölfele , a rekeszt a kardnyúitványtúl nem messze át 
l'úria , es azon mirl'gyekbe hat, m'elyek aszivburok mel 
sö reszen fekszenek , es egy egyes törzsököt keszi't ,mely 
a melsö gátor lemezzei közt heg föl,`és közönsegesena 
tápcsöben vegzödik. A második osztálya mái iobb ka 
relyának iobb oldalán nyugszik, a koszorús szálagba hat, 
а l‘ekeszen átfl'lredzik , és а meliiregbe iut. Ezen osztály 
a bordák körkepü hailatiát ölti magára , es az emliteLt 
törzsökbe háttúl fut mel fele. A harmadik osztály a mái 
bal karelyátúl támad , a koszorús szálagban hág fól, a 
rekeszt megfúria, és görhiìlt irány szerint men ugyan 
azon törzsökbe. Olykor azonbari valamennyi osztályok 
azon edenyekbeu vegzöduek, melyek a belsö csecsede 
nyeket, ‘аду a. bordaközöttiket kesirtik, máskor pedig — 
visszafordúlnak, es a máj als() lapiára iönnek. `1).) A 
mái alsó lapián levö nyìrkedenyek számos mirl'gyeken 
mennek keresztiil de rendetlenl'il, 6k ‘иду fòliiletesek, 
maid pedig a veröezeret kesl'rtik, minden felöl a nyom 
belböl , hasnyálmirigyböl , meg. a gyomorbúl iövö ede» 
nyeket magokhoz fogadizik , es а gyomorcsukon túl az 
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ágyékfouatba _meunek állal. паузы-шейка az грим). 
lyugbúl руб nyirkedéuyek is egyesülnek. 

314- ё. A melüreglzen Iév'ö' nyirl‘ 
` ede'nyel‘. 

. . ‘ 

1.) A-me/l'ds belsp&quot; l‘ürületje'n Ze'vö' гад/‚ум. 

ket késirtök száma kisschb léve'n, liibbnyire а borda 
közötti iitereket követik. A bordalvözöttz' szz'fuó eclé 
nyel‘ (Vasa 'absorbentia intercostalia) a bordák közt lé- .‚ I 

&quot;б izmokbúl, meg тыла is származnak; melyeka test 
föliileléhöz közelebb esuek, valamlnt a börhül is. Ezek 
а véredényeket késl'rtik, a közelfekvökkel öszvenyíl 
nak , e's több miri'gyeken hatnuk által. Ezen mirigyek 
föképp a bordák fejeccsei melletftfekszenek ‚ és hihetö 
leg oly nyirkedényeket vésznek fol, melyeka gerincz- _ 
agyból erednek. A bordaközötti nylrkedények а táp 
csöhöz közelednek , e's a bal oldalon egyenesen, ‘югу 
legalabl) kevessé meggörbülve mennek helé. Azok 11201. 
han, melyek jobb oldalrúl jönuek , elsöször a bokrat 
lan éren túl suharmak el, és az alsók Í`ó1-, a fölsök 
реф; lefelé hágnak , és hasonloképp a tápcsöben vég 
zödnek. A belsó‘ csecslU/¿rl‘ecZé/zyeb (Vasa lymphatica 
mammaria intern-a) а hasonló nevü ù'tereket követik , 
6k а melsö gálorbau fekszenck, a májtól ,_ rekesztöl , 
has - és melizmoktúl _Ã a melhártyától , а kedesztöl , meg 
az emlôtül jövö nyirkedónyeket шеф]; öszve, {1511169 

‚йоыэап számos apró mirl'gyeken hatnak keresztlïl,me 
lyek а szegycsout mellett a lgordaporèzokontaláltat 
nak, és végre bal oldalon a tápcsöbe iiltetödnekgajobb 
oldalon lévök a nagy véreçlényeken liajolnak bal oldal 
ra , hol is más e'dényekben végzöglnek. 

2.) A reêesz nyz'rÃ-edenjei` Ezen izmon több mi 
rígyek fekszenek', föképp a szl'siburok 16.1110- A_ „ум 
edények а. májéival függönek öszve , és részinl; a máj 
fóliileléröleredökhe menuek által , inelyek n rekeszen - 

lEzek kèlféleképp folyuak 1e; a belsö cseosedényefv . 

д _ 
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fúródznak áltaLrészint а csecsedén‘yekben , vagy az al 
só bordaközöttikbeu végzöduek. 

3.) A зяби nyírkede'riyei. A sziven két nyirkfona~- 
tok találtatnak , a iobb és a hal, melyek a koszorús úte 
rekkei folynakle. А доьь «мы: a fugge. “мы; mel 
sö lapián men el, és a feierek kezdetein túl ‘$526 
dik egy mirigyben. A bal szembetünöbb. a tiidl'itér 
alatt suhan el, ennek meghasadásánál hág fölfelé, a 
fuggér l'vén НИ men fdl , és a gögsl'pnál egy mirigyben 
vesz el. ’ _ _ ' 

4.) A ba'rzsz'ng n_yíriede'nyei. Ezen osatornának 
egész mentéhon több mint húsz mirl'gyek fekszenek; 
állományábúl рейд; nyirkedények nagy számmal lép 
nek ki, melyek a sziv meg tüdò' nyirkedényeivelfiígg- 
nek öszve , melyekben csakugyan végzò'dnek is. 

5.) A tüdó‘l: meg a gógszp n_yírlvede’n‘yez'már a 208. 
§-ban lel'rattak. ' 

6.) A csecsel: h/yirl‘ede'liyeíì'ö'la 280- §-han volt szó. 
. 7.) A melkaa lülsö' lvörülete'n le'fuö nyz'rŕede'nyeb 

Amind melöl mind hátul a hónaly felé {диода}: ,és ailé 
`nalyi mirl'gyekben vesznek el. 

315. §~ ÄZOIL дуёгйегеётё], melyel a ho' 
nalyi mz'rz'gyel'ben fve'gzö‘dnel?. 

Mind azon nyirkede'nyek, melyek ezen mirigyekhöz 
mennek , a fólsô’ végtagokhoz tartoznak, ‘аду а mel 
melsö meg hátsó falátúl a nyaktúl meg az abrázattúl 
erednek. _ \ 

1. Afölsö' 'végtagoh n_yirl‘edériyez‘. yEzek mint al 
alsó, végtagokon két osztályokra szakadnak; melyek a 
véredényekkel futnak le, és fölù'letesekre, meg mélye'kre 
oszlanak.. _ 

a.) A fölületes ede'nyeŕ a kéz tenyerétöl meg há 
lától származnak minden 'felöl, e's az alkar hailatia 
felé hágnak fölfelé, magok közt azonban sokszorosan 
egyesülvén. Innen kezdve aztán tovább fölfelé két ne 
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vezetes törzsököt képelnek; melyek közl'il az egyik az 

l orszérrel а másik pedig a fövérérrel hág fól , az elsö 
a hónalyi mirigyekbe hat, azîutolsó pedig vérerével 
egyiitt a ki'italáncsais4 izom meg a nagy melizom közt fut 
tovább , a kulcscsont iölött vonúl el, és a nyak edényeivel 
egyesäl. ` _ 

b.) A me'ZyseQg-ben fekvò” ede'nyel: az l'itereket kö 
vetik , úgy hogy mindenik ù'tér melleltt több nyirkedé 
nyek látalnak. Ezek valamennyin a hónalyi mirl'gyek 
Ъе mennek. 1- A ÍLó/mlyi mirz'gyel‘ (Glandulae axil 
lares)'nagy szlimmal ‘читай ‚ _Inelyek egymás mellelt 
rakásba'n fekszenek; а kar belsŕí oldalán csak egyenként 
találtatnak, és ezek azon nyaláb elfogadására 3201561 
па1:‚‘ше1у az orszeret követi. —- На а nyirkedények ezen 
mirl'gyeket meghaladták, tehát 6k a kulcsalatli vérér 
rel a melíiregbe hatnak, magokhoz még több a lap 
vcsont belsö lapjától eredö ágakat fogadnak, és egy ne 
vezetes штаны ke'pelnek , mely bal oldalon a tápcsò’ 
be, ‘аду е mellett közbevelelleniíl a vérérbe 190056]! 
kozik; а jobb oldalon ellenben egy tulajdon csatorna 
származik belöle , mely a jobh kulcsalatti vérérés jobh 

' torkolatér által képelt. szegletbe l'iltetödik. 
2) A paizsmz'rígy n_yírlreldényei számosak lévéu, 

azokkal fiiggnek 'öszve , melyek a gò'gbül e1'ednek5ezek 
két nyalábokba szedödnek öszve, melyek közú'l abal 
oldalon lévö a tápcsöben, a jobb oldali Рейд а fólebh 
emlitett csatornában végzödik. ' ’ 

3.) A гад/(11: és fej nyz'rl‘erle'rQ/ez' szinte a fólùleten 
meg a mélységben fekvökre osztathatnak. Az ábrázat 
tól eredök a melsöés ha'tsó ábrázati vérérrel, aztán реф; 
а torkolatérrel bocsájtkoznak le két' nyalábokban. A 
nyirkmirigyek fòképp az ábrázat oldalán meg az (‘Шн 
poes szélénél fekszenek, és amazok ezeken vergödnek 
keresztu'l. Más rendbeli nyirkedënyek afej fólsö éshát- . 
só részétöl erednek , számos a nyakon lévö mirigyeken 
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halnak keresztu'l, a nyakon lévökkel egyesůlnek . ès a 
külsô torkolatérrel ere_szkednek le. Mind ezen edények, 
melyek külömbféle fonatokat képelnek, a bal oldalon 
a tápcsöbe, а )ohhon pedig azon tulajdon csatornába men.. 
nek állal. 

,u 
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F . J. GALL. et G./SPUnzHE1M_Anatomie et Physiologie 

du systeme nerveux en general _et du cerveau en 
particulier. Tom. I. Paris 1800. 4. 

317. §~ Az аду&quot; e' ra l'. (lntegumenta cerehri) 
A koponya csontjai leszedése után több еду&quot;: a 

anásika fölött fekvò' hártyák tünnek vszembe, melyek 
részint az аду beburkolására, és а vérkerengés elömoz 
dilására szolgálnak, részint arra valók, hogy а vér.. 
edényeket az agy -állományába vezessék. Három ily 
hártyák fekszenek egymás îólütt . melyek közül а ke 
mény agykér а kiilsö , a pókhállóagyke'r a közepsö , а 
lágy agyke'r pedig u_helsö hártya.. 

l. A l'eme'ny agyl‘e'r, 'vagy egy забил! akeme'ny 
Ire'r. (Dura meninx, dura mater) . 

Ezen hártya az egész koponyüreg fólt'iletén elter 
jeszkedik, melyet egészen befedvén , az öx‘eg likou által 
a gerinczoszlop csatornájának iiregêbe bocsájtkozik le` 
hogy ebben а gei'inozagyat is környelhesse. Ö roslOS 
természetü hártya lévén , igen erös , fehér , `inas , egy 
r'náson pszokszorosan átvágó rostokbúl ‘Щ, némely he.. 
lyeken Ц‘. lemezekre мышь szakadni, mely megvá 
las által hézagokat hagy maga közt, melyek öblöknek y 
nevezîetnek. Külsö Zapja a koponyacsontok belsö fö_ 
lülelével fù'gg öszve похожих, _mivél sok véredények 
hatnak a koponyába; mennél ñatalahb tehát az ember, 
атм“ szorosabb a‘zon öszvefl'iggés, és mennél öregebb,l 
annál lazabb az. Ezen kivül ö a varrányok hèzagai közt 
számos terjedékeket boosájt magaibúl, melyek a Коро 
nyahártyával egyesülnek, és melyek által mind a két 
hártyák közheveletlen érintésbe jönnek., Ugyan ezen 
föll'ilelen meg némely helyeken apró gömbülyiís testek 
a Paccliz'on „мёд/„(зимние Pachioni) is lailatnak.&gt; 
föképp a sarlónyújtvány felöl; ezek rakáshan feksze‘ 
nek egyiilt, leginkábh azon helyeken, hol а ve'rercl; 
vúgzödnek az öhlökbcu, egymással szölöfiirlként вые 
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выпей, egyebkêut vöröses, vagy sárgásszinük, me 
lyekröl némelyek azt vélik , hogy fólgombolyitott mi 
rígyek volnának , melyekbe tehát szl'vó edények ütöd 
nének. A kemény kérnek IzeZsö' lapja az agyon сна}: 
lazan fekszik, mellyel csak a köztök lévö edények meg 
idegek által egyesi'ílg ez sziíntelen sima és n_edves, mi 
vel itt bizonyossavós nedv párolog k'i, mely azon si- ` 
maságot dpolia. Ezen nedv azonhan a rostosl természetü 
kemény _kérbül nem izzadhat ki; úgy látszik tehát, 
liogy vele még valamely savós Vhártya légyen szorosan 
'öszveforrva, vagy a mit még könnyebb elhinni , hogy 
Ö a pókhállókér általmint savós hártya által horitasson- 

lA koponyüreg fenekén a -kemény kérrel követke 
zendöképp van a dolog: ö t. i. a látlikba bocsáitkozik, 
és egyszersmind akakastaréit is fedezi; a rostalemezen 
le'vö likakon által ugyan annyi kis rövid hüvelyeket 

' ereszt, melyek a szagidegnek ágait vezetik az orrba, 

~ ‚ 

és végre az or'r можно}: csonthártyáiával egyesiilneli.l 
A látlikhoz körésköriil szorosan oda van forrva , ezen 
likon által a szemgödörbe lép . ennek hártyáiával egye 
sül, és a látideget egész a tx'ilkhártyáig késirti. A lát- i 
idegen tú] egy likon által az agyi feieret bocàäitia ki , 
mely l'itér meg látideg közt egy kis csatornát. készit, 
mely a szemüteret 'fogadia magába. Ezek után a kemény 
kér a töröknyerget boritia be, melynek oldalánál két 
lemezekre szakad, melyek а‘ harlangos öblöt környe 
lik; de a kacsideg, a szemmozgató ideg, meg az oszlott 
ideg is ezen lemezek kozt fekszenek , hanem a barian 
gos öböltiil mégis seites hártyák által \álasztatnak meg, 
melyek (Щи! azon csatornák támadnak , melyekbeny az 
emll'lettidegek egész akoponyából való kiléptökig fut 
nak. A kemény kér ugyan azon helyen az l'krés által 
is bocsáit egy teriedéket, mely a szemgödörhártyával 
olyképp egyésül,mintha ezen utolsó amannak valóságos‘ 
folytatvánnya v'olna. Ezek után ‘а kemény kér a szikla 
raz fölöu húzódik e1, és а belsö halljárat'ba hocsáji 
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egy terjedéket, mely ennek egész fenekèig er, hol is 
az ideg szdlak átb'ocsájtása végett több likak vannak 
тайм ejtve. A nyakszirtcsont alaprészével , meg az бгеёг 
lik körù'letjénêl a csonttal szorosan öszveforr,- ès a 
gerincll'itér átbocsájtására mindenik oldalon egy Шин: 
mutat. Végre a torkolat- meg n melsö bl'ityöklikat 
húzza be. ' ` 

A kemény ker a koponya iirege felê az agy 61101114 
nya közé kiilömbféle nyújtványokat, meg megkettözte 
téseket bocsájt , m'elyek arra valók , hogìY az agynak ku 
lömbözö részei egymást ne nyomiák. Az elsö nyújtvány 
az аду sarlól‘e'pü, ‘аду sarlónyújtva'nyrínalr, avagy 
az аду sarlo'j'a'nal: (Processus falciformis cerebri, s, 
falx cerebri) neveztetik ‚ mely fiiggélyesen van Юге 
szl'tve , és a homloktúl terjeszkedik ki egész'a nyak 
szirtig. Kezdödik б a kakastaréjtúl, a belsö homlok 
tövishöz `foglalódik. а nyilvarrány alatt folytatódik to 
vább, a nyakszirtcs‘ont fólsö kitünô' kereszlhosszához is 
hozzá foglalódik . es a belsö nyakszirlgumójánál az agyacs 
sátorában végzödik. Ennek fó‘lsö széle domború , az al 
só homorú , mely utolsó hátnl a kérgestesthöz ülòdik.4 
Ezen nyújtvány Fóliil legvastagabb , alol legvékonyahb, 
és némely helyeken :it van likasztva , hálul szélesebb ,` 
melöl keskenyçbb.Ezennyújtvány “Певица nemüképp 
a nagy agyat Её: ielekre. — A .második nyújtvány az 
agyacs sritora'nalv(Tentorium cerebelli) nevezletik,mely 
a nyakszirlcsonltúl harántan terieszkedik ki mel felé 
egêsz a sziklarèszig ;,kezdödik a hara'nt kitünö hosszak 
_túl , fóliil az agy sarlójával fiigg öszve . és holtozatosan 
terjedvén mel felé , itt a sziklarész fölsö szegletéhöz fe- ` 
szül. A- sátornak ki'ilsö széle domború . a belsö pedig 
kanyaritott, mely utolsó meg a töröknyereg közt ale 
hágó gerinczagy számára némely teres nyl'lás marad. 
Ezen nyúitvány a nagy agy hátsó részeit “Певица mcg 
az agyacstól. -A harmadik nyújtvány mel)r az agyacs 
sarlól‘e'piï vagy sarlónyújtvd/Lydnak, иду az agg/acs 

l 
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sarla'j'zinai: (Processus falciformisfcerebelli, seu falx cere 
belli) hívatik, a nyakszirtcsonton lévö alsó kitünö hos 
szon fut a sátortúl az öreg lik felé, hol ö két terje 
d'ékekre szakad, melyek a torkolatlik felń tartonak. Ezen 
nyújlvány az agyacs két felei közt fekszik. 

Azon helyeken , hol a kemény Мг két lemezekre 
“ШК , iiregek és csatornák származnak , melyek a Ã‘e 
me'ny Мг öbleinel: (Sinus durae matrís) neveztetnek. 
Ezek azonban nem egyedül azon lemezekböl állnak, 
hanem magok közé valóságos vérereket vésznek, me 
lyeknek‘amazok csak borl'tékúl szolgáln'ak'. A nagyobb 
öblökben apró harántl szálagok Миша]: föképp azon 
`helyeken , hol a vérerek az agy állományáhúl lépnek 
ki, és beléjök l'íltelödnek , melyeknek hihetöleg azon 
husznok van , \hogy а vérnek bövebb öszvetolakodása 
nlatt az öblök nagy kitágúlását megakadályozzák. Az 

l öblök arra rendeltettek. hogy mind azon vért ismét 
visszavezessélç, mely az agyi fejerek, meg а gerínczl'ite 
rek által vitete az agyhoz; azért is az agynak minden 
kíssebb vérerei ö bennök'végzödnek. Egyenként véve 
а lfemény kér öbleit kövelkezendök: a.)`aföls¿ï hos 
szúsrígos саду hosszús öböl (Sinus .longitudiualis su 
perior) .a többiek közt legnagyobb, meg legnevez'etesebb, 
és az agy snrlójának fölsö szélén helyeztetik , melöl ugyan 
szük ; {де hát feléneki tágúl , és három szegü képet vész 
magára ; {kezdödík a vakliknál és a belsò' orrnak nehány 
vêrereivel fiigg öszve, az agy snrlójával hát felé fut', 
egész a sátorig, hol is n jobb olykora balharánt öbòl 
1el.legritkábban pedíg mind а keltövel egyesííl. Azon 
vérerek , melyek ezen übölbe öntik véröket, a nagy agy- i 
nak'fölsö lapjálúl szármnznak mind a két oldalon. 1).) 
a hará/zt vagy oldalso' öblölv (Sin'us transversi ‚ vella 
terales) harántúl {итак , és а sátor l'emezzeiközt nyug 
выпей‘. А jobbsó kö-zönségesen tágabb а balsónál, mi 
vel ez а folytatványa a hosszúságosnak. Ezen öblök 
eleinlén vízerányosan {ища}; a nyakszirlcsont kitíínö 
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haránt hosszain , aztán a falcsont csecsszegletehöz meg 
n halántekcsont csecsreszehöz iutnak. Ezen részeknél 
bocsáitkoznak ММ: ök a koponyl'ireg fenekere, hol is a 
nyakszirtcsonton hefele futva'n, n rongyos liknál vegzöd 
nek , hol közbevetetlenül a belsö torkolaterrel kocczan 
nak öszve. A haránt öblök (бы) apró üblöket, az agyacs 
a gerinczagy meg az agy hátsó reszeböl iövó’ verereket 
fogadiák magokhoz, es általánosan ök vezetik ki ako 
ponyiíregbôl a legtöbb vert. c.) A negyedílr, ‘уйду a 
függe'lyes öböl (Sinus quartus seu perpendicularis) azon 
iáion fekszik, hol a sarlónyúitvány egyesül a sátorral, 
es'az által kepeltetik, hogy az аду sarlónyúitványának 
lemezzei egymástól távozván.,_a sarlóba mennek által. 
Ezen öböl .közönsegesen a bal haránt öbölhen vegzödik, 
es részint az agyacsból fogad magához verereket, re 
szint egy nevezetes verer ömlik bele,mely az agy bel 
seieböl nevezetesen a csikolt tcstekböl , az edenyfonat 
búl, a tobozmirigyböl, meg a negyikertestekböl iövö 
vererekböl áll ki. d.) Az also’ hosszúsn’gos ‘аду llos 
szu's öböl (Sinus longitudinalis inferior) az agy sarló 
jának alsó szelenél fekszik , szük, az agy meg kerges 
testböl fogad magához nehány verereket , es anegyedik 
öbölben vegzó'dik hátul. e.) A barlangos öblölr, ‘аду 
a padmal‘yol: (Sinus cavernosi, seu receptacu'la) a lö 
röknyereg meg a sziklaresz hegye mellett fekszenek ket 
olda‘lt, rendetlenek , es laz seitszövetet foglalnak ma 
gokban. Egyik egyik padmaly az agir alsó lapiábú] ere 
dö verereket , meg'az agyi szemvereret veszi magához, 
es a vert a fölsö sziklás öblön keresztl'il vezeti a haráut 

' öbölbe , meg több küldenyei is vannak , mel'yek a tövis- , 
a pete-, -meg a kereklikakon hatnak keresztl'il. Beu 

` _ne fekszenek az agyi feier, a távoztató ideg, es ennek 
_egy ágaccsa. mely a nagy egyiitterzideg öszvelételetl 
segiti elô'. f.) A Ridley lfò'rös üble (Sinus circularis 
Ridleyi) a töröknyeregben helyeztetik , egy csaknem 
gyù'rô'képü csatornábúl áll ,a turhás mirígyet környcli, 

es 
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ès két. oldalrúl a barlangos öbülben nyilik. g.) A 
jïilsö szílrla's ò'blöl: (Sinus petrosi superiores) a szikla 
rész fólsö szegletén talá1tatnak,_ a barlangos öbölböl 
erednek, és a haránt óhölben végzò’dnek; melyek te 
hát nem egyebbek mint az említett két öblök között 
lévö öszvekötö csatornák. h.) Az alsó займа-611161: 

‚ (Sinus Petrosi inferiores) a sziklarész haitsó szegletènél 
fekszenek, .1 barlangos öbölbül erednek, és a haránt 
öbölben nyilnak, melyek teh-'it liasznokra nézve az 
elöbbeniekhöz hasonlók. i.) A melsò&quot; «n_yalrszirti öblölr 
(Sinus occipitales anteriores) a nyakszirtcsont alapré 
szén fekszenek, és а gerinczagy vérereivel, az alsó szik 
la'is öböllel., meg а barlangos öböllel kötetnek öszve, s 
egyszersmind a belsö fiil vérereit is magokhoz vészik. 
k.) Az öreg lil: körös üble' (Sinus circularis foraminis 
magui) az öreg lik széle'nél látatik,'és két oldalt a ge 
rinczvérérben végzödik. l.) A Íuítso' n_yal‘szz'rtí ¿iblölr 
(Sinus occipitales posteriores) az agyacs sarlójában пупк 
szonak , mindenik a maga szárában,-&gt; fólfelöl közönsé 
gesen öszvejönnek, és a haránt, ‘аду negyedik öbölben 
végzödnek. ` 

A Santorin. lfülde'nyeí. (Emissaria Santorini) Az 
agyhól visszafolyó vérnek legnagyobb mennyisége a ha 
ránt öblökön , kevesebh része pedig a gerinczvéréren ‘11 
tal hagyja ela koponyüreget. Hanem ezeken kivül а 
koponyának több likain által vêrerek lépnek ki, melyek 
az öblökbûl vévék eredetöket,és a melyek a böralatti 
vórerekkel egyesülvén., ezen nêven neveztetnek. hos, 
szúságos öbölhül a_ fallikakon által két kiildények hat 
пай ki. az öreg lik körös öblébül a hátsó bù'työklika 
kon által ismét kettö, valamint a csecslikakon által a 
harm öböuiai is keus lopódzik ki; а rabbi kaldéuyek 
bizonytalanok. ‚ _ ` 

A kemêny kér ön táplálására nevezetes üterel‘e 
nyer, a »lfözepsö agyl‘éŕüte'r (Art. nieningea media) a 
tö’bhi közt legvastagabb', mely a belsö álliitèrhöl eredt 

l5 
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ve'n ,és a tövislikat meghalndván, leginkább n kemény 
kér küzepsö részében ágadzik el. A melsö' agyl‘érüte'r 
(Art. meningea anterior) a szemütérnek egy óga , és a 
kemény kér melsö részében boesáitkozik ki. A Íuitsó 
«дух-„шаг (Art. meningea posterior) hálul fekszik, és 
közönségesena gerincziite'rnek egy ága. Végrea kemény 
kér alsó részén töhb kissebb iiterek széllednek el. -- A 

vérerel: hasonló nevük, a koponyiireg'fenekén az б!) 
lökben végzödnek, hanem oldalll a közepsö agykérvérér 
a hátßó áhrázati vérérben vesz‘el. Idegelvet benne nem 
lehetelt fóltalńlni; valamint szivó edények is csak ese 
kély számmal vannak benne. _ 

Il. A pól‘ha'llo's Мг , vag)1 a pókha'llo'le'r (Arach 
noidea). _ ’ 

Ez az elöbbeni Май fekszik, és nevêt szörnyü ß 
nomsága végelt nyeré ; eleintén csaknem átlátszó , de ké 
söbbi korban megvastagodik; az edényes kérrel csak lì 
nom seitszövet által egyesül. az аду és agyacs Poll'iletét 
húzza be . a Кий! hogy állományokba hatna , a gerincz 
oszlop csatornáióba Её leereszkedík, és nz idegek 32:5 
mára egész kiléplökiga koponyaibúl hüvelyeket kèszil. 
Úgy мыл; . hogy a koponya fenekétöl húzódik a ke 
mény két felé . és hogy ennek belsö föliiletét egészen 
betakaria. A kérges testen túl némel)r peteképû nyilás 
által az oldalsó gyomrokba szinte heereszkedik. melyek 
nek falait . ‘Маты: а harmadik és negyedík gyomréit 
is belölrl'il {едва}. A pókhálló kér savós hártya lévén, ke 
ves véredényekkel, hanem annál több kigözölö és fól 
szivó edényekkel bir. ‘ 

III. A Иду agylzér. vagy az ede'nyes Le'r (Pia ma 
ter', pia meninx . membrana vasculosa). ` 

A ìa'gy lve'r közbevetetleniíl az agyon fekszik , mel 
lyel oly szorosan öszveforr , hogy бы: az agyról le akar 
van hontani, lehetetlen meg nem serteni: ezen hártya 
számtalan edények által át meg й: szövött Енот seit 
szövetböl áll , mely nem csak az agyat burkolja be , söft 
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az lezen lévö borozdák ./.ltal ugyan belé hatván , folytat 
ványokat készl't, melyek aszl'írke állományban végzöd 

_ nek,l és a velönek kezdetét érintik. A Иду agykér ede' 
nyes, vagy ede'nyfonat (Plexus choroideus) neve alatt 
az agy gyomraiba is behat. Ezen hártyát az аду állo 
mányáról iigyesen fejtvén le, s egyszersmind folytat 
ványait is kihúzdogálván , de Неудачи, akor azt tapasz 
ищи]: , hogy a Иду kér agy felé fordúló szl'nén&gt; az edé 
nyek rövid és vastag bokrétaként állanak ki, és hogy 
ugyan azon lap oly шаман: minta tömött szó'rü bun 
da. Ezen'hártyában az üt- és ve'rereb nem fekszenek 
рвут“ mellett, hanem az edényeknek mindenik neme 
tulajdon hállókat képel. Amazok, melyek egyedül a 
belsö fejérböl, meg a gerinezüterekböl származnak , a 
Иду agykér nyújtványaíból hatnak az аду velös allo 
mányába. Ezek magokra hagyva ismét kilépnek abból, 
és az öblökben végzöduek. N_yirl‘e'dényeÃ-ëel ezen hár 
tya Миша!!!‘ birni , de idegel'èel nem. 

318. §. Az аду gyurma'ja'ról a'ltala'no 
aan, meg a'lloma’nyaìro’l. 

Az agynak a Vkoponyacsontok .'iltal körl'ilvett egész 
душ-пища egy szóval мёда/21) e'rtelemben «gy/mir, (En 
cephalon) alaplapja pedíg аду alapja'nal: (Basis ence-. 
phali) neveztetik. Az ezen értelemben vett аду szokott 
folosztás szerl'nt négy szilakokra szakad, úgy mint a.) 
a szü'l‘ebb értelemben 'vett лёд/&quot;а vagy ладу agyra , 
(Cerebrum) b.) az agyacsra , (Cerebellum) c.) a Varel ` 
Ízidja'ra (Pons Varoli) d.) a пух”: agyra (Medalla ob 
longata). Ezen utolsó az öreg likon átbújván, továhh 
folytatódik , az egész gerinczoszlop „мощам“ keresz 
tiil fut , és tulaidon névvelgerz'nczqgynal' (Medulla s pi 
nalis) neveztetik. Atágab'b értelmü agynak nagysága a 
koponyl'iregéhöz szahja magát , a férjfìaknak közönsé 
gesen nagyobb agyok van míntsem az asszonyoknak ; és ' 

15* 
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általánosan egy tökélletesen kifejlödött аду köriil belöl 
három готы nyom~ f 

Az agyban ketlös állomány Мышцы elsö aszür 
le ‘аду he'j'as államrz'rLy-,(Substuntia cinerea, corticalis) 
ez nem csak hogy а másik állományt környeli kivù'l, 
hañem az аду belsejébe is bevészi magát, és valóban 
több részek, melyek kiviil fehér „так, helöl ezen’ 
gyurmával fedetnek. Némely helyeken mint az agy 
kocsánjain feketés színt ölt magára , másokon pedig ne 
vezetesen az agy háLsó karélyainy világosabb szl'nii, fehé 
res sárgás csl'kolatot mutat , mely harmadik аду állo 
mány gyanánt tekintetik. A jól elsült befecskendezés 
után ezen állományban számos edények tapasztaltat 
nak, melyek а fehér állomány felé tartonak; az edé 
nyeken kivül benne még bizonyos Иду kocsonyás ál 
lomány is tapaszt’altatik , melyet megtölteni nem lehe 
те- А szù'rke állományt magában rschol sem lehet ész 
reve/gni , a fehér állománnyal шапка mindenütt ösz 
ve. `O а dúczok képeléaét- segl'ti elö , és minden idegekbe 
át'men. -- A másik állomány 'uelös “газу fehe'r 6110 
ma'nynal‘ (Substantia medullaris seu alba) mqndatik, 
mely aszürkénél valamivel kemênyebb, alkotása kitet 
szöleg rostos ‚ ше1у alkotást világosan észrevehelni , mi 
dó'n az agygyurmát a rostok lefolyása szerl'nt ‘(Навиг 
juk el egymástól , midön is a rostokat egész a sziirke 
állományig lehet nyomozni. Világo‘san leheta rostokat. 
látni akor is, midön az agyat savak, êgett bor, vagy forró 
olaj által megkemènyítetiíik. Ezen állomán§T sokkal kis 
sebb számú edênyekkel bi1' , és а befecskendezett ned 
те]; nem igen mélyen hatnak hele. Csak itt ott lehet benne 
átvágás után vörös petteket êszrevenni , melyek átvágott 
edényekre штата}: ‚ és a melyek annál nagyobb szám 
mal tapasztaltatnak,mennél uagyobb volt avértorlódás 
а fcj rem. 
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319. §. A ладу agy, uagyz's a szorosabb 
értelemben. 'veit аду, (СегеЬгиш) annee 
ez'puhatolfísa fölülrö'l kezdve'n lefe'le'. 

A magy аду az ,agygyurmának legnagyobb re 
szet teszi; föll'il a koponya boltos köriiletiehöz esik , 
alol a homlok- az ik- a halántekcsontokon, meg az 
agyacs sátorán nyugszik; idomjára nezve petekepü , me 
löl keskeny , hátul valamivel szelesebb. Anagy agy kei; 

i feltekekböl (Hemisphaeria) áll, melyek egymás mellett 
fekszenek ugyan , de egy bevágat által egymástól meg 
vannak meg is választva. Ezen bevágat a nagy аду ket 
feleit melöl meg 11111111 tökelletesen kùlöuözi , de a kö 
zepen csak a kerges testig er, amely .bevágatba az аду 

‹ sarlókepü nyńitványa veszi magát. Mindenik felteken 
három lapel; kiilömböztetnek meg: a föls'o&quot; domború 
es a koponya boltia fele tekint; az alsó egyenetlen, 
es а koponya alapián nyugszik, abelsö.egyenes,mely 
a sarlónyúitványnak fekszik neki. Az agy fólületen 5211 
mos Inorozda'l: (Sulci) találtatnak , melyek kevesse az 
agy állománvába hatnak , ki'ilömbfele irányok szeri'nt 
kigyóképre futnak ,es az edenyes kert belepni engedik, 
A borozdák közíil az agy állománya emelkedven fól, 
telrer've'nyel‘et, vagy agybélcséeet (Gyri, seu intes 
tinula cerebri) szül, melyeknek lefolyása‘ korán sem 
iöriénetbeii, .sa inkáhb úgy 1е1в2111, hogy 11011111 vini/ 
lönös elrendeltetesöknek kell lenni, a honnan 6k 116’ 
riil belöl minden agyban egykepp folynak le. Ateker 
veuyek a feher rostfele állornánynak kitágúlásaihól állf 
nali,Ä mely megis mint öszvegyürt resz tíinik elö , a mit 
csak az edenyes ker felremozdi'tása utáin lehet elöször esz- . 
revenni. _ 

Az agyat több harántvágások által több korongok 
ra osztván , es ezen korongokat egymás után felretaka 
ritvain: azl iapasztaliuk , hogy eleinte'n a heias állomány 
а velòs kòrül tckergösen fut, de mennél melyebbcn lla 

l 
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Luuk az agyba , amaz annál inkább fogy , emez реф; 
szélesége meg körülete szerint növekedik‘; mely araiuyt 
а kù'lömbözö állomáuyok közt ilykênt vesziik észre egész 
azon helyig , hol vágásunk által a kérges testte akadunb 
Ezcn helyen (вы! а velös állománynak legnagyobb ki 
terjedèsét tapasztaljuk, mely nzonnal nz alatta fekvö ‚ 
ugygyomrokat fedezi, a honuan a velös állomúnynak 
ezen részét gyomorfede'lnel‘ (Tcgmentnm ventriculi) 
„так, vagy peteképü idomja vëgett másképp Vieus 
senfe'lpete's lrözepponljánal: (Centrum semiovale Vieus 
senii) is mondják. A két gyomorfedelekközt egy nyúl 
tában háttlll mel felé futó velös csikolat мышь. mely 
mintegy kötö szer helyett szolgál , melyáltal a két fél 
tekék egyesülnek egymássalgezen részt l‘e'rges tesmeb 
(Corpus callosum) ‘аду egy Zegnagyobb ereszte'l'e'nel‘ 
(Commissura cerebri maxima) is nevezik, mely a resta 
csonttńl fogva veti elv magát egêsz azon részíg hátul, hol az 
agysarlója az agyacs sátorába men állal. Ezen _resz (mak 
uem négyszegletü ‚ melöl keskenyebb , hátul szélesebb, 
és fekvése vŕzerányos, Pólsö lapja kevessé domború ; en 
nek közepén némely hosszús két emelkedett hosszak 
túl körl‘ilvett borozda látatik , melybe két oldalrlîl 52:1 
.mos haránt hosszak ütödnek , alsó lapja sokkel виде 
sebb, mivel ez két oldalt a gyomorfedélbe men által. 
A kérges test melöl lefelé gürbül, a csl'kolt test melsö 
részét környeli, az oldalsó gyomrot melöl eként re 
keszti be , `és az agy száraiban vesz elghátul а тепуеч 
zettel fi'igg öszve , és a pödörló ММ: képeli. Az agynak 
е része egészen velöbül (Ш , ès rostos alkotást árul el; 
nls'ó lapjdtúl kettös vékony velölemez az az диета 
аёрёпу l(Septum pellucidum) ereszkedik le , mely rész 
csaknem tökélletesen мимо, háromszegletü, melöl 
szélesebb, hátul hegy'esen vesz el. Az áttetszö sövény 
a kérges testtöl fíiggélyesen ereszkedik le , és hátul a me 
nyezeten végzödik. A Её: vékony egymás mellett lebo-- 
csńjtkozó lemezek a kérges testnél fólül nem ù'tödnek egy‘I 

l 
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máshoz, hanem egy Из hézpgot az a'ttetszö' sò've’ny 
1Ю’отпй‘ (Ventriculus septi pellucidi) hagyińk magok` 
мы, ше1у vizes göznél égyebbet nem ibglalmagában. 
A`sövèny alatt a kérges testtel csaknem párhúzomomn 
egy mais rész a menyezet (Fornix) folytalódik , mely. 
liáromszeglelü idomú , alsó' lapia a harmadik gyomor 
felé néz, és némely ezen gyomrot fedezö edényhállón 
nyugszik. és raita az edényhálló iitereilöl csikolalok` 
támadnak , rnelyek lz'ntorna'nal‘, vagy laut/ml: (Psalte 
rium , seu lyra)nevezletuek g fólsöiapiaaz áltetszö sö 
vénnyel, meg Ia kêrges testtel fù'gg öszve :két szélei az 
agy oldalsó gyomraihoz esnek , egyik „szeglete mel, az 
egyebb két szegletei рейда hal; ш}; танца]: igazitva. A 
menyezet melöl két szárakra szakad ,'melyek а melsó' 
ereszték elött ereszkedn‘ek le , és az agy velös állomá 
nyába, meg a fehérkedö testekhe mennek által. Ezen 
útiok~ ‘követiökhen a szárak mindenik oldalon` némely 
peteképü nyl'lást hoznak elö , mely által az oldalsó 2‘души- 

_ rok a harmadik gyomorral fùggönek öszve, és melyek ' 
álml az edényfonatok hatnak ezen utolsóba. Hátul szin 
te két terpeszkcdö» „мамы végzöaik amenyezet, me 
lyek a kérges testtel egyesülnèk , és a galandba 'mennek 
által. --- Ezen rész osuna velö. 

Az oldalsó 'vagy /La'romszar'vú gyomrol‘: (Ven 
triculi laterale; , seu tricornes) A gyomor fedeléhöz iut 
ván ,` és ат; letakarl'tván , a kérges testtöl két oldalt egy 
egy üregre akadunk,melyek'ezen nevet viselik. Ezen két 
gyomrok közepett az áttetszö sövény által választatnak. 
Mindenik gyomor három iái'atokra, vagyis szarvakra 
osztatik. Ezek közül az egyik vagyis a melsö‘ ватт 
(Cornu an‘terius) az atte'lszö- sövény mellett nyúlik mel 
felé . és vakon végzödik; a másik vagyis a ha'tsó szarv 
(Cornu posterius) hát 'felé ig'yekszik, legrövidebb, keves 
sé befelé fordúl , és szinte zártan végzò’dik; a harma 
dik vagy a lelza'gó влаги (Cornu descendenà) a leghos 
szúbb , lel'elé száll , kevessé ki -- és mel felé fut , és a nagy 

l 
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agy alapjáu végzödik. Ezen‘járatokban kiilömhféle (111 
dorodaisok véteinek észre, melyeknek külümbfélenevek 
adattak. Mindenek elötta gyomor közepén, az az otl, hol 
a három szarvak kncczannak egyiive , két egyik a má 
sika elütt fekvö domború részek látatnak ‚ melyek еду 
csl'kolat által iartatnak egyvé; uz egészen melöl fekvö 
sziirke szinü csíl‘olt testnek (Corpus strialum) nevezte 
tik , mely melöl szélesehb minisem hátul, és keresztiil. 
vágván, héjból és velöböl áll,melyek egymást rélegek 
kent vállogatják, és csl'kolt tekintetet mutatnak. АН‘ 
testek melsö végei egymáshoz közelehb esuek , a hait 
sók egylnástól távoznak; alol az agy kocsánjai mellett 
az agy gyurmájának alsó lapjábanvesznek el,és авт; 
ideg eredetét tészik. A második az elöbbenin túl fek 
“б rész a lríta'degeb telepe'nek (Thalamus nervorum op? 
ticorum) mondalik , mely hasonlóképp domború ‚1111 
nem velös állománnyal lévén fedve, kiviil fehér, be 
löl azonban elég héjat foglal magában; kifelöl a nagy 
agy velös állományába men által, hátul a két telepek 
egymástúl távolabb esnek, és a négyikertestektöl meg- y 
választatnak; melöl egymáshoz közelehb fekszenek,és 
nem ritkán bizonyos kis velös lemez által egyesl'tetnekì 
alol, hol 6k az agy kocsánjaiba mennek által, és a 
látidegek kitù'ndökölni Машина]: , ki- meg befelül, apró 
dombok fekszenek, melyek {гей [евгвЪлеЬ (Corpora 
geniculata) печей viselik. A osl'kolt test, meg a telep 
közt némely velöböl való csl'kolat , az ugynevezettfe'l 
körös galand, vagy Tarz'nnak új fe'ŕeccse (Taenia 
semicircularis;, seu Frenulum novum Tarini) tünik szcm 
be, mely belölrül kifelé {Идёт iut, és alol az agyko 
csánjában , fóliil pedig a két emelkedésekben vesz el. — 
A hátsó szarvnak fenekén több meghajolt redök tapasz 
taltatnak , melyek a madár körörnhöz lévö hasonlatos 
ságoktúl madfírsarlvantyúual: (Calcar avis) vagy еду 

-szóval ŕörò'mnel: (Ungvis) vagy a pödörló На làba’lzaß 
(Pes hippocampi minor) neveztetnek; ezen'fehér Lillo 
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má‘nybúl ös'zvelett redök pedig erede‘teik‘eta kérges test 
114156` ь2ё1ё1б1 vészik. — Ugyan ezen helytöl egy más 

' vaistagabb nyújtvány is dúdorodik ki, mely а lehágó 
szarvbzln mint valamely gömbölyüs májos test ereszke~ 
dik le , mely а pödörló ладу la'ba'nalv (Pes hippocampi 
majorLseu Cornu Ammonis’) mondatik , és kivül fehér 
ylévén, belöl те}! héjas állományát magábau. Ezen rész 
nek .1101 еду vastagabb véggel szakad vége ,melyen ne 
hány emelkcdések (Дней. Melle-tte еду velö'böl álló kes 
keny test а galfmd (Taenia) látatik , mely alol a pödör 
ló lábával egyesül, és hasonlóképp rlerumás` mint a 
közönséges szarvnak folyuitványa.` — A gyomrokban 
mindenik oldalon nevezetes eres hálló találtatik , mely 
nem más mint а lágy agykérnek öszvegyürödzött. foly 
tatása , és oldalso' вашу/опыта}: (Plexus choroideus 
lateralis) mondatik , mely bizonyos görgeteg köteletq 
àlll't elö, meg а melyben az edények egymással öszve. 
csavarodva futnak. Ezen fonat a'z çigy liocsánja `meg a 
lehágó szarvban lévö pödörló lábának vége közt alol kez~ 
dödik, fólhágtában a pödörló lábán fek-szik,aztán а melsö 
szarv felé igyekszik , а telepen nyugszik, és egész a menye 
zet melsö s_zárán alol terjeszkedik el; mely utolsót :Pôle-Iv 
melvén , alatta edények kiterjedése а Хтбяерзб' ейёл_у_/`о-‚ 
nat (Plexus choroideus medias) штык, ше1уа harman 
dik gyomrot, meg'a négyikertestekel fedezi. Ezen fo- ‘ 
nat sz‘inte а lágy agykérnek folytatása , mely a nagy 
аду hátsó karélyai közt meg az agyacs közt vészi ma. 
gat be- meg mel felé, és melöl mind а két elöbbeni 
fonatokkal öszvefú'gg. A fonatokat kèszl'tö edények gözu 
képben szúmelen nedvet választanali el, mely a азот» 
széd részek öshveuövését akadályozza; a kígözölö edé. 
nyeknek megfelelö fólszl'vó erek jelenlétéhöz egyedül 
némely kórtudományos tünemènyekböl vetiink. 

А Ízarmadz'L‘ gfyomor (Ventriculus tertius) azonnal 
szelńbe ötlik , mihelyt а menyezet _fölemeltetik , meg a 
közepsö edényfonít fólre mozdl'latikl Ez ogy keskeny 
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közepén valamivel szükchb iireget kepel , mely „мы: 
a telepek melsö reszei által, nlol kevesse sziirke «Шо 
mány által, fóll'il pedig a meuyezet ‘Щи! határoztatik , 
es az oldalsó gyomrokkal fiigg öszve.Melöl nemely ve 
lös resz által n melsö ereszte'ŕ (Commissura anterior) 
‘На! környeltetik , mely egyik iîeltekétöl a тащит ter 
ieszkedik melyen az állományba be, es egeszen velöböl 
áll. Ezen reszen túl az agy harmadik gyomra melyeb~ 
ben ereszkedik alá, тушки! ‚ es vegre az úgy neve 
zett tölcserre bukkan, hol is ezen gyomor egességes 
ńllapotban vakúl ve'gzödik. A megszükülö resz a tôl 
cae'rbe való bemenetelnel: (Aditus ad infundibulum) 
neveztetik. Hátul ezen густо!‘ hasonlo velöböl álló 
csikolat alltal a lia'tsó eresztél: (Commissura posterior) 
anni kórlátouaukmeiy а két’teiepek нам vaaikész 
re. Ez alatt egy На gömbölyüs nyilás а Sylviua zai 
líbje'be 'valo' бешеные! (Aditus ad aquaeductum Syl 
vii) találtatik, mely egy mingyárt Pólhozandó csator 
nába vezet. Ezen egesz gyomor szinte vizes páralval van 
eltelve. i 

A harmadik gyomornak этики nyilásából egy 
csalornába leheterni , mely Sylvius zsz'lz'bie'nel‘ (Aquac 
ductus Sylvii) neveztetik. Ez hátnak ferden fut lefelé, 
es a negyedik agygyomorban vegzödik; alol a Varol 
hidia ńltal vetetik körùl, fölù'l bizonyos agygyurma 
‘Пи! az úgy nevezett négyilsertestel: (Corpora quadri 
gemina) által fedeztetik. Az ждут}: ezen resze а csator 
na {ölött mint valamely hid emelkedik fo'l, mindket 
oldalrúl a Varol hidiába men által, es az ag'y kel. fel 
tekeieit egymással, meg az agyaccsal köti бане; fólöt 
te negy csekely vdombok nyugszanak, melyek közx'ila 
melsök nagyobbak minlsem a hátsók. Azon völgyelet 
ben, melyet a ket_ melsö dombok vesznek magok kö 
ze, a годов/мну)’ (Glaudula Рамы seu conarium) 
fekszik , mely fòkepp a harmadik cdeuyfonat Май kör 
nycltetik. A lobozlól kel keskeny csikolalok szállnhk' 

L 
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alá , melyek l‘ociuíual'nal` (Pedunculi) nevezletnek ,és 
n telepekkel egyesülnek. A toboz hosszús idomú,sz1'-~ 
ne harnais szürke; ‘югу az állomdnyában , ‘аду pedig 
elötte, de vele mégis egyesülve leginkább pedigr a fn 
nosodásnak kezdete ими, де olykor a gyermekeknél 
is egy kis rakás t‘óvényt, vagy köves testet lehet травя 
talni. Maga pedig ezen mírígy héjias állományból, 
vagy iukább az agy gyurmájától eltávozó мы: tulajdon 
állomáuybúl Мыши&quot;: állani, csak azért. is, mivel nem 
ritkán megcsontosodni tapasztaltalik. A menyezet meg 
kérges test közt. foliil, és а négyikertestek közt alol 

'némely szembetíinö hasadék látatik , mely részint a har 
madik gyomorba , részint az oldalsó gyomrok lehágó 
szarvába vezet; melybe mind a kettöbe az öszvegyíírt 
_lzigy agykér hat mint oldalsó meg közepsö edényfonat‘, 
de a pókhállóhártya is beléjök vészi шаг“, mely n 
gyomrok falait szinte behúzza. 

A ладу agynal: feneke , vagy alapja (Basis ce»&gt; 
relm) egy nevezetes hevágat által Ы: Irare'lyokra (Lo 
Äbi) osztatik. Ez a kardnyújtványnnk az agjr állományá.. 
ba való helxalása által származik , ferdén fut belölriíl 
kifelé és Syl/vias drl'a'n'alv (Fossa Sy1vii)neveztetik. Ezen 
árok által az agy alsólapja egy melsö kissebb 78161118!! 
nyire kivájott karélyra vagyis az аду melaö' kare'lya'f 
ra ,(Lobus cerebri anterior) meg egy Штаб nügyobb és 
domboruhhra , шагу az аду Íza'tso' ŕare'lya'ra (Lohus 
cerebri posterior) osztatik, Ezen utolsó némelyektölis 
mèt két felekre osztatik t. i. a közepsö és hátsó karélyra; 
hanem ezen mdsodik fólosztást csak akor lehet észre 
venni , midô'na 'haltintékcsont sziklás része az аду ál 
lományába nevezetes benyomatot гей. A melsö karély 
also lapján és belsö széle felöl a Sylvius árkától Вид- 
vén egy nyúltában Ещё borozdát lehet látni , mely a 
szagideget fogadja magába. Azon helyen hol a melsö 
meg hátsó karély öszvekocczannak, az egyy meggyú'le 
kezett velös állomáuya kidúdorodik, és két gömbölyüs 



236 Az agyról, gerinczagyról, 
nyúitványokat készit, melyek az аду kocaa'njaínak 
(Pedunculi cerebri) neveztetnek. Ezek meltöl ferdén 
vészik útiokat be - meg Ы: felé, egymáshoz közeled 
nek, a Varol hidjába mennek (НИЦ, és a nyúlt ag 
gyal fù'ggönek öszve. A két kocsánok közt a harmadik 
gyomor fcneke iekszik. Ugyan ott két félíg meddig göm-I 
bölyü emelkedések a fe/ze'rlredö‘ vagy „падет testel: 
(Corpora candicautia, seu mammillaria) látatnak, me 
lyek fchér szinük ugyan, de belöl sziirke állományt 
is foglalnak. Elöttök n tölcae'r ([ufundibulum) fekszík , 
vagyis azon kúpke'pü homályos szim'í rész , melya har 
madik gyomrot fedö valnmennyire szürke gyurmától 
vészi eredetét, egyenesen alá ereszkedik, és a turhós 
miríggyel egyesül. Ezen tölcsérközönségesen nem üres, 
némely esetekben azonban bizonyos hosszús osatornát 
tnpasztaltak benne. A turhás mirigir (Glandula pitui 
taria , seu hypophysis) mely a tölcsérrel vugyon ösz&quot; 
vekötve, a töröknyeregben fekszik , és a köröe öhöltül 
környelt`etik; ö sziirke dllománybúl van , melyhen fe 
hér „мы; látatnak, a keme’ny kér ötet maidnem egé 
иен fedezi, csak föliil nem. 

520. §. Az аду a c s. (Cerebellum) 

Az agg/acs a nyakszirtcsont alsó mélységeiben nyug 
szik, és n sátor által választatik meg a nagy agytól. 
Nagysága az „дует sokkal csekélyehb; ès szinte ket 
féltekékböl all , melyek alol az agyacs sarlóiát vészik 
magok közó, hanem a közepen megfólx'il egy közbe 
esö test által egyesülnek, mely ugyan közönségesen 
féregnel: (Vermis) neveztetik , hanern szorosabban meg 

_ tekintvén, több magányos szilakokbúl Мишей}: állani. 
Az Íagyaosnak mindenik féltekéie peteképü; a két fél 
tekél; egyesûlésöknél fóliil az agyaos melsö szélénél 
némely félhódképü bevágányt, és a hátsónál ismét egy 
más meg nevezetesebb és mélyebbet lehet (Май. Az 
agyacs fólsö lapin mellölhát felè halk folyamattal 



éshártyáikról. _ '237. 
ereszkedik le _. az alsó i ddmborúbb , és ezen azon völ 
gyeletet láthatni , mely а nyúlt agyat fogadja magába; ` 
аЪеЬб 1ароп_ egy valamennyire széles Ы‘: meg kifelé 
azonban keskenyen végzödö horozdát lehet tapasztal 
ni, melyben a /u'd/wz tartozo’ кий‘ (Crus ad pontem) 
találtatik. Az agyacs szintúgy hir tekervényekkel meg 
borozdákkal, hanem mindketten egész más irány sze 
rint futnak, t. i. tökéll'elesen harántúl , még pedig in 
kább közös közeppontosan; több helyeken azonban 
mélyebb borozdák Миша]: , innét mindenik félteke öt 
karélybúl látszatik öszvezéve lenni. Ногу ezen karélyok. 
alkotását annál jobhan fólfoghassuk, az agyacsot Ы; 
gélyesen szükség bevágni; midön is а vágntt lap fake 
pii tekintetet áruì el, és az úgy nevezett Не: frija't 
(Arbor vitae) mutatia, mely mégis fi'íggélyes vágás ál 
tal kétféleképp tüńik szembe. Ha a féreg vágatik által, 
tehát csak két fehér gyurmából álló f6 törzsökök lai., 
“так; de ha a félteke közepênél metszetik által, te 
Мг tiz tizenhárom olyan törzsökök ötlönek szembe. 
Ezen utolsó esetben mindenek fólött a közepen némely 
fogas test látszatik , mely sziirke gyurmából áll , és сей! 
lö'lre'pü ‚ vagy fugas , avagy súgáros ‘вашей (Corpus ` 
rhomboideum , dentatum , ciliare) neveztetik. Ettöl ter 
]'ed el a’velö ágakként a környék .felé , úgy hogyaka 
rélyoknak egész зон“ lehessen látni, melyek sokszoro 
san ki vannak csipkedve. Valamennyi velös ágak szür 

‘ ke állomány által környeltet'nek. Az egyes karèly is 
mét a félteke köriiletje felöl több apró lemezekbe ош 
lik, melyek hasonlóképp fehér és szù'rke állományliúl 
állnak. Ezen НИЦ а csù'llökèpü testböl három pár ve 
lös sza'ral: (Crura) lépnek ki, az egyik a négyikertest‘. 
felé men mel felé , és a ne'gyz‘l‘ertestek/Löz tartozo' лёг. 
nal: (Crus ad corpora quadrigemina) mondatik; a má, 
sik mint agyacs lzocsa'nja (Pedunculus cerebelli)aVa--' 
rol hl'djához sietf, a harmadik pedig Ã‘ölell‘epz'ì test (Cor 
pus restiforme) neve alatt a nyúlt agyhoz igyekszik. 

x 
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--~ Azon ‚так közt ,melyeka négyikertestekhöz men 
nek , cgy vékony velös rész van kifeszl'tve , mely agyacs 
billentyiïje'nei (Valvuln Cerebelli) nevezete ‘Пан-а: agy 
negyedik gyomrál. fedezi; ez а négyikkertest szêlélöl 
vészi eredetét , lefelé ereszkedik , és az agyncs vclöjével 
egyesül. 

321. S. А Йаго! hídja', 'vagy a gyürölre' 
pú a'vagy alapdúdoroda's. (Pons Varolii, 

protubei‘anlia гашиша-15, seu basilaris) 
Ezen rész az ngy Марии fekszik, az agyacs meg 

nyůlt agy elötl a nyakszirtcsont alaprészén; gyurmája 
sokkal meröbb mint az agy akármely más részéjé is, 
alol domború, és а nyúlt agytól egy har‘ánt hasadék 
által мышь; szorosnbb vizsgálás alatt elöször ha 
ránt томе]: lámtnnk rapa, melyek mindenik oldalon az 
agyacstól erednek , és azon hosszban végzödnek, mely 
ezen rêsz lemente szerl'nt szalad 5 azon rostok nem сгус 
bek , mint nz agyacs kocsánjainak folytatványni, rne 
lyeknek levétele utánlmás rostok tünnek szembe, me 
lyek inkáhb а nyúlt agyból az 6 mente szerl'nt ered 
nek; ugyan ezek nem mások mint a kúposzlopú tes 
из! , melyeknek rosljni jobban elteriednek , sziirke 6110 
máunyal vegyítve vannak, és а _nagy аду velöszáraiba 
mennek által. 

322. S. А g e r in с z аду (Medulla spinalis) 
„ A gerínczagy az agynak azon szembetünö folyta 

taisa , mely az öreg likon lép ki , és a gerinczoszlop csator 
„мы“ egész a keifesztcsontig ereszkedik le. Közönsé 
gesen a gerinczngy két részre опций]: ; azonrésze , mely 
még n koponyüregben találtatik , és a Varol hl'djától 
egész az öreg likíg terjed , 11g/últ agynal‘, (Medulla ob 
longatn) azon rész ринг, mely az видны meghalad 
‘(ш , az egész csatornában folytatódik , tulajdonképpge 
riuczagynal: (Medalla spinalis) neveztetik. 



es hártyáikról. 239 
A gerinczagy hasonló haîrtya'l'eal hir mint az аду; 

a kernen y agyker t. i. az öreg likon (НИЦ lep a csatorná 
ba , egesz a keresztcsontig teried, es ámbátor а csont 
csatorna háromszegü legyen, megis görgeteg hüvelyt 
kepel _. mely fóllïl szükebb ,alol tágabb. Agerinczcson-~ 
-lokkal ezen hárlya зените: által csak lazan {031111111 
tik öszve , hanem ellenben_az öreg likban a nyakszirt 
csonthoz nemely inaîs gyiirö által tapad. Ezen hártyn 
befelöl is csak lazan kütetik a gerinczagyhoz. A ke 
meny kerböl ket oldalt meghosszúbbodások mennek 
a'zon likakhoz , melyeken keresztül az idegek hatnak; 
amazok ezeket kesirtik , es irányaik, meg nagyságaik az 
idegek lefolyásátúl, meg vastagságátúl fl'iggnek. A nya 
`kon csalmem _vizerányosan mennek, es rövidek , a há 
ton , es meg inkább az ágyektáion alá ereszkednek ,es 
vegre csaknem fiiggelyesen bocsáitkoznak le, 11033213 
ságaik is szüntelen növekedvemMihelyt a csatornát el 
hagyták . nem a csonthártyával kötetnek öszve , hanem 
az idegek hüvelyebe mennek által. A kemeny kernel: 
kl‘ilsö lapin valamennyire erdes a тайга levö зените! 
töl , a belsö ellenben sima es nedves. -- A kemeny ker 
ntán a pókhállóker következik , mely hasonló tulaidon 
ságú mint'az agyon, a gerinczagyat csak lazan környe 
li, a veredenyeket reiti magában, es minden agerincz 
agytól elszakadó idegekuek boritekkal kedveskedik. De 
а hogy az idegek a csatornát oda [лад-УИК , а kemeny ker 
belsö szl'ne fele türödzik vissza ,melyet mint. snvós här 
tya fedez. -- Az ez alatt fekvö valódi agyker a gerincz 
agyat tökelletesen fedezi _. ennek belsö lapiátúl számos 
вида]: szakadnak, melyek egyenes szegleteknel egesz 
`ezen resz belsöiebe hatnak.Ezen hártya mindket oldalt 
a [педагог sza'lagot (Ligamentum denticulatum) nem 
zi, melynek kesziteset a pókhállóker is ищи: (216111011;` 
ditani. Ezen szálag egesz sor fogkepü teriedekeket. ke 
pel, melyek közíil mindenik ket párideg közt helyez 
МЫ‘. A Рога]: maid csak magányos szálakbúl állnak, 



240 Az agyról', gerin-czagyról, 
maid háromszegletü terjedékeket képelnek. midön is 
ezeknek alapia n gerinczagy felé вёл . hegyök pedig a 
kemény kérrel egyesúl. Ezen szálagok két oldalrúl le 
ereszkedtökben egymáshoz közelednek, és a gerincz 
agy vêgénêl egymással egyesülnek. —- A gerinczagy $211 
mára rendelt edények ezek : a melsö orjütér; (Art. spi 
nalis ant.) a Ím'tso' orjüterelr; (Art. spinales post.) meg 
számos iitéraigak, melyek a gerincz - a bordaközötti , 
az ágyék - és keresztiiterekböl származnak , és a gerincz 
oszlop oldalnyila’sainál hntnak abba; a vérerek hasonló 
renddel mennek vissza. 

A gerinczagy köriilete sokkal kissebb. minta ge 
rinczoszlop üregéjé, mely intézet azért törtène, hogya 
nyomás és az ebböl származó rossz következések meg 
akadaîlyoztassanak; ö nem tész tökélletes hengert,ha- 
nem egy hátsó meg egy melsò' lap-. és két oldalszélek kü 
lömböztetnek rajta. Mind a két lapon egyl Енот hossz 
ereszkedik le , mely a gerinczagyat két oszlopokra lát 
szatik osztuni. A gerinczagyat harántúl átvágván , ave 
lös állomány a köri'ileten , a szl'irke pedig 'belül гаран 
taltatik. Ezen utolsó négy csl'kolntokat mutat, melyek 
а közeppontnál legye'sülnek. A két állományok egyma' 
hoz kiilömbözö arányban vannak. -Hol az idegek az als 
só meg Íölsö végtagok számárn erednek, a velös 11110 
inány arányként igen szapora , és a héjast majdhogy meg 
nem haladja’; a дек-111021135’ mais részeinél megforditva. 
van az мну. A gerinczagy , ötszorosabban megtekint 
vén. két részböl tétetík öszve. t. i. bizonyos savósszö 
vevényböl. és akét állományból , ezen utolsók kevesbé 

' tömöttek mintsem az agyban , azért is könnyebben szét 
folynak. A savós szövevény a lágy agykérböl ered , 
mely ugyan minden felöl, de föképpa két hasadék által 
hat’be. és egymás mellett fekvö hüvelyeknek egész s0 
rát késziti , melyek az :illományokat foglalják 1118301 
bamEgyszersmind ezen életmiv belsejébe számos edények 
is llatuak. 

A 
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A gerinczagy fölíil a4 nagy aggyal , az agyaccsal ‚ 

-meg a Varol hidiával fiigg öszve , melytöl valamennyire 
egy hasadék zilial választatik meg; kezdete vastag, 1e' 

. hágtában a közben, mig ainyakèzirtcsont alaprészének 
kiváiott lapián nyúgodnék . keskenyebb lessz, és aztán 
az öreg likon búiik keresztiil.. Továbbá némely emcl 
kedések Миша]: itten raita: legelsó'bbször a közepen a 
lrúpoazlopú. {еле}: (Corpora pyramidalia) vétetnek ész 
re, ezek két oly ernelkedésekböl állnak, melyek ké 
pöktöl vévén nevöket, fölül széleaek, alol hegyesen 
végzödnek. y&quot;A lrötell‘e’pz'ï мы: (Corpora i‘estiformia) 
a két oldalt legkilebb helyeztetett emelkedéseket tészik.__ 
és agerinczagy meg agyacs közt veló's kötò' szer helyett 
szolgálnak. A két elöbbeniek közt mind a két oldalon 
az olajszemz'ï ‘еле!’ (Corpora olivaria) találtatnak ‚ 

'_ melyek az egyebb emelkedésekkel fl'iggönek öszve. A 
gerinczagy' fólsö részét Pólnyitván, a negryedz'l` gyc 
morba (‘Гены-{сыне quartus) iutunk; -e`zen iireg az 
agyacs alsó része, az agyacs hillentyüje , meg a nyúlt 
agy közt fekszik; a billentyü az 6 határa;` a густо; 
melsö lapia kanyaritott, mivel raita két oldalrúl a ve 
lô’s állomány l'itódik öszve; föllïl a Sylvius zsilibiével 
függ öszve, mely mintegy mély válúban , az z'rtollban 
(Calamus scriptorius) az üregen hat keresztv'il. Végre 
ezen gyomornak fenekénfehér haránt csl'kolatok МЫ! 
nak , melyek mindkét oldalrúl az irtollban iitò'dnek фи 
ve, és gyakran a hallideg közeppontiát мышцах ké 
pelni,'hanem gyakran nincsenek'is vele egyesülve. ----- 
A nyúlt agynak mélyebb kipuhatolása következendökre 
tanl't; valamint az egész gerinczagy ö is két oszlopok 
búl all, melyek egymás mellett emelkednek föl,melyck 
mégis valamennyire eltávoznak egymástúl, és az аду 

' Vnegyedik gyomrát kórlá‘toliák. A két oldalon lévö оза 
lopok közül mindenik három nyalábokra szakad, a _ 
külsó' a kötelképü testet tészi, a belsö hátulról шам 
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242 Az agyrol, gerinczagyról, 
ven, nem más mintsem a kúposzlopú test, a kettö kö 
zött pedig az olajszemü test találtatik. 

Ezek után a gerinczagy az öreg likon által a ge 
rinczoszlop csatornáj’ába jut, lefolyása .tekergös , es az 
oszlop hajlásaihoz tartìa magát. A` két oldalon a pár- \ 
idegek lépnek ki belöle; vastagsága kiilömbözö: a ko 
ponyiiregbel való kilépténél vèkony, és' a nyakcsigo 
lyákban csak ott dagad fol., hola kar idegei szakadnak 
el tôle. Leszálllában ismét vékonyodik egész azon he 
lyig, hol az alsó végtagok szaimára erednek belöle az 

'idegek. itten ismét földagad, meg ismét vékonyabb lessz. 
s végre kúpképre «этаж. A gerinczagy végénel az 
idegnyaláboknak egész sora't leliet ‘tapasztalni , melyek 
a gerinczagytól liegyes szegleteknèl szakadoznak ki, e's _ 
számtalan szálakat készitnek; az -egêszet , a hogy csak 
van, Iofarlvnalr (Cauda equina) nevezik. A kúpképü 
rész tészi tulajdonképp a gerinczagynak végét, mely 
közönségesen az elsò’ , meg második ágyékgerincz közt 
esik, és еду rövid meg tompa nyújtványból áll, melyen 
Ей kis dombok tapasztaltatnak; az egyik föliil pete- i 
képü , а másik alol kúpidomú. A gerl'nczlzgy “(Лада 
(Ligamentum'medullae spinalis) ezen csúestól szárma 
zik, mellyel kövelkezendöképp áll a dolog: a szálag, 
alolrúl tekintvén fölfelé , bizonyos fonalféle három $203‘ 
lettöl ered az utolsó keresztcsontcsigolya táján, a ke 
:mény kér által lévén beburkolva. Ezen hz'u'tya а szá 
lagot csak hamar elhagyja , honnét 01у tekintet ered, _ 
mìntha a szálag fúrná meg a kemény kért. Most egre 
dül az edényke'rtöl leven. fedezve , a maga fonalképii 
idomját megtartja , hanem a liarmadik :igyékcsfgolyáhan 
tölcsér gyanánt tágúl ki, idegállományt fogad mag-iba, 
ésa gerinczagy kúpos részével egyesůl. y \ 
323. §. A ta'gab 1’ e'ŕtelmiï agg/nah lrz'pu 

Ízatolfisa alolrúl lsezd'vén. fölfe Ze'. I 
Az _egész аду meg gerincz'agy tulajdon fehér ideg 

rostokbul állnak; a szürke állomány egyedl'il tökélle 
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tesíti öket , s csak szaporodásokat lálszatik elömozdl' 
или! r. emez majd az idegrostokkal тени“: öszvevegyülni , 
majd belöl maid kívi'il Тыква“; ezeken. A veló’s rostok 
mind a nagy agyban mind az agyacsban kettó's` írány ` 
szerl'nt Рита]: le, részint а környék 'felé súgárokként 
terjednek ki, részint , hogy az аду életml'veínek öszve 
kötetését eszközöljék , az agy közeppontja felé futnak. ‚ 
A gerinczagy, a négyikertestek, a látídegek telepei, 
meg a csl'kolt testek tészik az egészv agynak alqpját. 
mel-yekböl а többi részek ‘erednek, meg а melyek kü 
lömbféle helyeztetésök és irányok következésében а 

s kl'ilömbözö gyomrokat hozzák elö. Hogya rostok 1efo-' 
lyását és elterjedéset illendöen átláthassuk, és észreveá 
hessl'ik, az agynak a magzatban való alkotását szl'ìkség 
tekintcm'ink, melynek szorgalmatos kipuhatolása által 
а meglettek agyának alkotása is fölvilíígosl'tatik. 

Az agyacsban a тело}: kettó’s irányaíval követ 
kezöképp van a dolog: a rostoknak egyik sora mint 
képelò’ készůlet a kötelképü tèstböl indúl ki. Ezen test 
а nyúlt agytól elfordúl, és oldalt tart kifelé, {611163 
tában megvastagodík , és az agyacs féltekéjének helse 
jêbe hat. Ш; ò' а csiillöképü testre bukkan, mely szürke 
állományból lévén, arra szolgál, hogy a kifelé menö 
ídegròstok gyurmájáb gyarapl't’sa; mely utolsók egész 
rend nyalábokra szakadnak; ezek'közl'il az egyik ha 
rántúl ŕnen befelé, еду a melsö oldaltúl jövö hasonló 
val egyesül, és a férget hozza eló'; közülök mzísok 
sokan re'szint fól-meg lefelé, részint haie meg mel felé ter 
jeszkednek , a félt'ekékct képelik, és környékes végeik 
nél sziirke állománnyal fedeztetnek. --- A ke'pelò' ké 

\ 

‚ szůlet rostjainak másik sora az agyacs belsejéböl 82:51‘ 
muzik, és egs,r kettös nyalábot készl't. Az egyik nz 
agyacs kocsánjának `neve alatt à hl'dhoz fut, haránt 
irány szerl'nt terjeszkedik ki, a hl'dban jelen lévö_hos- 
szús rostokon átvág, és a más oldalrúl jövö hasonló 
idegrostokkal egyesl'íl. A hl'dnak ezen része мы: an i 

16* 
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'agyacs számára rendelt valóságos eresztek, meliY all-tal 
feltckei каната}; öszve. A mzisik nyaláb az az а uégy.V 
ikertestekhöz tartozó kocsán ferden men Íl'ilfelc'a,Y a más 
oldalival egyesiil, es a negyikertestcket segiti kepelni.` 
Hogy a kötelkepü testek, es nein ezen utolsó reszek 
legyenek a kepelö keszülelek, az agy kil'cilödese пища: 
mely szerint ezen testeket mail' а magzat eletenek lcg-' 
korabbi idöszakasszában is fol lehet fedezni, a kiviil 

yliogy meg ekor a hidnak csak hire is volna, meg a ki 
vl'il, hogy a'most kifeilödesben levö agyacs, es a már 

_ 'meglevö negyikertcst Кбит valamely öszv'efiiggëstleliet 
ne tapaszlalni. 

A ладу agg/ban a гало}; kettös &gt;iránya követke 
zendökepp tünik elö: u 

A környek fele igyekezö roslok teszik akepelö ke 
születet; emez több nyalábokbúl all, melyek szintúgy 
а gerinczagyból ereduek, ezek pedig nem m'ások mint 
a kúposzlopú meg az olaiszemií testek. -- l.) A klip 
oszlopú testekból eredö roslok hid fele mentökben va 
lamely _hállót kepelnek_,melyhen'a magányos nyalábok 
egymáson~ átvágnak. Minek elötte ezek a hidba lepneneln 
valamennyire öszvezsugorod’nak , de mihelyt. abba be 
hatottak, azounal kiteriednek. Ebberí szapora szù'rke 
állornányra akadnak, melyböl `az elöbbeniekkel egyt 
sülö úi velös szálak szárinaznak. Mind ezen rostok a 
llarántúl szaladekon átvágnak, melyek az agyacstól ered 
nek, esennek ereszteket keszitik, a hi'd melsö reszenel 
lepnek ki, es most már az agy s’zá'rait képelik. 2.) Az 
olaiszemü testek rostiai hasonlókepp a hidhozv futnak, - 
es az agya'es eresztekéuek haránt rostiai közt mennek 
mel fele. Ezek is megerösitelnek Медный; által, me 
lyet a hidbau levö szl'irke állomány nyúit nekik. Az 
idegszálak a sziirke állományból kilepven, ай agy kc 
csániának hálsó reszet készilik,` es reszint a négyiker 
test fele futnak, reszint a telepekbe mennek állal. A 
nag-y agynak ekent шпиц]: зийга‘чешз nyalábiait mind 

› 

‹ 
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а -látidcgek telepcibe , mind pedig 11 csikolt teslekbe 
kiildi. Mivel mind ezen kót e'letml'vben sok sziirke ál 
lomány van jelcn, tellát hozzájok még más számos velös 
rostok jönnek ‚ melyek az elöbbenivel egyesiilnek , és 
а csikolt. testek meg a telepek kl'ilsö szélénél lépnek. ki. 
Ez ulán valamcnnyin súgárokként kezdödnek kiterjedni, 
oldalt‘fordúlnak kifelé, fölfelé lépnek, az oldalsó gyom 
rot környelik, és meutökbena sarló felé tartanak. Ezen 
egész lefolyások 1111111 'kivx'il sziirke állomány által [одея 
tetnek, és ez által a tekervényeket nemzik. Hogy а 
velös rostoknakplöadott lefolyása valósággal úgy légyen» 
a magzat agyának megvizsgáldsa tanl'tja; _mert, mivel 
még ebben az állományok vastagsága nem annyira nö 
vekedett, és mivel _némüképp öszve vannak forrva , 
tehát a rostok lefolyását toviihb lehet nyomozni. Mi 
nekutánna t. i. а kúposzlopú és olajszemü testek» а 
telepek meg csl'kolt testeken általhalottak volna, ezen 
utolsó életmivek szélénél valarnely vékony velös lemezt 
ncmzenek, mely kifele gyiirödzik vissza, f‘ólfelé hiíg, 

&gt;és sarlófelé futtában némely tires, de ‘_nem tökélletesen 
zárt h'ólyaigot készl'l. 4 . 

'Az idegrostoknak azon sora, mely a közeppont 
fclé fut, tészi 11 kötö készůletet, vagyis az ereszté 
keket. -- A leguagyobb a kórgestest , mely rész kö 
vetkczöke'pp származik: midön t. i. az imitt emll'tett 
vclösflemez , mely a magzat agyában csak egy 11613111 

lgot terjeszt elönkbe, a kemény kér sarlója melléjut, 
tehát leereszkedvón., :l magy egy féltekéjének bclsö fa 
lát szůli; aztán hdtul а menyezet hátsó szára‘ival eg'ye 
sül, és 11 pödörló lábait 1102211 е1б , melöl pediga me 
nyczet melsö száraival kötelik öszve.(v Közepsö része 
azonban szabadon fut befelé, és hasonló a más oldalon 
lévö vel'ös leme‘zhöz iïtödik , melyek egymással egyesiil 
vén, a kérges testet szülik. — Ay harmadik gyomornak 

_ melsö eresztéke az agyszárából származik; amintt. i. 
ennck‘ rostjai а csl'kolt teslbe léplek volna, tehát ne 

l . 



246 Az agyrol, gerinczagyról, 
hanyan köziilök be meg l‘olfelé görbülnek , melyek ha 
sonló az ellenkezö oldalon lévö rostokhoz l'itödvén , egy- . 
mással egyesülnek. A hátsó creszték is hasonlóképp ho 
ваш: elö. 

324. `§. Az лёд/‘101: meg ¿degre/Ldszer 
nel' a’llapotja az (Не! Ä'ülömbözö'sza 

hasszaiban. 
Amagzat feién lételének elsö idöszakaszában a ke 

mény agykér , a koponya , meg a bönyefeityû közt sem 
mi kiilömbséget nem lehet tapasztalni; mely részek 
most egy egyes hólyaghoz hasonlok. A kiviselt mag 
„мы а kemény kér a koponyához minden felöl erö- _ 
sen odanò’ , mivel ezen két részeket számos véredények 
tartiák öszve. A gerinczoszlop csatornáiában ezen 1115г 
tya oly állapotban találtatik, mint a meglettekuél. A 
pókhállókér igen szembe'lünö, melyet a kemény ker. 
belsö lapiától darabokban lehet meg választani, a mia 
késöbbi életben lehetetlen. A Иду agykér számtalan edé 

.nyekkel hir. » 
A nagy agynak nehezsége az egész testéhöz kép 

pest aráu ként sokkal nagyobb mint a megletteknél; 
ellenben az agyacs meg a Varol hidia a nagvr agyhoz 

тете‘ kissebbek, és kevesbé feilödtek, mint az élet 
egyebb idöszakasszaiban. 4 

i Az agygyurma a mag'zatban igen Иду, még pedig 
mennél ñatalabb ezen utolsó, annál foljóbb az elsö; 
benne az edények rend kivul _való sokassága {Маша 
tik, -melyek az élet tölöbi lefolyása alatt oly világosan 
többé nem látatnak , és csak keves részeivannaka mag 
zatnak olyanok , melye'kben a véredények oly elöke 
löleg találtatnának , .a honnan az agygyurmáia lis vöröses 
szinü inkább. . ~ 

Az agy most mar lia-lk folyamaltal tökélletesedik', 
a magzat élelének legkorahhi idöszakaszában ö igen egy- . 
szerü, és mindÀ a már ielen lévö életmivek továbbiki~ 

( 
i I ‘ 
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fejlödc'se által ‚ mind реф; új részeknek elöhozása ál 
tal csak késöbhen e'ri el tökélletesse'gét. 

Az'agyacs , a négyikertest, a telepek , a csikolt tes 
- tek durványai . és a gerinczagy , mega nagy agy hártya 
fóle kiterjedese tészik az egész agynak elsö alapjait. Az 
ezen részek köztmaradó hézagok pedig a harmadik meg 
negyedik gyomrot állítják elö. 

A gerinczagy'eleinte'n egy hátul nyl'lt hengert mu 
tat, benne valóságos csatorna tapasztaltatik ,mely fól 
az ugyacs felé kitágúl, és az agy negyedik gyomrát ké' 
Peli. A gerinczagy hálsó fala elkészülve lévén, tehát 
ötet, mely úgyis két lemezekböl áll , a hátsó borozdá» 
túl kezdvén oldal felé öszve lehet hajtogatni, midön 
is a csatorna ismét nyilva látatik. A `шаги: óletének to 
vábbi lefolyásu alatt azon csalorna megszükül,mivela 
gerinczagynak falai l'lj ideggyurmának odai'orrńsa ziltal 
megvastagodnak , és vógre kevessel sziíletés elöttynèmely _ 
sziirke ede'nyes állomaiunyal egészen bedugódik. 

Az agyacs `a 'negyedik gyomortúl két oldalra 113 
lödik ki, a mennyihen a már meglévö kötelképü testek 
mintegy vekony lemez hefelé gyiirödznek. A negyedik 
hódnapban már mind a két lemezek egyesiiltek,_és az 
agy negyedik gyomrát fedczik; az ötödikben a feite 
kék , és az ezek közé helyeztetelt féreg világosan lá 
tatnak; de aki'ilömbözö karélyok .'igaikkal és a'gacsaik 
kal együtt esak a hatodik hódnapban je‘lennek meg. 

I A VarolV hidja csak anegyedik hódnapban teremtö 
dik; a négyikerlestek eleintén két fedetlen alolrúl fül 
13111 hágó és 'hefele _ fordúló velös lemez'csékböl állnak ‚ 
melyek csak a negyedik hódnaphan egyesúlnek. О a 
Sylvius zsill'bje't fedezik , mely még most úgy látszi ’ 
mintlia agygyornor volna. Azon lemezcsék lassanke'nt 
vastagodnak , a zsilíbnck idomjait teszik mcg , és а nógy 
ikertestet csak a hetedik hódnapllan lehet legclsöbbkor 
iapasztalni. ‘ 
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A nagy аду , mint már {&quot;ólebb emh'tetett ,egy vé 

kony velölemezböl fejlödik ki, melya nagy agy 326 
raiból ered , fölfelé hág , fóliil megfordúl , a sarlónyújt 
vány felè szalad , és egyl u'res hólya'got шпиц. Ez fö 
képp a melsö karélyt készl'ti , és az edéuyes hártyát mint‘ 
edényfonalot tarlju mugában. Ezen lemezeket oldal fe 
lé gönyöll'tvén, tehát а [е1ере’К meg a c;»1'k0lttestek Ы 
lönek szembe. A kérges test, a sövény, mega menye 
zet még ekor hibázuak. A vclôlemezek lasszmként М: 
`1`е1ё kihosszúbbodnak, a négyikertesteket meg az аду‘: 
csot fedezik, és а közepsö meg hátsó karélyokat készi 
tik. A llólyagoknak fóll'ilete tökélletesen sima, és csak 
a hatodik hódnapban látszatnnk borozdák , melyekböl 
&quot;égre a tekervények teremnek. Azon hézag, melyet ' 
ezen hártya kórlálol, nem más, miulsem nz oldalsó 
gyomor; melynek eleintén csak еду melsö, те; egy 1e 
hágó szarva van', ezek kozúl nz elsö а még most ùröa 
szagidegbe nyúlik; a halls()- szarv csak akorjelenik meg, 
midó'n már a velölemezek hátul is kifejlödének. 

1 A kérges _test csak а harmadik hódnap végével je 
lenik meg, a midön t. i. а liárlyaféle fèllekék folynak 
egyvé. Az egyesüle's eleintén melöl Lörténik, és а mint 
a féltekék Мг felé terjeszkednek, ezen rész is hosszúb 
bOdlk. 1 , 

A menyezet, meg sövény kifejlödésé‘vel követke 
zökèpp vana dolog. Miudenik látideg lelepe Yzvelsö és ' 
alsó oldalán mindenik agyszárból еду гозШуаШЬ eresz&lt; 
kedik le а fehérkedö teslckhöz , melyekhen meghajol 
ván , fölfelé hág , és a menyezet 'melsò' szárát képeli. A 
-mennyiben pedig ezen виды}: új állomány odatéLele'ál-l 
tal rueghosszúbbodnak, ök lassanként hálfelé {итак , 
a szerl'nt a mint а féltekék hät felöl növekeduek. A 
szárak növés közben mintegy két szálngokat készímek, 

' melyek а telepeket kerülik meg, hálul egymástól е1 
távoznak, és a pödörló lábábu-meunek állal. A kétszá 
lagok lassauként egyesüluek, és а menyezet elö áll, 

‚ 
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mely csupán h-osszń rostokbúl van. Mindenik 52:11:15 
nak fólsö lapiából egy vekony velölemeznien'fólfele, 
es а kerges test alsó lapiával egyesiíl. Ez a söveny. A 
meddig а ket yszálagok egymással- nem egyesülnek, a 
söveny gyomra a'harmadik gyomorral csak egy iireget 
tesz, hanem a menyezet öszveforrása általl az elsö az 
utolsótúl megválik. A pödörló lábai mint kis redök a 
telepeken túl dúdorodnak ki , es az аду vel'ös állományá 
ból feilödnek ki. ‹ 

A következö eletevekhen a kemény kera koponyá 
val nincs többe oly erösen öszvekötve , kive'vena var 
rànyokat. Az аду merösege növekedik , mely az eleme-' 
dett embernél valóban szembetünö, a kiviíl hogy az azéri. 
hibás volna. 

Mind uz agynnk mind pedig a gerinczagynakidegei‘ 
а magzatban mar igen kifeilödtek, es igen vastagok ;ve-- 
lös állományok lágy,- maidnem folyó , es számos vere 
dények hatnak me'lyen beleiek. Az aggyal hasonló vál 
tozásoknak vannak alávetve; elemedett korban meg 
keményednek ., számos veredenyeket elvesztenek , es 
csaknem úgy tetszik , mintha avelò's állornany bennök is 
fogyna. 

 

MÁSODIH SZAHASZ. 
Az’lDEGEKR'ÓL.~ ’ 

325. §. A.. меда/мамы“. 
Yalamennyi idegeket három seregre lehet osztani , 

melyek köziil inindenikhöz több idegpárok` tartoznak , 
mert minden a iohb oldalon levö idegnek egymás abal 
oldalon fekvö hasonló ideg felel meg. _ 

.Az elsö' sereglzöz mind azon idegek tartoznak, 
melyek keâdetöket az agyból meg az öreg lik fólött a 
gerinczagyból veszik; es a koponyának likain hatnak 
keresztiil. Ezen idegek аду/бей ¿degree/Lee, vagy az 
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agyidegel: fendszere'nel: neveztetnek.` Az idegek ezen 
rendszeréhöz nz ogy alsó lapján melöl kezdvén, és há 
tul végezvémküvetkezendö idegek tartoznak : l.) a 32:15 
ideg, 2.) a látideg, 3.) a szemrnozgató Шея. q.) a so 
dorideg, 5.) az osztott ideg, 6.) a távoztató Мед, 7-) 
az ábrázatideg, 8.) а hallideg , 9.) a n_yelvgaratideg, 
10.) a bolygideg, 11.) а Willis járulékos idege, l2.) a 
nyelvalatti Моё. 

_ A ma'sodz'l; sereg mind поп idegeket foglalja ma 
gában, melyek a gerinczagyból az öreg lik alutt зайт 
mnznak; ezek va gerinczagy idegeít, vagy a gerincz 
аду idegeínel; rendszere't tészik; elnevezletnek реф; 
azon tá'jtól, melynél erednek , még рейд; 1.) a ltarlió 
ídegek, melyek а nyakgerinczek közt lépvén ki ,nyol 
czan vannak, melyekhöz meg a rekeszideg is юноша; 
2.) а hátidegek , melyek tizenketten vannak , ésa Ы: 
gerinczek közt lépnek ki', 3.) az .'igyèkidegek öten lé 
vèn, az ágyékcsigolyák közt hatnak ki; 4.) a kereszt 
idegek szinte (Цен vannak, és а kereszt csont melsö li 
kuinál lxagyják el a gerinczoszlop csatornáját. 

A harlnadìl: sereg tulajdon rendszert tévèn ,nem 
egyenesen az agytól és gerinczagytól „штык , sött 
(Не! mint maga magában megálló rendszert sziikség te 
kinteni. Kiilömben dúc'zrendszernel' is neveztetik , ám 
h'r más rendszerek -is birnak dúczokkal. Foglalja ре 
dig magábau a nagy egyúttérzideget, abelrèszidegeket, 

_ meg azon idegeket, melyek az altest belrészeinek $26 
'i Indra rendeltettek t. i. a hasfonatokat. 

ELsò Fößiïsz.` 
Az AGYIDEGEKNEK вышивки; 

326. Ё. Авъ’ауёйедт, vag‘y az öregel: sze 
rz’nt az elsó' pa’rz'deg. (Nervus olfactorius, seu 

` par primum) ` 
A szagzfdeg az agy melsö karélyá‘riak alaplapjától` 

kezdödik, mèg рейд‘; haii-om gyökérrel, melyek küziil 
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a kiilsô' és leghosszúbb velöböl (Ш, és mel meg befelé 
fordúl; а belsö hasonlóképp velös de rövidebb , a har 
madik vagyis közepsô' sziirke állománybúl van. Maga 
az ideg háromszegü és igen Иду; mely a pókhallókér 
tůl lévén befedve, a melsö karélyra nyomott borozdá 
ban meg a rostacsont rostalemezzén folytatódik mel fe 
lé; hol is a két oldali idegek egymás mellett fekszeé 
nek , egyediil a kakastaréi által lévén egymástúl meg- ` 
kù'lönözve. Az ideg most mar egy ваша dagad ,mely' 
hosszús s gömbölyíis; ebbölszámos медным erednek, 
melyek aA rostalemez likainhatnak keresztiil, és az оп.‘ 
takonyhártyáiában terieszkednek ki. Az ideg kiteriedé 
se már elöadatott a 156. §-ban. Nevezetes dolog az, _ 
hogy ámbar maga az ideg igen púha, szálai mégis az orr 
iiregben keményebbek,mivel az ideghíivelyhöz hasonló _ 
valamivel vannak hehúzva. 

327. §..A la’tideg, vagy'az öregek sze 
rìnt a ma'sodz'l: pril-¿deg (Nervus opticus,seu 

par secundum) ' 
Ezen ideg a látideg telepének alsó részéböl azl {шеи 

testektöl meg a négyikertest melsö páriátúl származik, 
ez után kevessé kifelé fut ,és az agy alapiához jut. ПЕ; 
az agy kocsániát 'környeli alol, és befelé fordúl. А 
két látidegek egymáshoz közelednek ,ésa töröknyergen 
a tölesérelütt iitò'dnek öszve. Az ideg midön а telepböl 
kilépne, széles , mely'tulaidonságát mind addig meg 
tartia , mig csak az аду kocsániát el nem hagyia. Ösz 
vel'itödvén‘ mind a két idegek a tölcsér elött egy dúezot 
kepelnek. Az újabb tidöben. azt vélték., hogy еЬЬеп а 
velö öszvevegyülésének helye éppen nincsen, egyedül 
hogy a látidegek vágnának egymáson keresztù'l , és hogy 
a szemekhöz ellenkezö irányban futnának. Azonban 
szoros _ megvizsgálások föképp némely' kórtudományos 
tapasztalások az eféle öszvevegyülést nem engedik ta 
gadni. A látideg, a dúczot meghaladván, görgeteg, а 
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látlikhoz tart kifelê, s abba hat; kezdetétöl fogva egêsz 
azon helyig, hol az alapon elötünik, egészen fedetlen. 
és púha; innét kezdvên pedig egész a látlikig a Иду. 
meg pókhállókér által fedeztetik; a likon keresztiil 
mentéhcn a kemény ke'rtül is nyer egy boritékot, mely 
valóságos ideghiively gyanánt szolgálván, az ideg ke 
ménységét okozza. Most mdr aszemgödörbe 1épvén,és 
a legtöbb szemizmoktúl környeltetvén , meg az ideg 
recze közepponti ù't- és vérerélöl lévén megfúrva ,vég 
're a szemtekéhöz jut,hártyá)it meghaladja, és az ideg 
reczét készl'ti,~ melyet mar a |28. §-ban érintettiink. 

328. §. A szemmozgato' ídegf 'vagy az 
öregel: szerz'nt a harmadil: párideg. 

(Nervus oculomotorins , seu par tertium) 

Ez az agy kocsánjából ered ,melynek belsö és luit 
só részéböl__lép ki , hol is világosan észre lehet venni, 
Воду számos idegszálakból tétetik öszve; ezen ideg a 
lág‘y agykértöl azonnal környeletik , és az agyacs fólsò' 
ůtere.' meg&gt; az agy mély ütere közt fekszik , melyek 
fekvését erösítik meg. Ez után az ideg mel felé fut, és 
:i töröknyeregnél a kemény kéren átfúródzik, azia'n a 
barlangos öböl mellett_ fekszik, melytöl mégis .tömölt 
sejtszövct által van megválasztva , és a fólsö szemgödör 
résen hat a szemgödörbe, midó'n is kétegy folsö meg 
egy alsó бета szakad. A_/ölsó' dg a kissebbik, alátideg 
fölött men el, és 2a fölsö pillaemelintöben , meg a fól 
só' szemizomban ágadzik el._ Az also' vastagabb a 
látideg alatt feks'zik , és a közcll'tö szemizomban , ale 
nyomó szemizomban, mcgî az alsó ferde szemizomban 
vesz el. Ezen ágból meg egy csckely :igacs is „мышь, 
ше1у a szemdúczhoz menvén , ezt segiti képelni. 
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329. §. A sodorídeg` 'zaag-y sodrz'deg, 

'vagyz's a‘fl‘acsídeg, avag‘y az ö’regel' 
szerínt a negyedz'k pa'rz'deg. (Nervus 

trochlearis, seu patheticus , seu par guartum) 
lA sodorideg a négyiker testeken túl kezdô’dik az ’ 

agyacs ‘billenlyüjéböl, mely'eleinlén széles, és az agyacs 
a négyikertestekhöz `tartozó szárán nyugszik , azlán 
görgeteg lessz, а koponyiireg feneke'böz az agy kocsán 
ján ereszkedik le, 1101 is а pókhállókéi‘ `á1tal borl'tatváu, 
aVarol hl'djánál az osztott Едва mellett tünik elö. Az 
tán а szíklarész fölij't a töröknyereg mellett fut a 

v kemény kc'r еду nyilása által mel felé, úgy a~l&gt;arlau- 
gos öböl fölótt is elsuhan , és а fölsö 4szemgödörrés által 
а szemgödörbe jut. Itten б а szemmozgató idegen fek 
szik , ferdén fut be- meg fölfelé , és а fölsö ferde szem 
izomban ve'gzödik. 

330. ё. Az osztott z'deg, «Jag/y a ltözep§ö 
együtte'rzz'deg, ‘даёт/[за harml'lferz'deg.' 
a'vagy az'öregeß szerz’nt az ötödz'l: 

I р a'r z' d eg. (Менты divisus ф sympathicus medius , 
f. trigeminus, vel par quiutum). 

Ezen Не; aVarol hídjának hátsó oldalrészéböl lát 
szik eredni: melynek ha‘ránt rostìai ha fölemeltetnek, 
мы: ezen Мед közepponti végét egész а negyedik аду 
gyomor alsó fulńjg , meg az olajszemü test oldalájg lehet ` 
nyomozni. Az Моё kilépténél két kiilömbözó’ részekböl 
áll: az egyik а; az а nagyobb vagy Íza'lsó szilal‘ 
(Portio major, seu posterior) а legtöbb ídegszálakkal 
hir', e vastagahb, és а hl'dnak еду hasadékjából le'p ki. 
A másik'vagy а l‘z's avagy melsö' v&quot;.Szz'lainalr (Po'rtio‘ 
minor seu anterior) kevesebb idegszálai -_vannak , melyek 
egyenként véve vastagubbak és fehérebbek, ez hason 

’ 'lóképp- а Varol hl'djáuak tulajdon hasadéka által lép ki, 
és megfordúlváua nagyobb szilak hátsó lapján men 
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tovább egesz azon helyig, hol a dúcznak kiílsö sz‘elehöz 
iut, hol is a harmadik óggal egyesûl. Az ideg azonnal 
a lágy meg pókhállókér által vetetik köríil, mel fele fut 
egesz azon helyig, hol a kemeny ker a sziklaresz he 
gyetöl a töröknyereg fele feszül meg , es ngyan ezen 
hártya tág nyilásán által raita csakugyan keresztiil is 

— _ hat. Magával a lágykernek egy meghosszúbbodását is 
viszi , mely az ideget az 6 a koponyából való kl'ilöm_ 
büzö kilepteig hüvelykent környeli. A nyiláson való 
ńthatása után a barlangos öböl mellett kifele fekszik, 
es elteried. Az elteriedestGasser dúcza'nalr, ‘аду/ё! 
ho'dlre'piï dúcznalr, avagy Haller ideges galandja'nal: 
(Ganglion Gasseri s. semilunare, vel Taenia nervosa 

-Halleri) neveztetik. Ebben fökepp a' nagy szilak'ideg 
szálai külömbözökepp vannak öszvefonva, melyek más 

' oldalrúl más renddel lépnek ki.' A kernenir ker ezen 
reszt‘szorosan fedezi, es mindketten szorosan vannak 
egymással öszveforrva, fökepp az idega koponyából va 
ló kilepbenel. Vegre a dúcz három fo’ágakra szakad. 

I. Az e186 

Az osztott irl eg elsö liga máskep szemdgnalr (Ramus 
ophthalmieus) is mondatik , mivel a szemgödörbe veszi 
magát. Ez a dúczból mint legfölsöbb ág szakad ki, a 
töröknyereg mellett fut el. 'es a fólsò' szemgödörresen 
«lltal hat а szemgödörbe. ltten befelöl melette a 1111102 
tató, fólötte pedig a szemmozgató meg весь-Неве]; fek 
szenek. Ezen ág ismet hzîrom ágakra oszlik. 

1.) A homlol-agr (Ramas frontalis) a szemgödör 
ben hág fólfele, es a fölsö szempilla emelintö fölött 
azonnal a menyezet csonthártyáia alatt találtatik. 13111 
han egy ágat a воды-{616115 a'gat (Bamus su-pratroch 
learis) boesáitia magából, mely a sodor fülött fekszik, 
sokszor a sodoralattival egy ág‘által egyesül, a szemgö 
dör belsö szelenel `a homlok fele lép ki,'es a belsö 
szemszeglet böreben , a fólsö szemhejban, a húny- meg 
homlokizmokban ágadzik el. A homlok ág most mara 
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szemgödöl‘îólötti- likon által men a homlokra Pol, és 
ke't ágakra szakad ‚ melyek a hńny- meg homlokizmok 
ban, а fólsö szemhéjban, meg a liörben vesznek el, és 
az ábráznt közlö idegével egyesülnek. 

2.) A könny dg (Ramus lacrymalis) a szemgödör 
kiilsò' faliinál meu el; а könnyůtértöl késirtetvén,_a 
könnymirigybe érkezik , ennek mente szerl'nt fut,neki 
több ágakkal kedveskedik, és бы! aztán elhagyja. Az 
Шеф; riiel Pelé még tova'bb terjeszkedik, és а Pólsö 
szemhéj emelintöjèbcn, .a köthárty_ában, és a kl'ilsö 
szemszegletnél а húnyízomban vesz el. De minekelötte 
a mirigybe hatna , az arcz böralatti ldegének még egy 
egyesítö ágalí ad. ' 

3.) Az orrçíg (Ramus nasalis) а fólsö egyênes. 
szemizom alatt fekszik eleintén, és a szemgôdör belsö 
fala felé hajlik. Ez elsôszöregy hosszúbhddegszálat 
bocsájt magából , mely a szemdúczhoz men; és melyet 
ennek 1‘дщуыкеге gyanánt lehet тенты; aztán még két 
súgáridegcse'lret (Nervuli ciliares) ereszt magábúl; 
maga pedig az Мед :ig most már két ágra szakad: 
melyek közùl az egyik , avagy a горшки,’ (Ramus eth 
moidalis) а melsö rostalikoil ziltal men keresztù'l , és ha 
me'g egy más eféle lik is van ielen, azon :îltal is bo 
csájt egy kis&gt; _ágat. Ez fòképp az orrsövény száináŕa 
rendeltetett; mely hogy ide juthasson, tehzita Европу 
iiregbe lép föl, a rostalemez egy melsö lika'n _hat ke 
resztiil . és a homloköblökbe is bocsájtván nehányideg 
szálakat, a sövényen vesz el. A так .fig a sodralattz' 
dg,_(llamus infratrochlearis) mely olykor a h_omlokágtól 
származik, ‘аду legalabb egy kö'tö ágat kap “Не. yEz a 
sodor alatt fekszik. és az оп‘ tövének börében , ahom 
lokizomban . a könnytömlöben, akönnyhúscsában,_meg 
а köthzirtyában vesz el. 

A szemdúcz (Ganglion Ophthalmicum) vagy sú 
ga'rdúcz (Ganglion ciliare) a szemgödörhen kifelöl fek 
szik u_látideg mellett,e':s` gömbölyüs idomú. Ezen dúcz 

‘n 
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két gyökérböl tiimad, az egyik rövid meg vastag, ésa 
szemmozgató Меры származik; a „так pedig hosszú 
vókony, és az osztott ideg elsö ágátúl ered. Ezen (Шея 
liól számos idegszálak a au'gra'rz'degcse'l` (Nervuli cilia 
res) támadnnk, melyek zsl'r es seitszövet állal környel 
tetvén , több idegnyalábokat képelnek, és csak kevesen 
származnak az orrágból. Számok nem mindenkor ugyan 
az, többnyire tizenketten, vagy tizenhaton vannak. A 
„ат-туши lévö lefolyások és végzödésük mára 127. 
§-ban elöadatott. ‚ 

Il.) A mrísodz'l: ` 
А második .sg maken falsa ждёт/ъ (Ramas х 

maxillaris superior) is mondatik , mivel föke'ppa fólsö 
all táián teried el. Ez az elsö ág alatt fekszik,akerek 

_ likon által lép ki a koponyából, és az ikinyárokha vé 
szi magát. hol sok zsl'rral le'vén köriilvéve. a legtöbb 
ágakat bocsáitia vmagából, melyek kùlömbféle láiak fe 
lé igyekeznek. Ez után az ideg kevessé fölfelé indúl, 
az alsó fszemgödörréshöz iut, és a szemgödralatli csa 
tornába vészi magát. Az ágak pedig következó' renddel 
hagyiák el ötet. 

1.) Az arcz bö'ralntti riga, ‘шагу a bö'ralattz' arcza'g 
(Ramas subcutaneus malae) azon vékony zig, mely a 
föágból föliil штиль. Ez az alsó szemgödörre'sen ál 
tal lép aszemgödörbe; ennek külsö 'falán fut egész azon 
helyig , hol ,a iáromesonthoz iut; ittcn az ezen csont 
.belsö oldalán lóvö likon meg csonton menvén keresztíil, 
aiáromlikon által az arcz folületén tůnik elö, holis az 
ábrázatideggel egyesül _ 

2.) A mint az arcz böralatti aga a fözígbúl fóliil 
elválik, aként szakad el abbúl alol egy vastagabb eig, 
vagy az ideggyurynának nagyobh ` földagadása, mely nem 
ritk-.ìn valamely dúczlloz hasonll't, és z'h'nydúcznal: 
(Ganglion sphenopalatinum) mondatik; ez az orrhátsó 
részéhöz küld, és két'ágra t. i. aVidian ágára meg az 
inyágra szakad. 

a.) 
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a.) A Vz'dian. a'gal (Ramas Vidianus) avastagahb 

zigtúl men hátul a Vidian csatornájába. Ez több fölsö‘ 
orra'gal'at (Rami nasales superiores) hocsájt . melyek az 
Eustach klïrtjében, meg a fólsö orrcsigában ágadznak 
e1 , mások pedig küziilök aközepsö orrcsigához mennek. 
Ugyan ezen a'gak gyakorta az l'kinydúczból származnak. 
Mihelyt az ideg a Vidian csöjének hátsó nyílásából ki 
lépett , azonnalkét; ágra szakad: a.) a fölsó' 'vagy fö 
lülèifes (Ramus superiìcialis seu superior) az ikcsont 

’ meg a sziklás rész közt lévö porczos állományon hat 
keresztl'il a koponyüregbe a sziklarész melsö lapjához, 
és a Fallop csatornájának helsö álnyl'lásán által men he, 
e's _most már több ágakra szakad; melyek közl'ila {61 
só' meg nagyobb ág az ábrázatideggel egyesül; a közep 
sö egy kis csatornán által men a dobha , meg az elöfo 
kon alá; hol is ö részint egy tulajdon csatornána dob 
iiregbe érkezö alsó idegszálra bukken , részint az egy 
üttérzidegnek egy ágához kocczan , mely a fejércsator 
nábúl hat a dobl'iregbm‘Ezen egyesiilésböl egy törzsök 
cse származik , mely a dobüreg takonyhártyájától bo&quot; 
rítva , az elöfoktúl egy kis nyilás .'iltal «мы; el,és a 
nyelvgaratideggel egyesül. ß.) A me'ly rig (Ramus'pro 
fundas) a fejércsatornába ereszkedik le , a lávoztató ideg 
nek egy даёт! egvesül,l a feiércsatorna kulsö nyílásá 
‘ból lép ki, és az elsö tarkódúczba men által. Ezen 
ág késziti a _nagy együttérzidegnek еду gyökerét; vagy 
inkább az emlitett dú'cz hocsájt egy`ágat föl , hogy a 
Vidian idegével egyesüljön. Eza 1е5е3уз2егйЬЬ-е1ё3ш1 
zás , mely az egyùttérzideghöz men. ` _ 

Ь) Az шубу (Bamus Palatinus) egyúttal szárma 
zik a’Vidian ágával. és a rópinycsatornában ereszke 

ydik le; de minekelötte ehöz jutna, nehány a takony 
hártya hálsó részêhöz szaladó orra'gaŕat (Rami nasa 
les) úgy a Scarpa orririyz'rlegét, (Nervus nasopalatinus 

` Scarpae (156. ё.) meg minekelötte kile'pne , az alsó orr 
csigában _elágadzó legalsóbb Íuítso' orra'gaß (Ramus na 

I7 
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snlis posterior infimus) bocjáitja útnuk. Az ínyág már 
az említett csatornában három ágakrn szakad , melyek 
a hátsó l'nylikakon által a kemény l'nyen lépnek ki;a 
melsö n törzsöknek lévén folytalása , а legvastngabb. Ezen 
ńgak а kemény l'ny takonyhártyájában , azápfogak fog 
liúsában , a lágy l'nyben , a nyelcsapban , mega mondolák 
han ágadznak le. 

3.) A Íuitso' fot.J - vagy mederagr (Remus denta 
lis , seu alveolaris posterior) az J'nyágtól bizonyos 16 
volságban выйти&quot;: а második. föágból melöl inkńhb. 
Ezen ág а fólsö állcsont bútsó rêszén száll alá a hátsó 

_fogl'itérrel egyetemben , és kél újon elágadzó ágakra sza 
kad', ezek а gumón le'vö apro lilmkon által hafnak a 
csont állománydba , а fólsö három zápfogakhoz sietnek, 
s ezeknek ńgakat 'nyńjtanalm Еду ág köziilök egy kis i 
csatornän men melöl az állöbölbe állal. mely egy a диет 
gödralatti ágból les'zálló ággal egyesül; más ágak közii-f 
lök реф; a tńrogatóban , meg а foghúsban vesznek el. 

4.) A szemgi‘idralalti a'g (Ramas infraorbitalis)a 
lörzsök folytal v‘ánya. Az említelt ágnk elválása után t. i. 
:l törzsök hnsonló nevü ütérrel egyetemben a szemgöd‘ 
ralnlti csatornáha lép: melàfben 'ágakat ugyan nem bo 
(ваш magáhól. de rnihelyt а szemgödralatti Шин“ az 
ábrázatra akarna lépni , azonnal elsöször amelsó' fog 
n'g‘at (Ramus dentulis anterior) ereszti útnak.Eza 1131 
sö áll Icsontlemezzei közt fut bizonyos csatomában, és 
n vógfogak fclé fiiggélyesen boesájtkozik le; 'ez itt а 
Higlimor barlangjáha küld еду ágnt ‚ те1у egy a hátsó 

Y' fogńgbńl eredö ággal egyesül, és még másokat, a На! 
vágfogak , а szeml'ogak , és n kéthegyü zápfogak 52611111 

l та. Ezen dgnak útnak eresztése utńn az idegnek többl 
része az ábrázaton terièd el ; еду ¿gat a fólsö szempil 
lá'hoz ki'ild föl., többeket az orr oldallapjaira hocsájt. 
és másokat ismét a fólsö qjkhoz eresztle; mely utolsó 

f ágnk közůl a legtöbben az ábrázátideggel fl'iggünek öszve. 
111.) A /zar/ńadç'l‘ 

\ 

l 
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Ezen ¿g máskent alsó dlla’gnal: (Ramus maxilla 

ris inferior) is neveztetikazert, mertegy nevezetes ágat 
kiild az állkapocshoz. Ez az elöbbeui ala tt fekszik , a leg 
nagyobb f6 ág, az egesz kissehb szilakot veszi 11111311 
hoz , es a petelikon hat kia koponyiiregböl, hol a kiil 
sö röpizom által fedeztetik. Az б elágadzása követke 
zökepp törtenik. l ' _ 

l.) A rríga'st telg/esito” izmdl: sza'ma'ra Atöbb “гад 
rèncleltettel‘: a.) A (Ramus masseterieus) az 
állkapocs izl'ilesebe kl'ild' nehány ágakat, es fökepp a 
rzigizomban vesz el. b.) A lrülsö‘ meg _belsö' me'ly ha» 
lri/¿téba'g (Ramus temporalis protundus exterior etin 
terior) a halántekizomhoz men fol. c.) A „годам _ 

(Ramus buccinatorius) a kl‘ilsö es belsö röpizom 
Кбит fut, es a ищешь“ , meg a száiszeglet izmaiban` 
teried el.. d.) A röprgr (Remus pterygoideus) a belsö 
röpizomhoz iön. ‘ 

2.) Az also' a’lla'g (Ramas maxillaris inferior) egy 
nevezetes ág. Ez a röpizmok közt ferde irány szerint 
men le mel fele , egesz addig, hol amedercsalornának l n 
lnyilásához iut, melybe minekelötte be1épne,az 111182111‘ 
rz'gat (Ramas mylohyoideus) bocsáitia magából, mely 
az állkapcson levö csontborozdába veszi magát, az dll 
alatti miri'gy mellett men el ‚ es az &gt;állszakizomhoz er, 
melynek valarnint la kethasú izom melsö мышь; is 
ágakkal kedveskedik. Ez után az alsó állág a csatorná 
ba erkezik , es hasonló nevü veredenyektöl késl'rtetven, 
raitavkeresztíil fut mel fele, mind addig, mig az áll 
csúcsliknál ismet szembe nem tüuik, A csontcsatorná-Ä 
ban elsöször annyi apró ágakat kl'ild, mint a hátsó 
zápfogaknak gyökerei vannak. Mihelyt az állcsúcslik 
fele iön , azonnal ket reszekre válik; az egyik tovább 
fut a csatornában az állcsúcs fele, es a vágfogaknak a 
szemfogaknak, meg a ket elsö zápfogaknak ágakat nyúit; 
a másik а likon lép ki, es tübb ágakra szakad , me 

17* 
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lyek az állcsúcsban, az alsó ajkban, mcg az itt fekvö 

’ izmokhan ágadznak el ,és az aîbraizatideggel egyesülnek. 
3.) A пуей‘аагг (Ramus lingvalis) a belsö álliitéren 

túl foly le, és a helsö röpizom lnitsó részéhöz jut; ez 
azonnal nehány ágakat bocsńjt a belsö röpizomba, a 
mondolába , meg az állgaratizomba, hol csakugyan a 
dobhúrt is _magához fogadja. Az ideg erre az állkapocs 
szegletéhöz jut, és az állalatti mirl'gy fölött fut le a 
nyelv felé, mind addig, mig az állszakizom fólött meg 
a karcznyelvizom mellett a nyelvbenem ereszkedik. 
Ott, hol ezen Не; az állalatti miri'gy fólött fekszik, 
nehány idegszálak erednek belöle, melyek egy kis cso 
mój; az a'lldúczot (Ganglion maxillare) képelik; ebböl 
apró ágakerednek , melyek az emlitett nyálmirl'gyben ` 
(végzödnek. Ezen Мед а nyelvhöz való jutasánál a nyelv 
alatti mirl'gy, a szaknyelvizom , meg állcsúcsnyelvizom 

*közt a Wharton vezetéke mellett e's fólött fekszik; 
mind ezen részeknek ágakat ad, valamint a száj belsö 
hártyájának,.a karcznyelvizomnak, meg az állcsúcs 
nyelvizomnak is. Végre ezenidegág sugárokkent terjed 
szét, ugy hogy ö hat ágakból áll; ezek ísmét megosz 
lanak , leginkább a nyelv folíilete felé hatnak Pól, ésa 
vak liktúl kezdvén egész a nyelv hegyéig idegszemöl 
csökben végzödnek. F öképp a nyelv melsö darabja nye 
ri a legtöbh тертым; melyek végeiknél kúpként 
dagadnak fol , és öszvekötetésben egy sincsen a nyelvalatti 
ideggel. ` &quot; ` 

4.) A , vagy a Íuítso’ fölületes ‚шти 
te'lm'g (Ramos vauricularis, seu lemporalis superñcialis 
posterior) eredetétöl Гора az állkapocs biity'üknyújt 
ványa meg a fiiltömirl'gy közt ereszkedik 1e,'és a kiil 
sö halljáratnak nyújt uehány ágakat. Aztzin a halein 
tékütéren túl a ki'ilfiil melsö rêszéhöz hajlik fólfelé . a 
flïltömirl'gyet meg'fúria , és a jároml'v fólött. men a ha~ 
lántékhoz. Ezen lefolyása közben éppen hajlásánzil еду _ 
еда: bocsájt magaîból, mely az ábrázatideggel egyesül, 

\ 
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és aztán több душа’ oszlik , mclyek rc'szint a ku'lsö 
fiilben &quot;свиней el, re'sziut a halántèkonhágnak föl,és 
видами az ábrázatideg meg a nyakidegek ágaival egye 
sülnek. ' 

331. A ta'voztato' ideg, 'vagy az öre 
gel: szerínt a hatodz'lzpa'rideg. (Nervus 

abducens, seu par sextum) 

Ezen ideg azon .borozdábúl ered, mely a Varol 
hididt választia a nyúll; agytól föképp l ezen utolsóból; 
kezdeténél gyakran két egyenletlen nyalábokbúl áll, 
melyek csak hamar öszveforrnak; aztán az ideg a Va-,- 
rol hl'dja alatt fut mel felé , a kemény kérenatfúród- Í 
zik , és a barlangos öbölbe lép; itten ezen ideg az agyi 
feiér külsö oldalához esik, és az `61301 Vél‘e által áztatik, 
a honnan vörüs szint nyer. Ezen öbölben egy vagy két 
ágat bocsáit, melyek csaknem függélyesen ereszkednek 
le, és a feiércsatornába lépnek, hol azon idegággal 
egyesülnek, mely a Vidian idegétöl hasonlóképp ezen 
csatornába ered, hogya mint állitiák, a nagy együtt 
éŕzideg kezdetét képeliék, Az ideg ez után ismél; kilép 
a barlangos öbölbül, és-a szemmozgató ideg, meg az 
osztott ideg elsö ágúnak klilsö oldalaiuál fekszik, az 
tán a fólso szemgödörrésen hat keresztiil, a szemgö 
dör kiilsö fala felé tart , a szem távoztató izmához iut, s 
benne ágadzik el. 

332- §. Az libra'zat lrözlö' ¿dege,i'uagy 'a 
közlö‘ a'bra'zatideg', avagy az (Пяти: 
zat'i, vagy ribra'zatideg, 'uagyís a his 
egyútte'rzideg, az öregel: szerínt a 
hetedz'lr páridegnel.' egy része, me'g 
рейда‘ anual: keme'ny szílalrja, vag'fy 
magol: az újak szerz'nt ¿s a hgtedik 
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pá ‚мед. (Nervus communicana faciei, seu facialis’ 
s. nerv. sympathicus parvus , portio dura paris верит! 

velerum . par septimum recentiorum) 

AZ ábrdzatideg leginkább a kötelkepü testböl ke?. 
dödik a nyelvgaratideg fólött, es eppen támadásánál 
meg ogy kis ideg a kò‘zepeò‘zötti szilal: (Portio inter 
media) iárńl hozze , mely últal ö tökelletesse lessz. Er 
re az äbrázatídeg a hallideggel egyesül, es a belsö hall-| 
iáratba hat egesz a lenekeig ennek. Itten a hallidegtöl 
штык, es tulaidon Шаг vdlaszt magának; egy neki 
szánt nyiláson által t. i. a Fallop csatornáiába lep ,eh 
ben a dohù'reg körülfélkört irvdn le , le- es kifelê foly 
tatódik . es n karcacsecsli’kon által a Ш! alatt az .'lbrázat 
liátsó `oldalzîn toppen ismet ki. Ezen csatornában еду 
ideget fogad vmagához , másokat pedig útnak. ereszt ; a 
mint t. i. ö' a Fallop csatorndiába lepett volna, еду kis 
csontosatornán által az osztott ideg második {задать 
Vidian dgâtól eredö fóli'iletes dg szakad hozzá , s vele 
egyesül. De e helyett ö ket ágakat bocsáit magábóll 
melyek a kengyelizomba, meg a dobl‘esz‘i'töbe men 
nek dltal. Vegre belöle a doblzúr (Chorda tympani) 
származik; ez az ideg a Fallop csatornáiából való ki 
leptelöl nem messze szakacl el a törzsöktiil, es azon 
hal egy más a dobi'ireg haltsó falában találtatö ki'ssebb 
osatornába lepgezen csatornán dltal hat a dobhúra doh 
üregbe , a dobhártyán túl men az iillö hosszúl szára meg 
a pôröly fogontyúia közt keresztiil raita , a Glaser rés 
sehöz iut, raita ‘Шанхай; es ekent hagy'ia el a dobiire 
get. Most mer lefele ereszkedik . lassankent megvasta 
godik'-, es az _osztottideg harmadik ágának nyelvágában 
végzödlko . ` 

Az úbrázatideg a karczcsecslikat meghaladváu, a 
kelhasú izom hátsó hasa aIatt fekszik, kevesse mel fe 
lé МНЕ}: , es sok ágakra oszlik, melyek reszintame'ly 
seghe‘n , reszint fölületesen mennek tovább. 
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l.) A me'b'ség‘ben fel‘fuö‘ a'galu Ezekliöz tarloziln 

legelsöbbször a Íza'tso' l‘üßüldg; (Ramos auric'ularis 
posterior) ez a fiiltömirigyen túlmen тем, a harma 
dik nyakidegnek egy ágilval egyesül , a {Ш haitsó lap 
ja me’llett Ы; föl, ennek meg az ezt viszaráutó izmok 
nak ága'kkal szolgál` а nyakszirtizumban a Те] зайди 
máhan megabörben ágadzik el. Továbbá az'ábrázatidcg 
a hét/Lasa' ага! (Ramas digastricus) adja , mely a ket 
liasú izom hátsó hasában vesz el, és a nyelvgaratideg 
gel НЕЁ; öszve; úgy a Ãvarcza'g (Rainus styloideus) is 
belöle származik, mely föképp mind azon izmokban 
terjeszkedik ki, melyek a karcznyújtváuytol erednek. 
Olykor az álJrázntideg 'még egy oly ágat is bocsziitma 
gáhól , mely a Willis ja'riilékos idegébe men Мы]. 

2.) A -fölületes (igak. Ezek föképp az áhrázat fö 
lú'letén terjednek el, és követkczöképp szárinaznak.Az 
ábrázatideg t. i. a fiiltömirigyet megfúrván, lassanként 
mais.' iifeiéemelkedik im, ésmár .z .miam miii'gy 
hen két föágakra szakad. a.) Az egyìk fò'ág iukxibb {61 
Ге1б1. esik , és ágait az ábrázat fölsö és közepsö részére 
kiildi. Ezen ág azonnal (бы) ágakra oszlik, melyek 
magok kt'izt ismét egyesülnek és egyesitö l'veket képel 
nek, honnan bizonyos idegi‘onat az i'lgy nevezett 'lúd 
la'b (Pes anserinus) származik , mciyböl oz utáp azon 
idegek származuak, melyek ‚Его/мёда}: (llamizygo- - 
matici) neve» alalt а j’áromosonthoz hágnak föl. Eféle 

_ idegek» négyen иду öten vannak, ós' .részint a halán 
tek, részinta homlok megfölsö szempilla felé futnak, 
ós az osztott ideg elsö ágáuak homlokágával cgyesůlnek, 
rêszint az alsó, szemhéj feléigyekesznck , és az arcz bör 
nlatti idegével kötelnek öszve. Más Мед]; az az az (111 
rri'zatz' n'gal' (Rumi faciales) az áhrázat közepérc ful 
nak, és a kiilsö orron, а fölsö ajkban , a'szájszeglet 

„ ben `ágadznak el, de az also ajkba is jutnak; ezek az 
osziott ideg második '.'igának szemgödralatti ágiival egye 
siilnek', uz állcsúcslikuál рейд ugyan az osztott Мед 
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harmadik гадать also mederidegével is _öszvekötetnek_ 
Ezen Videgek némely hállóképů fonatot készl'tnek , mely 
a véredényeket, meg a Stenon vezetéket külömbféle 
képp küruyeli- b.) A mósodik f'öág alol fekszik. és' 
két ‚бра szakad. Az egyik vagyis az a'lllrapocs bär 
alatti a'ga (Башня subcutaneus maxillae inferioris) az 
áll'kapoos hátsó szélénél bocsáitkozik le, ez az.alsó aik 
felé küld egy ágat, mely az elöbbenivel egyesůl-,más 
ágaì a nyak felé fufnak le, és akövetkezendökkel egye 
sůluek. A másik vagyis a nyalr bö'ralatti dga (Ramas 
subcutaneus colli) nehány ágakat bocsáit , melyek a nya 
kon ereszk-ednek le , és a melyek részint az állkapocs 

~ Íböralatti ‘чай/1:1. részint a harmadik tarkóideg ágaival 
egyesülnek. 

333. б. A hallideg, az öregel: szerz'nt a 
Ízetedl'l' pa'rz'deg p12/La szilalrja, az 
újabbalr uta'n a nyolczadil‘ pa'rz'deg. 
(Nervus acusticus ,portio mollis paris septimi veterum, 

recentiorum par octavum nervornm) 

Ahallz'deg a nyúlt agy melsö lapiából szárma 
zik; nem ritkán fehér velò's csl'kolatokat lehet látni , 
melyek a hallideg _eredetét Наташа}: tenni; ezen gyö-- ' 
kerek a Varol hidia felé ereszkednek 1e, mely szint 
úgy rostokat kù'ld hozzájok; és az eként származott 
ideg az agyacs a hl'dhoz tartozó nyúitványa , meg a nyúlt 
аду közt. az agy alapiára lép. Itten az xibrázatideg iitô 
dik hozzá, és mindketten seitszövet által forronak ösz 
ve , a kivül hogy a szálak egyik idegböl a másikha át 

_mennének; a hallideg egy borozdát képel, melyben az 
ábrázatideg fekszik; és most már a két egyesült idegek 
a helsó halliáratba lépnek, melynek fenekén egymás 
ШТ megválnak , a mennyiben a hallideg a tömkelegbe 
hat. (150. 5,) az ábrázatideg pedig а Fallop csatornáiá 
ba lép. 
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334. §. A nyel'ugaratídeg, az öregek 
szerz'nt a nyolczadil: pa'rídegnel: еду 
része, az újal: uta’n‘a kz'lenczedil‘pa'r 
ideg. (Nervus glossopharyngeus, pars paris octavi 

veterum , recentioribus par nervorum nonum) &quot; 
Ezen Мед а nyúlt agy legfólsöbb részéböl az olaj 

‘szemû és kötelképû. testek közt tübb gyökerekkel szár 
mazik, a bolygiilegtöl egy iit- és vérér által lévéli 
megválasztva, a torkola'tlik felé fut alá. Ezen likban 
három kiilömbözö idegek fekszenek egymás mellet t. i.&quot; 
a nyelvgaratidegya vholygideg, és a Willis járúlékos 
idege, melyek közù'l mindeniknek kl‘ilönös elrendelteté 
se van. A liknak azon része, mely'T ezen háromjdegeket 
vészi fol, közönségesen a lik egyebb részétöl , melyhen 
a belsö torkolatér fekszik, közönségesen megvan vá 
lasztva. A nyelvgaratideg ezen likban a kemény kér 
tulajdon likán hat keresztiil; és a koponyüregböl való 
kílépése után egy kis csomót a sziŕladúczocsot (Gana 
gliolum petrosum) késziti. Az utàn közönségesen ezen 
ideg öt ágakra szakad, melyek közlïl a négy kissebbek 
részint a bolygideggel, rëszint a púha ídegekkel , ré 
szint magok közt egyesůlnek , és ya garat számára rene` 
deltettek. Az elsö ág alá száll, és a közlö ideg egy ágá 
val egyesúl, A ma'lsodz'i: a fejér kl'ilsó’ oldßlánál ereszi 
-kedik le, a bolygídeg garatágával egyesül , ésa дат! 
ban ágadzik el. A harmadil? a púha idegeknek meg 
a Запас fólsö részének szolgál nehúny ágakkal, és f6;- \ 
képp a karczszakizomhan, meg akéthasú izomban vesz 
el. A negyedíl: а bolygideg garatága felé ereazkedik‘le, 
vele egyesül, és olykor amondolákhoz is küld nehány 
ágakat. Az ötödílrág a karczgàratizomnak szolgál nev 
hány ágakkal , és a garat mondolatájábamen altal. `А 
hatodíl: ág nem más mint magának a nyelvgaratidegi 
nek folytatványa, és a szaknyelvizmón-túl, 5a nyelv 
tövéhöziközel а nyelv állományába hat. Ez -még elßöbb&quot; 
ször_a gaçatifölsö részének nyújt nehány dgakat ,A ¿NZ 
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` utón a karczgnratizommnl egyetemben,ezt megfúrván, 
Y a nyelvhöz jut. Belöle mégtöbbidegágnk is szakadnak,_ 
melyek a Бах-а! legfölsöhb részében terjednek el, és а 
шопйоЬхйдаККи! egyesülnek. A nyelvnél ezen Не; kêt 
ágra szakad; nz egyik` az az a kissebb a nyelv böre meg 
izomzillománya közt fut,sok ágakra szakud ,és föképp 
az árkolt szemölcsökbe vesz el; a másik шагу nagyobb 
ág mélyebben fekszik ,számos ágakra oszlik , és a nyelv 
izomrosljaiban végzödik. 
335. §. A bolygz'deg, az öregel: szerz'nt 

A a nyolczadik prírz'deg re'sze, az újab 
laal: s_zerínt a tìzedik pa'rideg‘. (Nervus 
vagus , Pars paris Осип! veterum , recentiorum par дег 

vox'um decimum) ` 
Származik ezen Мед а nyelvgaratideg alatt hason 

lóképp а nyúit agyhól az olajszèmü ès kötelkêpü ища!‘ 
közt; eredetétöl Ехал-6111111 men a torkolatlikhoz , elöt 
te a nyelvgaratideg , túl rajta рейда а Willis járúlékos 
idege feks'zik, mellyel olykor egy Шеф; által egye» 
sul. Ez umn а bol'ygideg arongybslikon bújik keresz. 
ti'il, és a belsö torkolatér мы; oldalánál talńltatika 
innét a nyakon ereszkedik le; és aztánamelúregen ke 
resztù'l végre a hasi'ireghe hatgazért islefolyása szerínt 
három részre szaknd. 

I. A nyalr- 'vagy tarlróre'sz. 
Ezen rész а nyakon a rongyos liktól lcsak ritkál» — 

ban lévén meghasadvá, legtöbbnyire egyesen ereszkeá 
dik le, fekszik a belsö torkolatèr alatt a шагу egyú't 
térzideg mellett kivù'lröl a hosszú nyakizmon; és jobb 
oldalon- azon hézagig terjeszkedik, hol а fejér meg a 
kulcsalatti ùltèr válnak meg egymástól, bal oldalon ре 
dig egész azon helyig ereszkedik 1e , hol а belsö torko 
latél-` jobb oldal felé kezd fordúlni. Az idegnek ezen 
részéböl következö ágak стадией. › ` 

1.)»Némely öszvekötö ágak. melyek nem állan 
dók; ezek közi'il egy a путём-мыс; szikiás dúczálm 
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men által, egy másik a Willis iárúlékos idegehöz csa 

` pódik , olykor ismet más Ада]: az egyl'ittérz- meg nyelv 
alatti ídegekhöz, és ismet mások az elsö nyakideghöz' 
mennek. ' 

sen ezen ág egyes , csak olykor kettös , kezdödik a bolyg 
idegböl a feigyám táián, a belsö, feier fólött men be 
es lefelè , a puha idegek számára nehány байка! bocsáit, 
es a küzepsö meg _alsó kortyantókban több ágakkal 
vesz el. ` 

2.) A ‘ум-(1185’; (Ramus pharyngeus) közönsége 

3.) A fölsö` gögrég (Ramas laryngeus superior) az ’ 
elöbbeni után következik ; ez a feieren túl ereszkedik le, 
egesz azon helyig, hol ö a fólsö gögüterhöz jut„me1 
lyel seits'zövet által egyesiil; itten ket ágra szakad , az 
egyik vagyis a Ã‘ülsö gógdg (Ramus laryngeus exter 
низ) reszint az alsó kortyantóban, reszint a szakpaizs; 
izomban , melpaizsizomban meg a paizsmirîgyben osz-»l _ 
lik el; а másik avagy a belsö' gögág (Remus laryn- ’ 
gens internus) nehány ágakkal a karczszakizomnak meg 
állcsúcsszakizomnak kedveskedik ugyan , de nagyobb 

‘reszt a gög belsö hártyáiában , meg kis izmaiban veg~- 
‚банк. 

Az Не; ezen ágak kiszakadta után a nyakon to 
МЫ) ereszkedik le, es Íesak nehdny csekely ágakat bo~ 
csáit magából, melyek a közepsö tarkódúczban , es a 
foliiletes szivfonatban vegzôdnek. 

ll. A темах! rész. 

Mind a ket bolygideg a mel l'iregbe lep, тайге}: 
tůl a kulcsalatti üter leven. A iobb bolygideg ferden 
fut aiobb hörg meg bokratlan er közt be- es lefele 'a 
hátsó gátoriìregbe, es a bárzsing hátsó lapiához iut. A 
bal holygideg a függer ive Рыбы, ez meg а Ьа1 tx'id 
íiter közt men abárzsing melsö lapiához» Erre 6k ezen 
eletmivvel a gátoron futnak keresztiil , a rekeszt meg 
haladiák, es az alhasba iutnak; lefolyásokban реф; 
kövctkezö ágakat eresztenek. 
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l.) Több azí'vnâgal' (Rami cardiaci) _erednek belö- I 
I_ök , melyek föképp a föliiletes szívfonatot készl'tik , és а 
szi'vhöz futnak. 

2.) Az alsó саду 'visszate'rö gö'gaêg; (Nervus 
laryngeus inferior , seu recurrens) ez johb oldalon va 
lamivel fólebb kezdödik a törzsökbül mintsemabalon. 
Ezen ág eleintén, minekutánna a törzsöktöl elszakadt, 
kevessé léfelé men , és aztán liátfelé fordúl, úgy hogy 
johb oldalon a kulcsalatti iiteret , a hal oldalon pediga 
fl'iggér {чёт kerüli meg , és ellenkezö irányban ismét fól 
:felé- tart , a mint a bolygideg lelépe. Eredete után azon. 
Inal több szl'videgeket (Nervi cardiaci) bocsájt magából» 
melyek csakugyan a bolygidegböl eredö elöbbéniekkel, 
meg azokkal egyesülnek , melyek az egyiittérzidegböl 
származnak; más ágai pedig az együttérzideggel álla 
_nak öszvekötetésben. Ezen ag lmost már a gögsip oldal 
részéhöz jut, ezen fólfelé hág, és ezen résznek' sok apró 
ágakat nyújt. Az alsó gögágak mind a két oldalrúl 
kiilömbféle fonatok által függönek öszve , végre min 
denik a gög alsó részéhöz iut, és az alsó kortyantóhan, a 
,paizsmirigybem a gög apró izmaiban, meg ennek belsò' 
hártyája'ban vesz el. Mind ezen két visszatérö idegeka 
.fúlsö gögideggel több id‘egágakkal szorosan egyesülnek. 

3. A melsó' tüdófo/Lat (Plexus pulmonalis ante 
rior) A visszatérö gögidegek útnak bocsájtása után a 
üìrzsök több idegszálakat bocsájt magából, melyek a 
hörghöz mennek, és ezzel a `tiidö állományába hatnak. 
Ezen ‘от: nagyobb részt a bolygideg ágaiból áll, de 
a_melyhöz а szi'vfonattól is tölib idegszálak jönnek. 

4. A ha'tsó Май/ода! (Plexus pulmonalis poste 
rior) Az elöbbeni ágak bocsájtása után a bolygideg а 
hátsó gátoriiregbe'jut , és ezen fonatot készl'ti , mely a 
’tù'dö визу véredênyein meg a hörgön (túl fekszik, ideg 

y. задай vastagabbak és erösebbek. Ezen ‘Рона: öszvefor 
rasztó‘ágakat .kiild .a melsö fonathoz ,‚_ és hasonlóképp 
a lù'dö állományába hat.4 ‚‚ 
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5. A ba'rzsingrfonat. (Plexus oesophageus) Ezek 

ulân mind-a két bolygidegek 'a bárzsinghoz iutnak,ezt 
környelik , és ágaik egymás közt szám'os'ágakkal её’уе-5 
sülnek : МИН ezen fonat szembetünöbb mint melöl. 

III. Az диет’ re'sz. Végre a két bolygideg’abár 
zsinggal egyù'tt a gyomorhoz iut. ' 4 ' 

1. A bal даёт-Мед’ (Vagus sinister) melöl fekszik, 
és а gyomornyitnál ereszkedik 1e, a hol csakugyan el 
is ágadzik, nehány ágai bal és hat felé futnak, a iobb 
bolygideggel egyesülnek, és az' emlitett n'yl'lás köriil egy 
idegkoszorút készitnek; más ágai a gyomor melsô' lap 
iára teriednek , és részint le- részint a kis i'vben agyo 
morcsuk felè szaladnak , és egy idegfonatot a melsö 
дуэты/влагой (Plexus gastricus anterior) képelik; 
más ágai végre a lxnáifonattal egyesülnek. 

2. A jobb bolygideg (Vagus dexter) elsöször a 
Ágyomornyit hátsó lapiá'nak nyúit ágakat, melyek a 
melsò’kkel egyesülnek, és ez után a gyomor hátsó lap 
iára teried, hol ö a ha'tsó gyomorfonatot (Plexus ga 
striclís posterior) készx'ti; idegszálai hasonlóképp foly 
пак 1е mint az elöhbenié, más ágai pedig a menyfo 
`nattal fiiggönek öszve. ` ' 

` 336. 5, A Willis ja'rúzékos мед-е. az 
újabbal‘ szerínt a tizenegyeflz'lrpa'r 

` ideg. (Nervus accessorius VVillisii, par undecimum 
nervorum recentioribus).l 

Ezen ideg a gerincz- meg nyúltagy oldalából vészi 
eredetét , ezen utolsóbúl eredöuideggyökerek hosszúbbak. 
mint az elsöböl származók. Ok mindannyin a gerincz 
аду hátsó lapiából származnak a tarkóidegek háutsó gyö 
kerei, meg a fogzatos szálag közt. Az ideg erre az öreg 
likon által fut a koponyù'regbe , aztán kifelé fordúl a 
torkolatlikhoz , melyen által isméta bolygideggel egye 
temhen oda hagyia `ат, A koponyüregböl kilépvén, a 
bolygidegtöl megválik , és két ágra szakad. 
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A belsô' а}; a bolygídegen túl men, hol is vele 
apró ágak által egyesül. Ezen dg a bolygideg gerat 
ógához bocsáit nehány ágakat; lebocsáitkozik, és a 
111156 gögidegben számos ágakkal végzòdik. 

A Lülsö zig kifelé men, a belsö torkolatér mellett 
ereszkedik le, melyen esak hamar mel felé fordúlvám 
a melkulcscsecsizmot zitfúria, s neki ágakkal kedves 
kedik. Itten a második meg harmadik nyakidegtöl еду 
:ig iárúl hozzá; ez után a lapcsont szegletemelintö 113 
lött meghailik, és a csuklyás izom belsö lapián 11115311 
lyesen ereszkedik 1e, hol is egészen elvesz , de egy 
szersmind az alatt fekvö izmokkal is ágakat közôl. 

337. $- A nyelvalatti ideg, az-öregel: 
azerínt a Irilenczedilr, az újabbal: 
utfín. a tizenl'ettödil: pa'rideg. (Пение 
hypoglossus, par nonum &quot;метит, duodecimum vero 

' recentiornm). 
A nyelvalatti irleg a nyl'llt agy kiilömbféle he 

lyeitöl ered , maid az olaiszemü meg kúposzlopń test 
közt, maid az öreg lik felöl valamivel mélyebben. Kö 
zönségesen három nagyobb nyalábok vannak, melyek 
ezen ideget tészik öszve, és a melyek a gerincziitér 
mellett fekszenek. A uyelvalatti ideg a melsö 111113161; 
likon hat keresztiil, és mintegy а harmadik nyakge 
rincz táiáig ereszkedik le, hol ö a nyelvgaratideggel, 
a bolygideggcl, az egyiíttérzideggel, meg a járúlékos 

_ ideggel seitszövet dltal kötetik öszve, itten belöle az 
emlitett idegekhöz több idegszálak mennek, de ezek 
töl 6 is nyer ám ágakat. A nyelvalatti ideg ez ulán a 

llmrczazakizlnon , meg állalntti mirigyen tul ivként fut 
tovább , és a belsö torkolatér alatt fekszik . lassanként 
mel felé‘fordúl , s fólfelé tart, a szakcsont fölsö szêle 
fólütt emelkedik fól, és a szaknyelvizom mellett 6111г 
zik v'égre а nyelvhöz. Az 6 l'veböl a le/mgó agszárma 
zik , mely a gögtül nem messze ereszkedik le. a belsö 

l 
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torkolatér mellett‘fekszik, és amásodik meg harmadik 
nyakidegtöl alá bocsájtkozó ággal egyesíílvén, hurkot 
képel'. Ebböl több ágak származnak, melyek a mel 
szakizomhoz, a melpaizsizomhoz, a.sz1'vfonathoz, meg 
а rekeszideghöz mennek. Minekelötle a nyelvalatti Не; 
а nyelvhöz k‘özeledne, tôle a garathoz, meg némely 
izmokhoz több баз]; szakadnak. Végre ezen ideg az áll 
szakizom belsö lapján fekszik, és az állcsúcsszakizom 
mellett a nyelv állományába lép. Ezen izmok úgy a 
szaknyelvizom, vmeg karcznyelvizom is számos ágakat 
nyernek, és az egész ideg egészen а nyelv izomállomá 
nyában vesz el. A nyelvalatti idegek a nyelv hegyén 
némely egyesl'tö {У által kötetnek egymással öszve. 

MÁSODIK FößÉsz. 
A GERINCZAGY IDEGEINEK RENDSZERE. 

338. §. A gerinczagy z'degeiröl a'ltalcí‘ 
n о s a n. (Nervi med ullae spinalis). 

Valamennyi a gerinczngyból eredö idegek kettös 
egy a gerinczagy melsö, e's еду más ennek hátsó lapjá 

vból származó gyökerekkel erednek , melyek a fogzatos 
szálag terjedékci ältal ‘Малыши; meg. Mindenik Буй 
kér maga magában fúrja által a kemény kért, ès'a 
hátsó aztán fóldagad, és csak magányosan készi't еду 
dúczot , a kiviíl hogy a melsö gyökér ennek készl'tésé 
ben Ötetl elösegi'tné. _ 
339. §. A tarlró- »vagy nyakidegelr. (Nervi 

cervicales). ‘ 

Ezek n‘nyakszirtcsont meg az elsö borda közt fek. 
szenek. nyolcz bokor ily id_egek vannak,ámbátor csak 
hét. nyakgerinezek légyenek, тег! anyakszírtcsont meg 
a fejgyám közt készûl meg egy &quot;lik, melyen által az 
elsö nyakideg lép ki, az utolsó vag`y 'nyolczadik ídeg 
рейд az utolsó nyakcsigolya meg az elsö melgerincz 

` i 
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közt men által. A negy fólsö párok a nyakou, az áb 
rázat meg nyakszirt fele terieszkednek ki; a negy alsók 
pedig a karfonatot segitik keszitni. Az egyiitterzìdeg 
nek valamennyi tarkóidegek egy egy egyesitö ággal 
kedveskednek. 

I. Az elsó' pa'r tarl‘u'ídeg. Az elsö nyakideg kettò's 
meg pedíg egy melsö vastagabb , es еду hátsó’vekonyabb 
gyökerrel veszi eredetet a gerinczagyból, melyek a ke 
meny keren átfúródzván , пиши .egy dúczot kepelnek; 
a {е} Íölsö es alsó ferde izma. közt törzsöke ket ágra 
szakad; vmelyek köziil a me'lsö a'g (Ramus anterior) 
a gerinczùter belsö lapián men mel fele, alá eresz 
kedik , es a'második nyakideg egy folhágó ágával egye 
sül; ezen ‘Я; а nagyobb es kissebb egyenes feiizomnak, 
meg a nyak hosszú izmának ágakat ad; aztán az egye 
sülesnek iveböl nehány два]; erednek , melyek abolyg 
meg nyelvalattl ideggcl egyesiiluek , es mások , melyek 
az elsö tarkódúcczal állnak öszveköteteshen. A másik 
й; avagy a Íla'tso' a'g (Ватт: posterior),egyediil az 
izmok számára van забит, es a Те] ferde izmaiban, az 
egyenes hátsó nag-y feiizomban , meg az ölelö tarkizom 
ban ágadzik el. ‚ ‘ 

1I. A másodz'l‘ pa'r tarlzóz'deg. Az elöbbenivel ha 
sonlókepp ket gyökerrel kezdödik , egy dúczot kepel. 
es ket ágra oszlik. A melsö' az elsö par hasonló 
iigának men elibe, s vele egyesül; займа egy ja’ru'le' 
1:08 душ (Ramas accessorius) is bocsáit magából a nagy 
egyiitterzideg számára , melyaz elsö tarkódúczban vesz 
el; egy másik Ада , hogy a harmadik par fólhágó 631% 
val egyesüliön, lefele men; еду harmadik éga iïerden 
fut а nyakon le , hogy а nyelvalatli ideg lehágó ágával 
kötödiön öszve. A ha'tsó ng a ferde meg egyenes fei 
izom közt , meg az ölelö tarkizom alatt hóg föl , es az 
elsö meg harmadik nyakideggel egyesül, mely egye 
siílesböl a ладу nyaeszirtz'deg (Nervus occipitalis ma 
gnus) kerůl ki. Ez а kethasú tarkizmon men fòlfele, 

ezt 



медным. ‚ 273 
ezt megftîrja, а nyakszirtizom-nak rígakat afd , a nyak 
szirten lévö hörben ágadzik el, és a llalán-tékon töbl) 
ágak által az osztott Не; harmadi-k ágának halánték 
idegével egyesül. Ezen шагу idegeken kivül а hátsó ág 
az ölelönek, a sokbahasadt orjizomnak, a 321112011] 
nak , meg a csnklyás izomnak is nyújt ágakat. 

Ill. A Ízarmadz'k pa'r tarlvóideg. A melsö' agg egy 
ágat a nagy'egyiittérzideghöz bocsájt, aztán egy ágat 
ereszt útnak, mely az ölelŕí, és lszi’jizomban meg-a 
csuklyäsban vesz el; egy harnladikA Ага а nyelvalatti 
ideg lehagó ágával egyesül. egy negyedik pedig lehág, 
hogy a negyedik nyakideg fólliágó ágával egyesüljön; 
ötödik aga há'tul emelkedik F61, a csuklyás izmon át 
fúródzik , és a nyakszirtre érkezvén, bis nyavl‘szirtz'deg 
nel' (Nervus occipitalis parvus) neveztetik, mely a ne 
vezett részen terjeszkedik ki , és a nagy nyakszirtideg 
gel fägg öszve; liatodik aga a melkulcscsecsizmon túl 
men hät felé, és két ágakra szakad,` melyek közl'il az` 
egyik а nagy l‘ülßìlideg (Nervus auricularis magnus) 
а nyak höre alatt men a fiilhöz; a másik'a fölületes 
nyal'ideg (Nervus superficialis colli) az ábrázatideg felé 
siet, melynek lehágó ágával egyesül. Végre a melsö 
ágliól mëg egy lietedik ё; is штат. mely a negye 
dik nyakideg melsö ágához ereszkedi'k le ,vele egyesül. 
és a rekeszideg készi'tését mozdi'tja elö. A Ím'tso' a'g 
(Remus posterior) az ölelö és szíjizom мы ТеёеШ: ‚ 
és egészen a tarkóizmokban enyészik el. ' 

IV. A negyedz'lr pa’r tarl‘óz'deg. Ennek melsiï 'alga ` I 
egy ágat bocsájt ,magábòh mely fò’képp a ~rekeszideget 
képeli. és a harms-dik pár nyakidegnek egy ágával 
egyesííl, sött az együttérzidegnek is szolgál egy ággal. 
Ezen й; minde'n egyebb ágai a kulcscsont felé eresz-- 
kednek le, és а ше1 fölsö `r'észének börélien a kulcs 
alatti izomban, a nagy melizomban, a csuklyásban, - 
meg а lapcsonton tíinnek el. A Ím'tsó lig выше a lm' 
kóizmok számára rendeltetett. 

18 
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V. Az Ãtötlih pdr tarkóideg. Ez meg а Ъё‘ге11ке- ' 
zendö páridegek u karfonat készl'tését segitik elò'. A 
ha'tsó из’ а tarkóizmokhan oszlik szét. A melsö a'g 
рейд a kar idegfonatjának készl'tését inozditja clö, de 

‘ennek elötte még a nagy egyíittérzidegnek egy egyesl'tö 
ágat nyújt ‚ és még a mel izmainak, mega lapcsontnak is 
szolgál ágakkal.Á - 

VI. A hataìîil: pa'r tarlóz'deg. A ha'tso’ a'g ágait 
а hátjzmaiba küldì , a melsö ред]; a karfonathoz r'nen, 
de elöbb méga külsö melt ágakkal, anagy egwyù'ttérz 
ideget vpedig csnk egy ágga'l ajándékozza meg. 

V II. А hetedz'l: pa’r tarl‘o'ídeg. 111261860};- ahát 
izmaiba men , a melsö' pedig olyképp szakad meg , hogy 
fülsö része а hatodik , az alsó ред}; а nyolczadik pár tar 
kóîdeggel egyesül. ` 

VIII. A nyolczadil: р?!’ tarlvóídeg. A ha'tso' aga 
М: 12111а111о2 , a melsö pedig a karfonathoz men. 

I 340. »A r e l: e s z id eg. (Nervus Vphrenicxrls) 
Ezen ideg föképp а negyedik nyakidegböl 'vészì 

eredetét, melyhöz még a harmadik tarkóidegnek egy. 
gyökere adia magát ,.és még olykor a nyelvalatti 4ideg 
lehágó ágának is )'ár egy ága hozzá. Az eként elkészült 
ideg a nyak oldalán száll alzi , eleinlén a hosszú nyak 
izmon nyugszik., és а 1ш1сза1ац1 l'itér elött a melüreg 
bé jut. Itten n melhártya töńalöje, meg а szl'vburok 
közé ér , mely utolsóhoz зените: által foglalta'tik; a 
tüdö edényei elött bocsájlkozik 1e , és a rek’eszhöz jut, 

` hol számos ágakra _oszlik , melyek minden irány sze 
rl'nt a rekesz állományáha hatnak. Csak egy éga, az ад 
а rekesz/¿asfíg (Ramas phrenicoabdominalis) fut a re 
kesz alsó 1apjára,és a men yfonat rekeszfonatjával egyesül. 

-341. §. A ha'tídegelr. (Nervi dorsales) 
Ezek tizenkét párra mennek, melyek az elsö mel 

csigolyátúl Гора egész az elsö ágyékgerinczig akétkét 
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gerinez -áltnl képeltközös likakbóllépnek ki. Ezeka ge.- 
rinczagyból hás'onlóképp két, egy melsö meg egy hátsó 
gyo'kérrel erednek , _melyek a kemény keren való át 
mentökben egy (Ист: készl'tnek. Mindenik ideg azon 
nal két ágra szakad'mz Íuítsó dg minden hátizmok 32:5 
mára rendeltetett , és ágai egész ahát böréig teriednek. 
A melsö a'g elsöször a nagy egyiittérzidegnek Буй“ 
egy egyesl'tò’ ágat, és aztán két idegek egymással apró 
ágak által mindúntalan öszvefogódzkodnak. A melsö ág 
ennek utzinna a borda alsó szélénél lévö borozdában a. 
hordaközötti ‘litérrel párhúzomosan fut, csak melöl, 
hol a borozdá'nak már vége szakad, találkozik ö ín 
kább a bordák közt. Ezen idegfágait а bordaközötti iz 
mokban, meg a szegy háromszegletü izmában szória 
лёг; más ágai ezen izmokat átfiirják, és a kilebh fek.. 
vökbe folytatódnak. A két végsö hátidegek ágaikat 92111 
te a rekeszbe , a négyszegletü ágyékizomba, meg a has 
izmokba is bocsáitiák. _ - Csak az else' pár hátideg távozik el lefolyására'néz 

&quot;е atöbhítöl; ennek egyedül melsö éga kù‘ld еду kis 
Аза: az elsö hézagba , az ö egyenletlenül nagyobb` ré 

_ sze pedig fólfelé hág, a kar idegfonatiához men, és ak 
nyolczadik pár tarkóideggel egyesůL 

342. §. Az a'gy e' Ъ z'rleg‘e l'. (Nervi lumbales) 
Öt bokor ily idegek тайна]: . melyek az elsò' .'ígyék-~ 

gerincz, meg a keresztcsont közt helyeztetnek , aliát 
idegeknél erösebbek, meg vastagabbak, és szinte két 
nyalábbal erednek , de azzal a kl'ilömbséggel, hogy az 
elsö meg második ideg közbevetetlenül a gerin‘czagy 
tol származik, a többiek pedig a loïfarl:_(Cauda equina) 
szálaiból тёмные]: öszve. Kiléptöknél valamennyin a hor 
paszizomtól fedetnek ._ és mindenik' egy a hátizmokban 
meg a _börben végzödö hátsó ágra , meg a törzsök foly 

lt'atványára vagyis a melsö ágra oszlik. Valamennyimel 
a6 ágak egymásba mennek által , és az ágye’lx/onatot. ` 

as’ 
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(Plexus lumbalis) nemzik. A kivül, ho'gy ezen fonatból 
'n szár- meg dugidegek erednek, belöle még következö 
ágak vészik eredetöket. 

1.) Ne/La'ny egyesítö лёд-ад a шагу egyù'ttérzideg 
számára rendeltettek, úgy hogy a-.'nagy egyl'ittérzideg 
ágyékdúczaiba mindenikböl шаг! egy majd két ágak 
Нарве]: ki. ` . 

2.) A cs’íphaaalatti ‘Не; (Nervns iliohypogastri 
cus) az elsö ágyékidegböl származik, a horpasz- meg 
négyszegletü ágyékizmok közi ötlik szeŕnbe, ésacsíp 
свои! taréjja {вы tart, а haránt izmot {МЫ-1:1. és ré~ 

'szint a czomb kiílsö -oldalxírmk börében ‚ részint mel 
felöl a‘hasgyiïrö táján lévö bôrben vesz el. — 

V3.) A csz’plf'igye'l‘ideg‘ (Nervus ilioinguinalis)az el 
‘sö pártůls‘z'ärmazik az elöb'beni alatt. Kù'lsö .figa szint 
'egész a hererázóig a hasizmokban végzödik; belsö ága 
ред]; а hasgyiírô’n men kereszu'il, és a czomb belsö 
oldalán a börben meg miri'gyekben vesz el. 

4.) A l‘ülsö мате; (N ervusl spermnticus externas) az 
.els'ö meg második pártúl két gyökérrel kezdôdik, a 
horpaszizmot csak hamer átfúrjn, melynek belsö sze 
lénél az ágyéklágyékideggel egyetemben ñ'iggélyesen 
ereszkedik 1e. A lágyékszálag tájánkét ágra‘szakad', 

~melyeknek belsöie a hasgyiirö felé fut,`és a hüvely 
hártyában vesz el; a kiilsô' a hasizmokat megfúrja, és ' 
an ágyéklágyé'kideggel egyesül. y y 
' 5.) Az agyélrlagyékirleg (Nervus lnmboinguíualis) 
a második bokor ágyékidegtöl szz'xrmazik , а horpasziz 
mon átiiúródzik, és ezen hóg alá. 'Ez két ágr‘n szakad. 
A kl'ilsö а ыгуёйзяыазоп men 1R35 és a horékban, meg 

' a czomh belsö oldalában vesz «LA belsö` а czomh mel 
sö lapjá'n terj'eszkedik ki. i' ’f - 

6.) A мы bôrz'deg. (Neryus станет externus) 
a második pártói ered, а horpaszizmot átfúrja ,a belsö 
csl'pizmon uien a cèi'pcsont taréìjának melsös fölsö tö 
visse felé alá ‚ a lágyékszálagy Мат: ki , és a börben 
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V653 el. Ezeken kivůl az ágyekfonalból meg nehány bi 
zonylalan nyakidegek is származnak. ` ‘ 

343. §. A 1v e r e s z t i deg e l'. (Nervi sacrales) 
Öt pár keresztidegek számláltatnak , melyek a ke-`- 

resztcsont melsö nyilásaiból lepnek ki. Az elsö а leg 
nagyobb , a vegsö a legkissebb. Mindenik keresztideg 
meg а keresztcsontban ket ágra oszlik. A Íza'tso'dg ahát 
izmaiban , meg a börben ágadzik el. A melsö a'g egye 
sitö ‘Языка: bocsáit, melyek a ладу egyiitterzideghöz 
mennek. Továbbá ezek magok közt ágak által fù'ggönek 
öszve, es а ' ket legalsóbl) agyekidegek melsö ágainak 
közbeiárása. által az ülfonatot (Plexus ischiadicus) nem 
zik. Ezen páridegekböl meg nehány más ágak is $261‘ 
maznak. l' 

1.) Több oly ágak , melyek a hasalatti fonatot segi 
tik keszitni. 

2.) A eò'z шагу lrözönse'ges szemérmídeg (Nervus ‚ 
pudendalis communis.) a három legalsóbb idegekböll 
származik , es a belsö lszemerlcm'iteret kesirti. Ez -a ke#` 
resztgumó - y meg kereszttövisszálag közt hagyia el a me;` 

‘denczet , es ket (Ката szakad , a ferifiúi testben ennek al-- 
só Ада a borekba, a farcsikizomba', a monytartóba a 
hudszökletöhe meg ahudcso’ barlangos testebe men 5 {61 
sö ága Рейд a monytartó mellett egésza fanl'vig hág 

`föl, a mony hátán a monyháti ù'terrel párhúzomosan 
szalad, es reszint a mony harlangos testeiben meg bö 
reben , reszint fökepp a makkban tei-jed el. Az asszo 
nyi testben&gt; az- alsó ág a farcsikizombaì a csiklótartó 
ba , a pinaszoritóba , meg az ajkak alsó reszebe veszi 
magát. A fölsö ág egesz а fanivig men , es a csikló makk 
tyúiában , meg ennek böreben vesz el. _ 

3.)' Más kissebb ágak а seggzárizmába meg seggeme 
lintökbe, a segg, a gát , meg a szeme'rmaikalg börebe 

f mennek. 
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344. SHA fölsö ‘идущие-01’ idegeí. ° 
A négy nlsó nyakidegek meg' az elsö hátideg égy 

mással egy'esülvén, egy ладу idegfonalot, a ‘шт/опа 
ш (Plexus brachialis) készítik. Ennek ídegei a lábtó 
izmok elött és közt mennek a hónalyba , úgy hogy a 
nyakidegek le, az elsö hátideg pedig fólfelé szaladnak, és 
а kan'~ véredényeit környelik. ' 

A fonntból mindenek elött töbh apró idegek lépnek 
ki, melyek a hónaly ‘körù'l vesznek el. Ezekhöz tar 
ioznák: а.) egy ág, mely a 4kulcsalattiizomhoz memb.) 
egy más ág, mely а lapcsontszakizomban vesz el. с.) а 
теЬб mell'degel', (Nervi pectorales anteŕiores) melyek 

mint izmok idegei a mel melsö részéhöz niennek. a‘ha'tsó melidegel‘ (Nervi pectorales posteriores) me~ 
lyek а lapcsont alatl. a melsö nag-y {штаты-щ: 
nak. е.) a lapcsonëalatti idegelsv(Nervi infrascapula 
res) alapcsontalatti izomhoz larloznak. f.) a [apa-sont 
fölötli Мед, (Nervus suprascapularis) mely ezen свои! 
.bevágányán men által , és egy ágávul a tövisfólötti izom 

i ban , másik ágával a tövisalattiban, meg a kis görgeteg 
izomban végzödik. Y 

Mìnekutánna ezen ágak útnak bocsájtattak volna. 
tehát aztán hét ágak eredneka karfonatból, melyeka 
karon Рита]: 1е. Ezek közül három ág föképp а hör 
számára rendeltetett, а honnan bô'ridegeknek _mondai 
nak, négyen pedíg mint izomágnk az izmokban vesz 
пе]: el. ' 

nek, és következendök. ‚ _ 
1.) А külsö 4 bö'rideg (Nervus cutaneus externas) 

‘аду máskêpp а hollorrkarizom megfúrása végett, Cas~ 
_ sernek átfúró idege (Nervus perforans Casserii) a kar 

{они fólsö részéböl fôképp az ötödik és Штоф]: nyak 
idegböl származik , aztán а hollorrkarizmot feŕdéri 1111‘ 
jaÁ állal , és neki is ágakkal szolgál, ez után а kétfejü kai' 

l. А böridegel: (Nervi cutanei) lföll'iletesen Рейна 
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izom, mcg belsó karizom közt. fekszik , mglyeknek hal 
sonlóképp ágakat nyújt. Ezek után ö а 11611у01с12й1ёв 
nél а kétfejú karizom külsö oldalánál tünik 'szembe, a 
börhöz síet, és a hosszú hanyiutónak, meg а belsö 01‘ 
sóizomnak ágakkal szolgáì, melyekböl egyehként lszá-~ ` 
mos börágak is erednek. Az ideg ez után az alkar kúlsö 01 
dalán bocsájtkozik le, és sok egymás közt’egyesülö 
ágakateresztútnak.` Végre az idega kéz hátára érkfezik, 
és több ágakra oszlik , melyek а hüvelyk - meg muta 
rtó ujhoz futnak. ~ 

2.) A lrözepsö börideg, vagy a belsó' nagyob 
'bö‘rz'deg l(Nervus cataneus medíus, seu internas ma 
jor) leginkább az elsö hátidegtöl származik , а karnak 
közèpén a hör alatt fut 1e', а könyökl'zliléshöz jön `‘12 

` orszér felé , és két x’igra szakad. Az egyik a singkoncz irá 
nya szerint .bócsájtkozik 1e akézhöz , és ahórben vesz 
el; ё másik a hosszú tenyérizom inával fut 1e , és hason 
lóképp a hörbén végzödik. 

3.) A ôelsö bö'rz'deg: 'uagy a -belsö Неве“) bö'r 
ч . f r n ¿deg (Nervus cutaneus 'mternus , seu mternus mmor) а 
smgidegböl vészi eredetét. Ez az elöbbenivel párhúzo 
mosao ereszkedik le, a Íölkaron sok ágal'iat szakaszt 
magáböl, és ez után 11 könyökx'zülés belsö oldalához 
êrkezik, hola közepsö meg külsö hörideg ágaival eg'yesül. 

II.) Az izomidege1:(Nervi musculares) fóképp 112112 
mok- számára rendeltettek , és köveltkezendök: 

1.) A hónalyideg виду a ш!” 1тбгй1‘иегеп ' idege 
(Nervus axíllaris, seu _circulilŕlexus humeri) knehfiny 
ágait а 116110151 börében meg mirl'gye'iben terjeszti kij; 
а lapcsont alsó szélénél ereszkedik 1e , а nagy és kis gör 
geteg izmot, meg a legszélesebb hátizmot ágakkàl 111111 
dékozza meg; а lapcsont bütyke köríil telieredik , és 
részint а fölkar börében , nészint а kótaláncsásizomban 
tünik el. l — _ ` 

2.) A közepettí ideg (Nervus medianas) a 1111110 
&gt;nat közepéhöl indúl útnak,és valamennyi a kar foma-V 
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tot képelö idegek elömozdx'tják az ö öszvctételét. Ezen 
ideg a knrl'itéren fut a kar közepe felé le, és a kö 
nyökl'ziiléshöz iut, hol a kétfeiü karizom bönyéie ál 
lal reitetik. Ezen lefolyása alatt szokás szerl'nt csak 
egy börágat és a véredények számára még más kisseb 
beket bocsáit magából; de mihelyt a görgcteg‘boritót 
eléri, azonnal el kezd Íágadzni. E helyta görgeteg bori 
так, a kéztöhajló -izmok köz hasának, a hosszú te 
nyérizomnak, a kézto'haitó orsóizomnak s. a. t. ágak 
kal kedveskedik, valamint a börnek is nehányakkal. 
A könyökizülés alatt a közepetti ideg két ágra szakad. 
Az egyik vagyis a me'l‘y (Башня profundas) acsont 
közötti szálagon ereszkedik le , oldalt több izomágakat 
hocsáit magábol, és az alkar alsó végéhöz érkezik. [Цен 
a csontközötti szálagon lévö likon által a kéztö kú'lsö 
lapiára iut , az orsóideggel egy ág által egyesül , mel)r 
egyesülésböl ‘бы’ а kéz bó’rében végzò'dö ágak erednek. 
A másik ág, az az a fölületes dg' (Bamus superñeialis) 
a kéztöhaitó orsóizom meg aföliiletes négyuihaitóizom 
közt fut le a kézhöz, és ezen lefolyása alatt egyedül 
еду börágat szakaszt _magából, aztán ezen ág a kéztö 

' haitó izmokkal egyetemben akéztö tulaidon tenyérbe 
li запада alatt folytatódik tovább , es a tenyérre érke 
zik , hol több egyesl'tö apró ágakat bocsáit magából,és 

к ‚ most már.a,hüvelyktö1 a kisuj felé haiolván . és itt a 
a singideggel egyesülvén , a [Ищете teuye'rbelz illeg 
z'vet’(Arcus nerveus superficialis volaris) késziti, mely 
böla teliye'rbelz' uja’gaßaìami digitales volares) úgy 
lépnek ki, hogy a hl'ivelyknek mutató és közepuinak 
mindkét, ra gyiiröninak pedig csak kù'lsö oldala ayer 
helöle e névü (душ. Ezen idegck minden ui szélén 
{итак le , Ab&lt;'5rágakat bocsáitanak magokból, és a har 
madik percznél két oldalrúl egyesiílvén érzékszemölcsö- ‚ 
ket képelnek. 

3.) А Sl'ngídeg (Nervus ulnaris) a. hónalyban fek 
azik a véredényeken túl, és a Vfölkar helsö szélén fut 

v 
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le egész a könyökizülésig, hol a könyökcsńcs , meg a 
fü lkarcsont belsö bütyke közt fekszik , e's a holegyediil 
a hör, meg az alkar pólája által {едешь Ez után az al 
karon a kéztöhajtó singizoin meg a föliiletes‘ négyuj 
hajló közt a kézhöz ereszkedik le, és a kêztön két ág 
ra oszlik: a.) a дед/‚ш a'g (Ramas dorsalis) asingcsont, 
meg a kéztöhajtó singizom közt fut a kéz hátára, az 
orsóidegnek е;у ágával egyesůl, és akézháton egy ideg 
Не: képel. Továbbá ezen ё; apró bô'rágakat eresztút 
па}: , és a kis 'meg negyedik ujhoz úgy a közepuj 11131 
sö széléhöz Ée'zha’ti uja'gal‘at (Rami digitales dorsales) 
hocsájt. b.) a tenyérbelí alg (Bamus volaris) а ke'ztö 
tulajdon tenyérheli szálaga alatt men a tenyérre, és kêt 
ágra szakad. A [Ищете tefiye'rbeli agr (Ramus vola 
ris superlìcialis) a tenyérhönye alatt fut e1, és a kis ‚ 
uj két meg a györöuj kiilsö oldalának teńye'rbeli uj 
fígakat (Rami volares digitales) kù'ld. A mely tenye'r 
belìág (Remus volaris profundas) a hájtó izmok inai 
alatt men el ‚ és az úterek mély tenyérbeli‘l'vén'éLha 
sonló idegl'vet képel. Ez a tenyéren lévô izmoknak ne 
vezetesen a csontközötti meg а gelisztaizmoknak nyújt 
ágakat , és _a hiivelyktávoztatójában vesz el. 

4.) Az _orso'z'deg (Nervus radialis) a kamak minl 
den idegei közt a legnagyobb; ez eleintén a hónaly~ 
ütér те; singideg közt fut valamenyire egyenesen le 
felé , és aztán а lfölkarcsonton nekikanyarodván , belöl 
rül kifelé tart, hol csakugyan a hosszú könyökcsúcs 
izom által {едешь Ez után ezen Не; a bel'sö karizom 
meg a hosszú hanyintó közt egész a könyökl'zi'x'lésig eresz 
kedik 1e , a hol két ágra válik.' Ezen lefolyása közben 

' a közel esö izmoknak ágakat, meg egy nevezetesl hör 
ágat nyújt, mely utolsó hátul száll вы. а.) ‘а me'lya'g 
a hos-szú hanyintótúl kifelöl ereszkedik le , és a hos-»_ 
szú hiivelykfeszi'tö , те; hi'ìvelyktávoztatónak , a négy 
и] ‚ее mutaló feszítöjének ágakkal szolgál. Ezen Ив; 
ńgnak ogy ága a csontközötti szálag kiilsölapja'n ercsz-- 

Г 
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kedik le a keztöhöz, hol a börbeu vesz el. b.) a [6112 
letes а; az orsóiiter mellett ereszkedik le , a keztö- i 
höz erkezik , a kez hátára veti magát, _ es a ke'zluíu' 
ujídegagrakat (Rami digitales dorsales) szakasztia ma 
gálíól , melyek a hiivelyk es mutaló ket oldalára ‚ meg 
a közepui kx'ilsô oldalához mennek. 

345. ё. Az alsó végtagol: ídeg'ei. ‹_ 
A láb három {б idegeket nyer, melyek az ágyek 

es keresztidegekböl veszik eredetöket. Közl'ilök ketlö 
t. i. a szár- meg dugideg a láb melsö oldalán fekszik, 
a harmadik pedig vagyis az ülideg annak hátsó lapián 
ereszkedik 1e. 

I. A sza'n‘deg. (Nervus cruralis) . 
Ez a második, harmadik es negyedik ágyekideg 

melsö ágaiból származik , mely gyökerei ezen idegnek 
а horpaszizom alatt ferden bocsáitkoznak 1e , es ugyan 

‘ez meg az ágyek negyszegletü izma közt egyesülnek egy 
„мы. Erre a szárideg a belsö csipizom fólött a lá 
gyekszálag közepe fele ferden ereszkedik 1e, es a 32:11‘ 
üter mellett kifelöl a lábhoz erkezik ,holö a szeles pó 
la alatt fekszik, es közönsegesen azonnal negy nagy ág 
га szakad. Ezen ideg már az altestbe több ágakat 52:1 
kaszt magából , nehány kissebbeket a belsö csipizom , 
másokat a horpasz , es ismet másokat a száriit- es ve 
rer meg a fesüizom számára. Magán а czombona $241‘ 
ideg több ágakra szakad, melyek maid mint izomágak 
a czornbon fekvö izmokba mennek,maidvmint börágak 
a szeles pólát megfúrván, a hör fele tartanak , abbau 
vegzödnek ; ezen utolsók egesz terdig terieszkednek ki. 
Csak egy börideg vagyis a tůmig (Ramas saphenus) foly 
tatódik tovább, es a nagy ‘tüneret kesirti. Ezen .ig 
ezen errel meg a szabóizommal egész a terdig fut és 
innet a sipkoncz belsö lapiána belsö boka elött foly 
iatódik tovább, ’es azlán a keresztszálag alatt a láb 
llála'ra erkezik, melyen az öregui belsö oldalán vég 
zödik. Сад a lerdtò`l kezdvén szakaszt ezen ág ma 
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gából ídegeket», melyek részínt а tüneret környelik, 

&quot; részínt más böridegekkel kötetnek öszve. ‘ 
II.. A dugzdeg. (Nervus obturatorius) 
А dugìdeg a második meg harmadik á'gyékidegböl i 

kezdödik , hol б а horpaszizom alatt fekszik. Ezen ideg 
а nevezett izmon túl egyenesen lereszkedik 1e, а ше 
denczébe jön, melynek belsö oldalán háttúl fut mel 
felé а duglìkhoz , hol ö a _ dugüt- meg vérérrel köte 
tik öszve. A medenczében egyedl'il a belsö dugizom 
számára bocsájt egy ágat, és а petelik kivágányán ál 
îal mentébena külsö dugizomnakis nyújt nehány ziga 
Вы. Mihelyt ennek utánna а czomb belsö oldalára ju 
tott volna, azonnal két ágra szakad. A melsö afé 
sü- meg rövid közeh'tö izom közt lép ki», a háromfe 
jü izmon ereszkedik 1e, és ágait ezeń izomban terjesz 

' ti ki , valamint а karcsú izomban‘ meg a börben is. A 
ha'tso' a'g а közeh'tö Зато}: számára rendeltetett, me- - 
lyekben csakugyan e1 is vesz. 

- III. Az ülideg, (Nervus is'chiadious) 
Ezen ídeg (ш ülfonatbo'l (Plexus ischiadîcus) t. i. 

a negyedik meg ötödik ágyékidegböl és az elsö , máso 
dik meg harmadik keresztidegböl származik. Ezen ide 
gek közönségesen az ülideg számára három nevezetes 
gyökereket képelnek , még pedig úgy 'hogy а negyedik 
meg был; ágyékideg a fölsö , az elsö keresztideg a kö 
zepsö , a második és harmadik keresztideg рейд az a1 
só gyökeret tészik öszve. 

Az i'ilfonatból шага]: magokban több apró idegek 
ei'ednek. Mindenek elött a körteképü izomhoz тепле}: 
nehány ágak, egy más ág pedig a belsô’ dugizomhoz tart. 
Továbbá а fölsö' farideg (Nervus gluteus §uperior) is 
а mondott fonatból Штаб , те1у az l'ilbevágányon men 
által , és a legnagyobb farizomban meg az e fólött lé-‘ 
vö börben vesz el. Az alsófarìdeg (Nervus 'gluteus in-’ 
ferior) hasonlóképp kifelé lép, a közepsö meglegkisf` 
:ebb farizom közt Yfekssaik ‚ és ebben `végm‘jdik. ,A 040mb 
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hdtsó böridegei (Nervi cutanei femoris posteriores) az 
ül'bevágányon {ища}; kercsztl'il, és az ülep izmaiban 
terjeszkednck ki, de lcginkább a börben, és a czomb 
hátsó szl'nén lefelé будит}: el. A ¿zomideg (Ner 
vus muácularis profundus) szinte azon fonalból ered , 
és a kettös izmokban, a belsö dugízomban , a négy szeg 
letû czombizomban , meg a küzeh'tö izmokban vesz el. 

Maga a dugideg a körteképü izom alatt nz ülbcvá 
gányon által lép ki, és .aztén a пиву tompor, meg nz 
l'ilcsont közt helyezteu'k. Ezen ideg а œombkoncz МК 
só la pján a közelílök,a félhártyás , félinas , meg a czomb 
kétfejü izmai közt egész atérdalyig ereszkedik 1e 5 mely 
lefolyása közben a kétfejü, n félhárzyás meg félìnas 
izmoknak nyújt ágaka't, és ismét másokat /uítso' al 
só bö'rídegel' (Nervi cutaneiposteŕiores inferiores) ne 
ve alatt a czomb `böl‘ébe bocsájt. Az (Шаг; а térdaly 
ha közönségesen kettösen~ érkezik meg, mivel máx' a 
czombcsont közepén két ágra hnsada. A két ágak sl'p 
meg szá-rkapcsideg neve alatt a térdalyút- és véréren 
túl valamennyire kifelöl a kövérségben fekszenek. Ве 
lölök még рейд‘; föképp asl'pidegböl a térdalyban több 
izom- ès börágak származnak ,melyek а térdl'zülésben, 
а lábikerízmokban , a talpizomban, a gázizomban, meg 
a térd böréhen vesznek el. Szint ebböl származik asza'r 
мы bö'rz'dege, (N ervus cutaneus posterior crux-is) mely 
а lébikrának, vagyís gáznak börén а külsö bokn felé 
men , és a láb hátán végzödik, Ezek után а sr'p - meg 
sza'rkapcsideg következöképp folyik le. ’ 

A sípz'deg (Nervus tibialis) а gázizomtúl fedetvén 
a terdhajlnthól a sl'pkoncz hátsó lapján egész a belsö ‚ 
hOkÁÍg {шумный}: ‚ melyen tńl а láb talpra ereszkedik 
le. Ezen. lefolyásn közben részínt több izomágaknt ad 
а közel fekvö izmoknak , részint több börágakat sza 
kaszt magából. Ezek után u‘tnlpou két ágra oszlík. A 
bels‘o&quot; talpa'g (Ramus plantaris Бывшая») а belsö olda 
lon ‘fut az öreguj fclé, az itt fekvö izmokát ágakkal 
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гимна fol, és aztán az öregui alsó lapiának két ágat 
nyúit,I de a töhbi lábuiak is ehböl nyernek mindkül~ 
s6 mind belsö talpbeli idegágakat„ a kis niet kivévén . ` 
melynek kíilsöidegága a következendötöl származik. A 
l‘ülsö' talpagr. (Ramas plantaris externus) a láb kiilsö 
széle felé men, izomágakat bocsájt magából, és mint а 
kisui kl'ilsö talpbeli idegága végzödik. 

A szfírhapcsz'deg (Nervus peroneus) a szárkapocs i 
laátsó és kl'ilsö oldalán ereszk-edik le , nehány izom- és 
hörágakat ad , és aztán Ы: ágra szakad. A fölületes dg 
(Ramas superficialis) az alszár kl'ilsö oldalán száll alá , 
és a hosszú szárkapcsizomnak ,meg az öregujfeszitó'nek 
.'igakkal kedveskedik, az alszárpólán átfúródzik , a láb 
hátaira érkezik , es valamennyi мыши ujagal'ra (Ra 
mi digitales dorsales) oszlik fól , a kis ui ykiilsö ágát ki 
vévén. A mély dg (Bamus profundas) a melsö sl'pizom 
meg a hosszú öregili feszitö közt a melsö sipl'itérrel 
egyetemben ereszkedik le , a láb hátára érkezik , az iz 
moknak ágakat nyúit , és afîìliileles ággal egyesiil. 

HARMADIK FÖRE'SZ. 

A D Ú C 2 n Е N D s 2 Е R (systems gangliorum) 

Az eddig megmagyarázott idegrendszerek közep 
pontiokat 'az _agyban meg gerincza-gyhan lelik; de az ez 
után fölhozandó idegrendszer alkotására , és élettudo.. 
mányos behatására nézve az elsöbbektó'l ugy annyira 
reltávozik , hogy'öt mint maga magában megállót sziik 
ség мышц. .Èzen rendszerhüz pedíg anagy egyiiu.. 
érzideg_,. meg a hasbeli fonatok tarboznak. 
346. §. A leg'nag'yobb, ‘и. a ладу együtt 
e'rzz'deg, vagy a bordalvözöjti [деда 
(Nervus sympathicus maximus ‚‚ seu штатив) 

Ezen ideg egész rend dúczokból áll, melyek oly 
idegsziilak által foglaltatnak öszve, melyeket részint 
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a dúczok kölcsönösen küldögetnek egymáshoz, részínt 
a más idegrendszerekböl származnak. Mivel ô a nya 
kon, a mel- és hasi'iregben foglallatik, tehát lefolyá 
sa könnyebb fólfogása végett, öt ugyan azon nevü osz 
tnlyokra lehet iölosztani. 

l. A nyalr- 'vagy tarlro're'sz. (Pars cervicalis) 
Az egyiittérzidegnek ezen része anyakon kezdödik 

egy nagy dúcczal , mely fólsö tarkódúcznak (Ganglion 
cervicale superius) neveztetik. Ezen dúcz a belsö feié 
ren túl a második nyakcsigolya haránt nyúitványán 
fckszik , a honuan maid többé maid kevesbé teried le 
felé; hosszúsága csaknem egy hüvelyket ät ki, színo 
vöröses , tériméie peteképü; a szomszéd idegektöl aga 
kat nyer, nehányakat a holygidegtöl, töbheket az el 
sö те; második tarkoidegtöl, mel‘yek hátsó szélênél 
hatnak belé. Hanem ö is küld ám más helyekre ídeg 
szálakat , de n melyek melsö széléböl erednek. Leg s 
legelsöbb a pú/m vagy lágy idegel: (Nervi molles) lép 
nek ki belöle, melyek harman egész hatig vannak; 
ezek azon táion iönnek öszve, hol a feiér oszlik két f6 
dgaira, hol is ideghállót képelnek; a 'púha idegekhöz 
több, a bolyg- a nyelvalatti, meg nyelvgaratidegek 
böl eredö ágak mennek, azért az egészet рада z'degel‘ 
fonatja'nal: (Plexus nervorum mollium) nevezik; mind 
ezen idegek pedig igen púhák és. vörösesek. Nehányan 
közülök a kiílsö feiérrel hágnak fól, és ebben, meg 
ennek elágadzásaiban végzödnek: mások pedig a gerat 
hoz, ès göghöz mennek a véredényekkel egyetemhen. 
-- A fólsö tarkódúczból továbbá а feiér csatornáiába 
egy egyes vagy kettös ág men, mely ha egyes, az csak 
hamer két ¿gra szakad; ezek az agyi‘feiérrel hágnak 
fól. Az egyik ág végre a Vidian idegével ütô'dik öszve 

(330. 5.) a másik pedig a távoztató ideggel. (331. Továbbá'a fülöletes szz'videg (Nervus cardiacns super 
ñcialis) származik a fölsö tarkódúczból, mely olykoi~ 
alatta közbevetctlcnül anagy egyù'ttérzidegböl 524111111 
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zik.; ez a .nyak hosszú ízmán ereszkedik le , és meg nef 
hány más egyesitö idegszálakat nyer az egyůtterzideg 
bó’l; ezen ideg a garatnak nehány idegszálakkal $201 
gril, az alsó paizsiiter fólött men el,es az egyl'itterzideg 
böl ismet kap nehány ágakat: a kulcsalatti l'iter Шут 
а ‘гйззгагёгбйдеёъы me'g nehány (Будка: fogad magához, 
valamint az egyíittérzideg alsó tarkódúczától is. Ezel: 
ulán ezen ideg ameliiregbe hág,a iobb oldalon а nevtc- I 
len törzsökön men a fiigger fele, es a sziv ket pitvara. 
közt a más oldali társideg ágaival egyesül, a szivide 
gek közö‘nseges fonatiában vegzödven. A bal oldalon а 
szivideg a bal feier es kulcsalatti l'iterek kezdetei köze lép, 
es a szivionatba több idegágakkal men által. 

Az egyiitterzideg maga a fölsö dúcz alsó vegeböl - 
lep ki, a nyak hosszú izmán ereszkedik le, es a' feier 
meg a belsò' torkolateren túl iobban befelöl fekszik 

` mint a bolygideg. Az ötödik nyakcsigolya táiáu gyakor 
ta ismet egy,dúczot.a eözepsìi tarl'o'dúczot (Ganglion 
cervicale medium) kepeli, mely olykor kettó's, olykor 

_ egeszen hibázik , es azlán az alsó tarkódúczba men ál 
tal. Ezen lefolyäsa közben az egyiitterzideg aközepsô' 
dúcz által több egyesitö idegszálakat fogad magához, 
melyek a harmadik egesz hatodik nyakidegektöl $261‘ 
maznak , olykor реф; а rekesz -‚ vagy a bolygide'gtöl is 
egyet. Hanem az egyiitterzideg ezen lefolyása alatt ma 
gából viszont más ágakat bocsáit, belöle t. i. töbh sziv- A 
idegag'al: (Rami cardiaci) származnak -, es ismet mások, 
melyek a visszaterö idegben vegzc'idnek; más idegszá 
lai.a fólsö es alsó tarkódúcz idegszálaival egyesiílnek, 
es fonatot keszitnek ', nehányan‘a paizs - a gerincz - meg 
a kulcsalatti iitereken hurkolodznak öszve , a mennyi 
ben мыши ‚ az edényeket környelik , és aztán idegeik 
höz vìsszaternek. 

Az also' tarko'dúcz (Стадион cervicale inferius) 
veszi fol vegre a nyakon az _együtterzidegeh Ez az el 
sö melkasi dúczhoz igen közel “На, es ahetedik nyak 
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gerincz haránt nyújtványán fekszik а gerinczütérnck 
kezdetén túl,idomjára nézve maid gömbölyüs шаг! sze 
ges. Ezen dúcz a negyedik egész hatodik tarkóídeglöl 
idegágakat vész; de belöle viszont több idegek származ 
hak, melyek ideghállót képel'nek, és a szi'vfouathoz 
sietnek. Föképp а nagy vagy mél)l szívídeg (Nervus 
cardiacas magnus, seu profundas) származik belöle , mely 
n szl'vfonathoz men, а mennyiben elöször а szz'v'du'c 
czà (Стадион cardíacum) багаж! fól, melybó’l а fonaf.-v 
ha menö szétszélledö idegágak kerülnek ki. 

A иди/ода: (Plexus cardiacas) aszl'v nagy vér 
edényei kôzt {атак , kêszl'tésére, a шагу egyl'ittérzideg 
böl több apró idegszálait kivévén , az ö fóll'iletes és nagy 
szívidege , a bolyg- és visszatérö idegböl számos ágak; 
az elsö melkasi dúczból (бы) és elég nevezetes ágak; 
végre а nyelvalatti , és nyelvgaratidegekböl szinte ne 
hány ágak járúluak. Mind ezen idegekböl egy nagy f0 
ша! támad, mely részint a magy edények elött, részínt 
ezeken túl talàltatik, és melynek részei egymással kü 
lömbözöképp .fl'iggönek öszve. A вы‘; koszorús íiterei 
vel ezen fonatnak ¿gaia szi'v állományába ha'nak ,má 
sok a nagy edéiiyekben vesznek el, ismet mások а tŕi 
döfonatokba mennek által, és ezeknek á’gnival egye 
sůlnek. 

II. A mell‘así re'sz. (Pars thoracica) 
A nagy egyiittérzideg az alsó tarkódi'lczló'l kezdvén 

kevessé `hát felê hajol, a hátsó gátorba lép, és az elsô 
melknsi dúczba men által. Ezen rövid 1efo1yása`közben 
а kulcsalatti l'itér köriil еёу11иг1кос1кёре1а а mennyiben 
ö az ù'tér elött ereszkedik le, és azon túl ,hogy az elsö 
melkasi důczhoz iuthasson , ismét fólhág. Az idegmost 
az elsö borda feieccse mellett fekszik, és valamennyi 
borda fejeccseiy elött föl-fo'ldagadva ereszkedik le egész 
azon helyig , hol a inelüregbe а gerl'nczek testelhöz :i1-l- ' 
knlmazmtván magát, а rekesz kxïlsò’ és közepsó’ szárai 
közt végre a hasíiregbe bújik. Azon dúczc'k, melyeket 

`az 



ídegekröl. §89 
h2 „ègyl'itlérzídeg ezen lefolyúsa alatt készl't, mellasí 
dúcz‘obnal' (Ganglia thoracica) neveztetnek; ezek рейд 
tízeneg'y` ‘газу tizenketten ‘нашей; és egyik едут két 
bordaközi hêzagban a borda fejeccse mel‘lett f‘eks‘zîh 
Az elsö legnngyobb lévèn, a töhbi nagyság'a egész а 
nyolczadík dúczig fogy, innen {от а tízenkettödikig 
pedíg ismét nö. A há'tidegtöl mindenik dúcz két jara 
lélvos ‚шумы/ш (Filamenta accessoria) nyer,‘me1yek 
ötet öregbítík. Az egyùlttérzîdeg egyik dúcztól a -ma'isik-f 
hoz men, de а rekesz felê igen meg'vékonyodík. Az 
elsö“ melßasz‘ (Шея (Ganglion thoracicum prîmum) a {61) 
bitöl az мы! külömbözó'dík , Богу nem csak hogy na 
gyobb têriméjü , hanem Богу számosabb egyesl'tö $211‘ 
lakat is nyer; ö t. i. a2 elsö hátídegtöl két ídegszálnt, 
а bol'ygîdegtöl egyet, вы! olykor a hetedík meg nyol@ 
czadík nyakide'gtöl ís nyer ágakat,és ismc'ataiszl'vfonat-l 
на]: olykora melsö és közepsö lábtói‘zmoknak más баз]: 
kal kedveskedilc. A többi melkasí dúczok valamennyín 
n függé'rhözm Íwkrn'tlan érhöz,mega bárzsínghoz kíil-&gt; 
denek ágakat, beIöIök 'még több egyesl'tö ógak -ís 'ered 
'nek egyik oldalról,` а másikrá a nagy véredényeke‘n túl, 
melyek :iltal akêt együttérzide'gek fù'ggönek öszve. 

A melù're'gnek közeprészêben a belrészidegeŕ (Nervi 
splanchníci) szakadnak az eg'yiittérzldeghöl , îlyenekpe 
dig ketten vannak. n.) afölsö шагу nngyobb belrészi 
ideg' (Ner'vus splanc'hnîcus superior' seu major) 1162611 
ségesen а hatodik melkasi důczból származîk , és azián 
n csigolyák testeŕn ferdén ereszkedik 1e befelé`és hozzá' 
még a hetedik meg nyolczadik melkasî dńczokból , ‘аду 
magâból az együttérzîdegbôl is járúlnak ne'hán'y Мед‘ 
szálak. Ezek вида ezen ideg a rekesz felé iut le , és több 
буди-а oszlik, melyek öszveségeseri azon hézagon búj-ì 
па]; ‘Ша1 , melyet a rekesz‘ közepsö meg belsö szá‘rai 
készl'tnek . ‘аду nehány ágai a függeres {Мои &gt;vagy а re-v 
kesz belsö szái'aí közt hatnak által, а midó’n a'ztán az 
ideg а menydúczhan vesz el» b.) a bis, ‘аду alsó bela 

19 
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részídeg (Nervus splanchnicus minor seu 1nferior)'az` 
elöbbeni alatt fekszík , és a kilenczedik , -tizedik, meg 
tizcnegycdìk melkasi dúczból ered, a rekesz felé eresz 
kedv'én le, befelé tart, es hasonlóképp nehány ágakra 
szakad, melyek az elöbbeniekkel ugyan azon nyíláso 
kon hatnak a rekeszen keresztù'l,vagy azoktúl теги 
lasztva a rekesznek еду szárán buinak által, és aztán 
maid afólsö helrészidegben',maid a menydúczban vesz-V 
nek el. Olykor még еду Íiarmadil: belre'szz'deget is ve 
hetni észre , mely a fólsö fólütt fekszik; ez a szl'videgek-- 
ltöl, meg a bolygideghôl származó idegszálaktól vészi 
èredetét , abárzsing elött ereszkedik le , es az egyiittérz- ' 
idegböl nyer nehány idegszálakat.Ezei_1 ideg afüggeres 
táton men arnenydi'lezbav által. ’ 

Végre a -ha'tsó 'vese- vagy 'vesideg (Nervus renalis 
posterior) a tizedik meg tizenegyedik melkasi dúczból 
származik , mely a rekesz szárán túl a vesefonatba ve 
szi magát‘. ennél valamivel alabb a hátsó also' ‘давние; 1 
(Nervus renalis posterior inferior) vészi eredetét,mely 
hasonlóképp a vesefonatban végzödik. 

III. Az együtte'rz'z'deg Лав! e's Leresztre'sze. (Pars 
abdominalis et sacralis) 

Az együttérzideg a rekeszizom kiilsö es közepsò’ $26 
ra közt lép az altestbe; itten б eleintén az ágyékgerin 
czek testeinek közepén vereszkedik le, de csak hamar 
kifelé hailik , úgy hogy az ötödik _ágyékgerincznélismêt 
oldalt találtatik. Ezen lefolyása közben öt agyékdúczol: 
(Ganglia lumbalia) vétetnek észre, melyeken az ideg ` 
keresztùl menvén, a keresztcsonthoz iut. Ez után az 
együttérzideg a keresztcsont melsö likai mellett száll 
alá , és öt lreresztdúczolrat (Ganglia sacralia) készl't, 
hol is a két egyiittérzidegek közelednek egymáshoz,és 
a farcsikcsonton végzödnek , melyen egyiive kocczanván, 
közös segedelemmel a farcsz'lvdúczot (Ganglion coccy 
geum) képelik. ‘ 
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Az dgyélrdúczol: шеи lévén Yközönségesen gerin--' 

czeiknél fekszenek, de helyezeteik mégis hizonytalan; 
közù'lök mindenik ön ágyékidegeikböl két egyésító'ideg 
винт: пуег , melyek olykor nem mennek а dúczba , lia-f 
nem megok magokbnn еду mellékdúczot készítnek. Az 
egyů'ttérzidegnek törzsöke e helyt nem mindenkor egyes, ~ 
hanem meg van hasadva , és a negyedik dúcz alatt igen 
megvékonyodik. Azágyékdúczokból ,meg az egyùlttérz 
idegböl számos idegszálak erednek, melyek мы! a két 
társidegek függönek öszve,a többiek ahasbeli Рондо]: 
ban \széllednek szét. 

A l‘eresztdúczol: négyen vagy öten vannak. a ke 
resztcsont likai mellett fekszenek , és a kereszlidegektöl 
egyesl'tö ágakat nyernek. Ezekbô’l több тегами]: szár 
maznak , melyek a végbélbe lépnek . más belölök eredö 
ágak a táì’sidegeket egyesl'tik , és ismét mások a hasalatti 
fonatba mennek által. ' 

A farcsz‘idúcz a két egyi‘íttérzideg öszvekocczaná? 
sából ered , és a farcsik belsö lapián fekszik , belöle ne 
hány ágak sugárokként származnak, melyek avégbél 
ben , meg ennek ízmaiban végzó’dnek. 

341. 5. А ha .s Ь ezà fo n a.: о 1:. (Plexus abdomi 
nales) ’ 

A fiíggêr a` rekeszeu általa hasi'íreglie lépvén , azon-l 
-nal еду nagy ideghálló által környeltetik , mely egész 
a medenczéig teried. Ezen ideggyurma maga mag-'iban 
megállónak látszik' lcnni , úgy hogy az egyù'ttérz- ul 
bolyg- meg rekeszidegek belé hatnak ugyan, de nem 
azért, hogy azon nagy fonatot képeliék , lianem hogy 
ottan elterjedienek. Az idegszálaknak meg‘dúczoknalc` 
ezen gynrmáia annyi alosztályokra szakad, minta men 
riyi vèredênyek afù'ggérböl származnak. Ezen fonatok» y 
nak az edények szerint való fölosztása igazságos, mivel 
idégeik arra rende1tettek,hogyaz edényeket kövessék, 
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melya kkel egvctemben vegzödnek. A hasbeli fonatokhoz 
következendök tartoznak. 

l.) A телу/ода‘, vagy a Ízasbeli аду (Plexus 
coeliacus , seu cerebrum abdominale) leginkább a meny 
ixteret veszi köriil, melynek ágaival kùlömbözö reszek 
be folytatódik. Ezen fonat valamennyire a rekeszen nyug 
szik., es alol а fólsö fodorfonattal fl'igg öszve. Bele a 
bolyg- a belresz- meg az egyíitterzidegek szälai hat 
nak, es benne az idegszálaknak nagy öszvebonyolodá 
sát,meg számos dúczokot lehel. tapasztalni. Ezen Готы: 
következö reszekben terieszkedik ki: a.) A reeeszfo 
nat; (Plexus phrenicus) ennek idegei az alsó rekesz 
iiteret követven , a rekesz Гама szellednek szet, es a 
rekeszideg ágaival fiiggönek öszvedi.) A ma'j'fonat (Ple 
xus hepaticus) a máil'iter lefolyásához alkalmaztatiama 
get , es reszinta mái iobb , reszint bal reszebe . reszint az 
epehólyagba hat : ezen fonat a nyombelnek nyúit ágakat, 
es ismet más ágai a iobb gyomorcsepleziiterrel agyomor 
nagy ivehöz mennek. A gyomorcsuk mellett agyomor 
meg húsmind fonatiaival kötelik öszve. c.) a gyomor 
fonatol: (Plexus gastrici) a koszorús l'iterrel több ide 
gek mennek a gyomorba , melyekhöz legínkńbb a bolyg 
ideg ágai lepnek; ezek öszvesegesen egy melsò' meg еду 
hátsó fonatot keszitnek , melya gyomor melsö meg hét 
só lapián teried el, es a nyornbel meg húsmind fele 
veszi útiát. d.) a lép/baat (Plexus lienalis) az elöbbe 
niekkel kötetik öszve, ahúsmindhöz meg a lephöz men, 
es a gyomorcseplezíiterrel egy ¿gat a gyomor nagy ive 
höz КЕМ. 

2.) fölsö fodorfonat (Plexus mesentericus su 
perior) a menyfonatnak csaknem folytatásaglielöle a 
húsmind számára több idegek szlirmaznak; oldalt a ve 
sefonatvtal függ öszve, eságaivala belfodormeg hurka 
fodor lemezzei közt ágadzik el reszint a vekony belelv 
ben, reszint a iobb meg haránt hurkában. 
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3.) A 'uesefonat (Plexus renalis) а meny- és fo 

dorfonat ágaiból támad, és még а hátsó vesidegek jut 
nak hozzágidcgei a vesl'ite'rrel a vese állományába hatnak~ 

4.) Az ondofonat; (Plexus spermaticus) nehány ezen 
fonathoz гад-[026 idegszálak vannak ,melyek eredeteiket 
a fodor - meg vesefonatból vészik , ezek a belsö ondiitèr 
rel ereszkednek 1e , és a férjfìúi testben a herékbe, az 
asszonyiban Рейд; а petefészekbe megamèh fólsö részé 
be hatnak. 

5.) Az also' fodorfonat:(Plexus mesenlericus in 
ferior) ennek {б tövei a fólsö fodorfonatból származnak, 
mások más idegfonatokbúl meg az együttérzidegböl vê 
szik eredeteiket. Ezen Рона: nz alsó fodorl'iteret késirti, 
és részint abal hurkához , részint a végbélhöz men. 

6. A hasalattifonat (Plexus hypogast1‘icus)ame- 
dencze fólsö meg közepsö részében fekszik , és idegszá~ 
lait részint az nlsó fodorfonatból , részint nz együttérz 
idegekböl, részint pedig а keresztìdegekböl vészi, és 
mind azon részeknek nyújtágakat , melyek a medeuczé 
ben találtatnak. 

Vég. 





 

Boncztudománybeli mü-, 
meg azon ritkább szavaknak 

_magyar - deák szótára, 
melyek ezen munkában elöfordúlnak. 

A. 

Äbra'zat. Facìes. 
Abra'zat ‚панд/М ůtere. 

Arter. transversa faciei. 
,166. II. 

‚ниши feje'r. Art. caro 
_tis facialis. 162. Il. 

Abra'zatz' Мед. (и. fibra' 
zatz'deg). Nerv. facialis. 

,262. II. 
Abra'zati .szemve're'n V. 

ophthalmica facialis. 236. 
‚П. 

Abra'zati 'uérerelx V. fa 
ciales. 1‘98. II. 

Abra’zat l‘özlö' меда. Nerv. 
communicans faciei.262.1l. 

Agyacs sarlól'e'piî, 'vagy 
sarlónyújtfvri/iya.&quot; Pro 
cessus falciformis cerebel 
lî. 222. II. 

лад/(сев sa'tora. Tentoriuln 
cerebelli. 222. II. 

Agyacsütér. Art. cerelielli. 
172.&gt; П. 

Agy alapja. 
phali. 

Basis ence 

Agybélcsél‘. Intestinula-ce-~ 
rebri. 229. II. 

Agp/beh' idegeb. Nervi ce 
rebrales. 249. II. 

Agybe'rczel‘. Juga cerebra 
‚На. 40. I.- ’ 

Agg/él?. Lumbus. 43. Il. 
Agyélvfonat. Plexus -lum 

Achilles ina. Tendo Achil 
‚На. 198.‘ I. 

Agacs. Diminutivum rami. 
Bmíg. ‘ 

Agy. Encephalon M7. Il. 
Cerebrum 229. II. 

Agyacs. Cerehelkum.236.ll. Í 
‚г. - Agyacs billentyuje. Val 

vula cerehelli 238. II. 
yace L‘ocsa'nja. Pedim 
culuscerebel-li. 237. II. 

~ Agyacs sarlój'a. Falx Ce 
rebclli. 223» Il. 

U 

lbalìs. . 
Agyélrgerincz. vertebra 

,lumäorumì_81.NI., l e' ¿de e . envi um Aîäles. 2575. II. 
Agyélvlágyél‘z'deg. Nerv. 

,lumboingvinalia 276. II. 
Agye'lrüterel‘. Art. lumba 

,les. 187. II. ( 
Agyéhi/érerelr. V. lumba 

165- 205. Il. 



2 Ад)’; A'llközöm 
' L' e'e'r. A. carotís се Agiíbrílis. 169. II. 
Agyidegrendszer. Systema 

nervorum cerehralìum. 
250. Il. 

_Agyi szenwe're'r. V. oph 
thalmica cerebralis. 236.11. 

Agy kare‘lya. Lohus cere 
Ibri. 235. II. 

Ада/Мг. Meninx. Membra 
па cerebri. 

Agylverüterel'. A. тети 
geae. 225. 226. II. 

,Agy l’ocsn'aja. Pedunculus 
cerehri. 236. II. _ 

.Agy ¿eguagyobb ereszte'á 
le. Commissura. cerehri 
maxima. 230. II.- 

Ад)‘, sarlojz ,vagy ‚ли-16 
bepúf удилища: Га1?с 
v. processus lalciformis 
~cerebri. 222. II. _ п ,A ' útér. A. cerebri. 172. » 

La_.biu_m. l265. ~I. 
__Ajkal‘ koszorús ütere. A. 

coronaria labiorum.- 266.!I. 
A’jlfél'. Erennlum. labii.&lt; 

2.65.'. I'. 
Ajlìmb'rzgyelr. Glandulae laa 

biales. 282. II. 
Ajhúze'nArr. labialis. 163.11. 
Alvaszto' szdlag. Lig. susa 

lpenaorìum. \ 
Al. Spurius non genuìnus. 
Alab. Materia. @wif 
Атр- Basis, fundamenitum. 
A_lapdúdoroda's. Protube 

rantia basilari». 238. II. 
Alaplap. Facies basilaris. 
Alapn’i'elm'zom. M. basio-. 

glossus. 286. I. 
Alapüte'r. A. basilaris.l171. 

Il. ‚ 
Alborda. Costa spuria. 88.1. 

Algerìncz. vertebra spua 
ria. 72. I. 

Alkar. A_ntihrachium. t06.I. 
Allalatti mil-1313’. Glandula 

„submaxillarim 181. I. ‹ 
Allande' porczol'. -Cartila 

,gìnes permanentes. 13. I. 
AllatIbo/iczolris. Zootomia. ‚1- q 
Alldúcz. Ganglion maxil 

_lare. 260. II. ' 
Allcsontol‘. Ossa шахта 

.rias 60- I», 
_Allcsúcs. Meutum. 69. I. 
Allcsúcsalatti útefr. Art. 

,ßubmentalis.~ 164. II. 
‘Allcsufcslila F orameu inen 

,tale. 69. I. ‚ 
Allcsúcs ne'gyszegletü' ¿z 

ma. M. quadratus n_neutí. 
.136' I». l 

Allcsúcsnyelz'izom. M. ge 
,nioglossimV 286. I. 

A/¿csúcst_öw's. Spina men 
,ta1is. 69. I. ' 

rAllöböl~ Sinus maxillaris. 
„61. I. 

Allgaratz'zom. M. mylo 
_pharyngeu8. 52. 1I. 

Allgödör. F ovea maxillarís. 
61. I. 

Allgumó. Tuberositas ma 
‚331118116. 61. I. 

AllbapocsMaxilla inferior. 
,69. I. 

Alllîapocs böralatti figa. 
Ramus subcutaneus maxil 
'lae inferioris. 264. II. 

Allkapocsszakizom. idem 
quod a'llszai‘izom.. 

Allbapocs ‚следует. Апёщ 
lus makillae inferiuris. 

,69. I. 
Alli'ö‘zötti csa/Lt. Os inter-1 

maxillarc. 63. I. ` 



Alllz'l‘. Bélfodorlemez. 3 

Alllil'.I Foi-amen maxìllare. ,69. ~ 
AZl/Lyújt'uány. Proc. ma 

„xlllarim 68. I. ' 
Alloma'ny, Substantia. 
Allszal'ríglìamus mylohyo 

,ideus. 167. I. 259.11. 
Allszabz'zom. M. inylohyo.. 

ideus. 285. I. 1 
Allüte'r. Art. m'axillaris. 

_260. I. 163. 107. II. 
Almagzatw'z.Liquor amnii 

spul-ius. 139. Il. 
Also' ajb levano' izma. M. 

depressor lahii iuferioris. 
136. I. 

Also' ürös ё&quot;. V. cava ín 
ferior. 203. II. 

Alsza'r. Crus. 121. I. - 
Адам. Abdomen. 40. II. 
.Alvar-rainy. Sutura spuria. 

37. I. 
An` . Materia. Aríltiígombocsa. Nodulus 

17. II. ’ 
n 

Arant 've'reres vezetél‘e. 
Ductus veuosus Arautii. 
86. II. 

Ara'ny. Proportio. 
Ara'nyl'ént , v. aránylre'pp. 

A proportione. 
.Ararzgl edé/Lyek. Vasa hae 

morhoidalia. 
Arcz. Genae. 265. I. 
Arczcsont. Os malare. 58. I. 
Arczbö'ralatti agr. Ramus 

subcutaneus malae. 256.11. 

A'rlrolt szemölcsölr. Papil 
,lae vallatae. 278. I. 

Aral?. Fossa. 

Asszonyi hudcsö'. Urethra 
felninina. 152. Il. 

Ангел-у! szemérem. Pu 
_deudum muliebre. 149. ll. 

Atme'rü. Diameter. 

Адепт? вб‘иёлу. Septum 
,pellucidum 230. II. 

Адама. Maceratio. 

B. 

.Bajúsm Mystax. 2,11. I. 
BáránfyliurolnAmuionJâQ. 

Il. . ' 
Barlangos öböl. Sinus ca 

veruosus. 224. II. 
_Barna lemez. Lamina fus 

са. 221. I. 
Bartoli/1. vezete'l'e. Ductus 

Bartolinianus 282. I. 
Багдад/15’. Oesophagus 54. 

Il. 
Bzirzsingfona't. Plexus Oe 

sopliageus. '269. Il. 
Bárzsinglik. Foramen Oe 

sophageum. 157. I. 
Bárzsingnyílás. Ostium oe 
_ sophaseum- 5.7. ll. 

Bárzsmgedényee. Vasa oe 
sophagea. 

Bau/Lin МПа-пище. Val 
vula Bauhini. 69. II. 

Be'kaüte'r. Art. rauina. 279. 
I. 163- Il. 

Be'lrígalr. Rami intestinales. 
184. 1I. 

Вас-вагонка. Canalis intes 
tinalis. 50. Il. 

Bélcsont. Os ilium v. ileum. 
9|. I.&gt; 

Bélfodor. Mesenterium. 49. 
66. II. ' 

Bei/odorlemez. 
тевещещ 66. 1L 

Lamina. 



4 Be'I/Lúzam. Bó‘ralatli. 

Bélhu'zam. Tractus intesti 
norum. 50. 1I. 

Be'lleg. Character. . 
.Bellm bördôcseì. Tuhuli 

Belliuiani. 94. II. 
Бей-два. Viscus.Í 3. I. 

— BelrésztanítmáIg/.Splanch 
nologia. 3. 1_. ’ 

Belsö jèje'r. A. Carotìs in 
terna. 169. II. 

Belsö'fül v. töml‘eleg. an 
ris interna, Labyrinthus. 
248. l. 

Belsô szegély. Antihelix. 
24o. I. ` 

Béltoldale'l‘üte'r. Art. ap 
pendicularis. 185. II. 

Bengenyujtvány. Proces 
sus coronoideus. 69. 1. 

Benya'laza's. Insalivatio. 
263., I. ` 

Beszí'uóede'nyrendszensy 
stema vasorum absorben 
Шин. 27 l. 

Billentyü'. valvula. 25. l. 
Boba. Malleolus. 12|. 122.1. 
ВоЬа/Щиеф’. Vagina mal 

leolaris. 201. I. 
Bokaede'nyel'. Vasa malleo-Y i 

laria.. 
Bol‘or. Par. 
Bulvratlan. e'r.'V. муза, seu 

V. sine pari. 202. Il. 
Bolrratlan. nyelcsapizom. 

M. azygos uvulae. 276. I.- 
Ведущее. N.vagus.`266. II. 
Boly/l. vìllns. [Joly/ws , vil 

losus. 

Bonczmestersegr. Ars ana 
tomica. 2.1. 

Bonczoló. Anatomus. 

Bouczludoma'ny. Anato 
mia. l. I. 

Borda. Costa. A5. I. 

Bordafejecs. Capìtulum 
costae. 86. l. ` 

Bordafejecs tolzsza'laga. 
L. capsulare Capituli co 
stae. 87. I. 

Bordalrözöttáede'flyel'. va 
sa intercostalia. 

Bordal'özöttz' Мед’. Ner 
‘из intercostalis. 285.1. 

Bordalrözötti датой. M. 
intercostales. 144. I. ‘ 

Bordatarto' izmol‘. M. sca' 
leni. 141. l. 

Bordanyal: „(Ё/ада. Lig. 
Colli costae. n?. l. 

Bordaporcz. Cartilage co 
мы. 86. I. 

Borda „Багдада. Lig. 
costae capsulare. 87- 1 

Bordemelintö'lç. M. levato 
res costariun..165» 1 

BOI'e'Ã‘- Scrotum. 101- п 
ВогёЬвбиёщаЗерШш Scro 

и. 102.11. 
Bore'l'ede'nâyek. Vasa scruta 

lia. 

Bore'l'varrdliylìaphe. 102. 
_ II. 
Borz'ta's. Pronatio. 109. I. 
Borolstya'alr'o&quot;. Succinum. 
Borozda. Sulcus. 
Borsócsont. Os Pisiformc. 

1.1.1- I. 
Bota!! üteres vezele'l‘e. 

Ductus arteriosus Botalli. 
38- II. 

Bölcsesség foga.. Deus sa 
pientiae. 268. I. 

Bönye. Aponeurosis. 20.1. 
Bö'nyrifeityü. Galea apone 

uroticacraniì. 133. I. 
Bö/Lyesisań‘. Galen aponeu-Y 

rolica cranii. 133. l. 
BÖ'r. Cutis. 207. I. А 
Ваш/„ш. ЗиЬсЩшцеиэ. 



Bö‘r/m'rtya. Csil'lóbeg‘yerl'tö'. 5 
Bö‘r/m'rtya. сойти. 20 7. I. 
Bö'ridegelr. N. cutanei. 
Bó'rlre/zö'cq. Sebum ~ cutis. Bunkós. 

210. 1. _ 
Bö'rlto'rsaêg. Morbus cuta 

`neus. ‚ 

Börnyílzís. ostium cutane 
um. 112. II. 

Börszemölcs. papilla cuta 
nea. 209. I. 

Bubore'l‘. Ainpnlla. 250. I. 
Buja'lkodo'. Luxurians. ' 

hens. - 
Búzatestelr. Corpora triti 

сеа.‘ 277. I. 
Bütyölr. Condylus. 

\ .. .. l Butyolrarok. Fossa condy 
loidea. 46. I. 

Börve'rerelr. V. станете. ВйЁУйЫ‘Ъ-Ешате&quot; Goudy 
201. ‘104. II. lóideum. 46. l. 

Brunner mirzlgyez'. Glan- Bütyölviyújtvzíny. Proces 
dulaeBrunnerianae. 64. II. sus condyloideus. 46. I. 

C. 

Cassel' a’tfu'rt бета. М. 
perforatus Casserii. 168. I. 

Gasser ŕútaccsa. Fonticu 
lus Casserii. 59. I. 

Cassel-nel: (‘М/‘12115 idege. 
N.perf0ransCasserii 278.11. 

Cotulm Vizeccse. Aquula 
Cotunni. 251. I. 

Comun zsilíbje. Aquaedu 
ctus Cotunmi 251. I. 

Cowpernel: mirzgryeLGlan- _ 
dulaeCowperianae.113.11. 

Cowper vrígízmaz'. M. iu 
cisivi Cowperi. 137. I. 

Csecsbevdgtíny. Incisura 
mastoidea. 4s. I. 

Csecsbz'mbo'. Papilla mam 
mae. 156. II. 

Csecsbz'mbó udvarcsa'j'a. 
Areola mammae. 156. II. 

Сага-гей‘. Mammae. 155. II. 
Csecsemfogalr. Dentes in 

fantiles. 271. I. 
Сага-815&quot;. Foramen mastoi 

deum. 48. I. 
Csecsnyújtvdny. Processus 

masloideus seu mammillu-~ 
'IIS ‚ 47a ‘I 

o 

Csecs/Lyirl‘ede'nyelr. Va# 
. sa lymphatía mallunaria. 

215. II. ‚ 
C'secsre'sz. Pars mastoidea 

seu _mammi'llarisL 47. I. 
Csecsszeglet. Angulus ma- 'Y 

stoideus. 43. l. 
Cse csüte'r. Art. mammaria. 

157. 172. II. 
Csecsvarrfíny. Satnra ma 

stoidea. ‚ 
Cseplez. Omentum. 78. II. 
Cseplezcßeßmentulum. 71. 

II. 
Csepleztoldale'l‘. Appendix 

epiploica. 71. II. - 
Csepplrép. Foma guttans. 
C'se'sze. Calyx. 96. II. 
Cszgolymvertebra. 72. I. 
Cszga Concha.' Limax. 
Cszlga-szarvalr. Corn‘ua li 

nacum. 219. I. 
Csz'l‘lo'. Clitoris. 151. II. 
Csilvló~ barlangos( teste. i 

Corpus cavernosnm clito 
ridis. 151. Il. 

Csilflóbegyeŕítö'. Erector 
clito1'idis`152. 1I. ` 

Formam clavi lia 



в osais/al.. Csüllôlve'pl'ì'. 
Cailrlofél‘. Frenulum clito 

КИЕВ. 151. Il. 
Csz'L-ló mablj’a. Glans clito 

ridis. 151. II. 
Csl'ŕlómal'l‘tyú. Praeputi 

um clitoridis. 152. Il. 
Csiblótartóßustentator cli 

toridis. 152. ll. 
C'sz'kloedéayeŕ. Vasa ‚ clito 

ridea. 
Cs-ll'. Эта. csíl‘olt. striat'us. 
смет. Stria. 
Csz'l‘olt test. Corpus atria 

tum. 232. II. 
Cup. llilun. 
Cszprígyélrszdlag. Lig. ilio 

lumbale. 95. l. 
Csz'pr' ye'l‘üte'r. Art. ilio 

lum alis. 188. II. 
Csz'pcsO/Lt. Os ilium. v. ile 

um. 91. I. 
(шумом tare'j'ja. Crista 

ossia Щит, 91. I. 
Сет/от”. Plexus iliacus. 

aio. 2u. 1I. l 
Cmp/Lasa [atti z'deg. РЫНО 

liypogastricus. 276. II. 
Csl’p/Lurbaüte'r. Art. ilio 

colica. 185. II. 
(.’szpl'zmolh M. iliaei. 189. 

191. I. 
Csz’plreresztszfilag. Lig. 

iliosacrmn 95. I. 

l'e'zetes. crenatus ‚ den    
 

Caz'p iryélfz'deg.N. Шейп 
впйдайв. 276. Il. 

Cszpi‘örülvetett útere.Art. 
eircumilexa Щит. 191. Il'. 

('.szptáj. Regio iliaca. 43. II. 
(,'sz'púterehAi-t.iliacae. 187. 

188.189.191. IL 
Сайта. Germen. 
Cso/zal'. Scapha. 240. I. 

\ 

Csónalrcsont. Os scaphoide 
um. 11|. I. 

Csónaltos árolv. Fossa navi 
cularis. 150. II. 

Cnontalalr. Materia ossea. 
Csontállomány. Subtantìa 

ossea. 

Csontbël. Diploë. 12. I. 
Caontgyurma. Massa ossea. 
Cso/Lt/La'rtfya. Perìosteum. 

13. I. 
Свод! köanycsatorna. Ca 

nalis lacrymalis osseus. 
219. I. — 

Cso/itl'ůz б”! izmolr.M. in 
terossei. 182. 183. 203. 
204. I. 

'Csont'l'özötti szálag. Lig. 
122f iuterosseum. 110. 

125. I. 
Csontközötti üterelr. Art. 

interosseae. |77. 195.11. 
Cso/Ltosodóporcz. Cartila 

go osseseeus. 13. I. 
Сад/ядром. Punctum 05815 

cationis. 15. l. 
CsolLtre/zdszenSystema os-' 

acum. 11. I. 
Csonttanítmlí/Ly. Osteolo 

gis. as. I. _ 
Csanttermés. Osteogenesls. 
i90. I.V 

Сзади-бы Sceletou. 36.1. 
Csontvelö. Medulla ossium. 

14.1. 
Caötör.Modiolns. 250.1. 
Csul'lo' z'zúle's. Gynglymus. 

38.1. 
Csukbfris izom. M. cuculla 

ris. 15s. I. 
Csüllö. Hhombns. 
Csüllö'kepü izmok. 

rhomboides. 160. I. _ 
СшндЬерхг sz'a'Iag. Lig. 

rhomhoidcum. 101. I. — 

М. — 



Cza'p. Ede'nytan z'tmríny. 7 
Cza'p. Tragus. 240. I. 
Czripz'zom.M.tragicus 24|. I. 
Czombcsatorna. l. smir 

csatorrm. - 

Czomb bö'ridegel'. N. cuta 
nei femoris. 283. 284. II. 

Czombl'züle's. Articulatio 
femoris. 119. I. 

Czombl'oncz. Os- femorís. 
117. I. ' 

Czomblrözelítö' z'zmolr. M. 
adductores femoris. 192. I. 

Czombüte'r. Art. femoris. 
192. II. 

Czìzlìmpósza'j'. Os tincae. 12|. 
D. 

Darn'zscsont. Os vespifor- Douglas fe'l/zódl‘e'pů rán 
me. 50. I. 

Deneve'rsza'rny. Ala ves 
pertilíollis. 49. 128. II. 

.Descemet ha'ŕtya'ia. Mem 
brana Descemetìi. `222. I. 

Dobfeszz'tö'. Tensor tympa 
ni. 246. I. ’ 

Dobgfndfzrftó. M. laxator 
tympani. 247. I. 

Dobgyürö. Annulus tympa 
líi. 255. I. 

Dobhzírtya.Membrana tym 
pani249. I. ‚ 

Doblzúr. Chorda tympaní. 
— 248. I. 262. II. Y 

Dvb Ía'bto'j'aßcala ~tympani. 
Q51. I. 

Dobür 'L'. dobüreg. Cavum 
v. Cavitas tympani. 243. I. 

Dobüte'r. Art. tympanica. 
157. II. 

Dombocs. Collîculus. 
Domboru'. Convexus. 

czaz`.‘va¿g_'fy redö'z‘, a'ungy 
foltjaí, Plicae semiluna 
‘res Douglasií. 49. 123. 
13s. II. i . 

Dúcz. Ganglion. 32. I. 
Dúczrendszer. Systems 

gangliorum. 250. II. 
Вид/ода‘. Plexus obtura 

torius. 210. II. 
.Dugha'rtym Mcmhrana оЬ 

turatoria. 23. II. 
Dugídeg. N. obturatorîns. 

Q83. II. 
Dugizmolr. M. obturatores. 

191. I. 

E. 

Ebfog. Dena canînus. seu 
cus'pìdatus. 267. I. 

Reset. Penicillus. 
Eriém'fonat. Plexus cho 

roideus. 227. 233. II. 

' .Ed-¿nyes Lu'poI‘. Coni va 

Edényhdrt'ymMembr. cho-'- Edélqytam'tmríny. ~Angio 
ro- , v. chqrioldea. 222. I. 

Dugh'k. Foi-amen obturato- I 
rium. 93. I. 

Dugszzílag. Lig. obturate 
4rium. 79. 93. I. 

D'ugüte'r. Art. ohturatoria. 
1.88. II. 

Durwíny. Rudimentum. 
Düllmz'rzgy. Glandula pro 

stata. 111. II. 

Ede'lwes &gt;ie'znMembrana va 
sculosa. 226. II. 

sculosi. 105. II. 

logia. 3. I. 



8 l.Z'Igybefoglaló y Eró'bell. 
Egybqfoglaló litmériî.Dla 

meter coniugata. 97. I. 
‘ enea. Rectus. planus. gig/,eues czombizom. M. 

rectus femorìs 194ML enea hasizom. . re EéelC/us abdominis. 151. I. 
Egli/eues lia'tsó fejizmolr. 

M. recti capitis posterio 
res 165. I. 

Eg enea саду dere'l` мед le . Angulus rectus. 
Egyenes szemz'zmob.' M. 

rectì оси“ 232. I. 
yeahh”. Aequalis. _ 

¿gyenlö'sza'rú haromazeg et. Triangulum aequicru 
rum. 

Egvfyenetlen. Non rectus non 
lanus. Eglrgfyenletlen ‚ 'vagy egyen 

_Íö'tlen. Inaequalis. 
Egymí. Individuum. _egy 

mz's. individuus,individua- 
lis. 

szeriî. Sim lex. Молодым 104.11; 
letmí'v. Organon. Y 

lletmŕveltae' . Organisatie. 
Eletmz'z'es. rganicus. 
.Életmívezett vagy mí’uell. 

‚ Organisatus. 
.Eletmz'vezettse'g. Organisa 

tio.' 

Ellencza'p.Antit1-agus.240.L 
.Ellen cza'pz'zom. M. antitra 

IgicuS. 241. I. 
Е1гте‹1б 'vo ¿loro Ae 
‚ш provecta. 

Eletfa'j‘a. Arbor vitae. 237. 
II. 

.Élettud0mdny. Physiología 
Élettudomrinyos. Physio 

lógicus. 

.Élettudományos hasznú 
életmív. Organon physio-v 

‚ logicae utilitatis. 
Elettu'do's. Physìologus. 
Eleven. vò'rös, и.’ fuilzígos 

vò'rös. Lucide ruher. 
ВИД/‘01’. Promontorium. 83. 

I. 244. I. — ‹ 
‚ЕШЪёзяШедеЪ. Apparatus. 
Elö'tehetse'g. Vis Vitalis. 
Elfv. Priucipium, elemen 

tum. 

Emberbonczola's. Anthro 
potomia. 2. I. 

Emberpete. Ovurn huma 
тип. 138. II. 

Emelz'ntö' szemz'zom. M. 
attollens oculi. 233. I. 

Emlö‘cse's test. .Corpus 
mammìllare. 236. II. 

Emiel'. Mammae. 155. II. ' 
_Emlö'mirzgy Glandnla 

mammae. 157. II. 
Emlüte'r. Art. mammaría. 

172. II. 
'.Epelzólyag. Vesicula seu' 

cystis fellea. 87. II. 
Epesa'ros tol'ol‘. Capsulae 
' artrabiliariae. 149. Il. 

Epeeöz’vezete'LDuctus cho 
ledochus. 85. II. 

Epe‘uezete'lr. Ductus bilic 
‚виз. 84. II. 

Erdes. Asper. 
Erdes hossz. Linea aspera. 

’ I. 
.Eretlen gyermel'. Foetus 
,immaturus. 146. II. 

Erett мадам. Foetus ma 
turns. 147. II. 

„E_reszte'lt. Commissura. 
Erha'rtya. Chorion. 140. II. 

. Erme'cz. Elateriuin. e'rme'» 
слез, elasticus. 

Erö'lielz. Dyuamicus. 



Erö‘ŕülöle's. Feje'rcsatorna. 9v 
Erölrülölés.Manifestatio vi- — Észre’ue/zetetlen lxzêg‘ö'zöle's 
,rìum. ‚ Perspirabile insensibile. 

Erze'k. Sensus. e'rze'ŕesen, Eustac‘h billentfyüje. Val 
‚ад sensum. y vula Eustachii. 2|. II, 

Erze'kz'deg. N. sensus ex- Eustac/z, .êúrljex `Tuba Eu-4 
terni. stachii. 247. I. 

F. 

Faggyúmirzígy. Glandula Farcsi£z`zom.M. coccygeus. 
sebacea. 209. I. `l66. I. 

Faggyúrejtelz. Crypta ве- Farcsz'l‘szar'v. Cornu coc 
bacea. 209. I. ` cygeum. S5. I. 

Faggyútüszülwlïolliculi se- Farcsil'üte'r. Art. coccygea. 
bacei. r¿09. I. 189. II. 

Falcsontoll'. Ossa parieta-V». Farc‘sont- Os îschii seu co-v 
lia ‚ bregmatis seu verti- xendicìs. 92. I. 
cis. 42. I. _ Farídegelr.N.glul:ei.283.IÍ. 

Fallil‘. Foramen parietale. Farz'zmols. M. gluteî.l90.I. 
43. I. ,Fari-as ушиб. Tubercululli 

Fallop bíllentyz'ijavalvu- caudatum. S2. II. 
la Fallopii 69. II. Farüterek. Art. gluteae. 

Fallopcsatormz’ja v. сад; Ш?- П 
je. Canalis Fallopii.‘254,1_ Feher. Albus. 

рано}, kürtje. Tuba Fal, Fe/ze'r ‚таит. Substan- i 
Alopii. 129. IL tia alba. 228. II. 

Fallop sza'laga. Lig. Fal- Fehé&quot; ‘Юнг’ Linea ‘Alba 
lopii. 147. I. 153» L ° _ 

- ‚ - Fehe'rl‘edö' test. Corpus Fallop zszhble. Aquaedu- . ctus Fallopii.- 254. I. candlcans‘ 236’ п’ 
Рал- Pubes. 211. I. _ 
Fancsont. Os. Pubis. 93. I. 

Fancsonëw 'u' 15am?&quot; A?? Fejbicze/ztò”. M. sternocle 
me 055mm Pl ls’ 9 ' ' idomastoideus. 140. I. 

Fancso‘ntnh POÍ'CZl'ZüléSe- Fejcgont, O8 Capillatllln. 
Synchondrosis seu sym' 112. I. 
physis ossium pub'is. 94. I. Fel‘ecs. Capitulum, 

buginea. 104. II.. 
Fej. Caput. 

IÍ'e/zérlö' köntös. Tunica al- I 

Еда/‘6.912 Pecten Pubis.93.I. Fejecsel: szzilrgai. Lig. ca-` l 
If‘anosoda's. Pubeljtas. ‚ pîtulorum. 130. I. ~ 
Fanta'j'. Regio pubis. 42. II. Бей&quot;. Art. Carotis. |61. II. 
Fantare'j.C1-ista pubis.93.I„. Feje'ra’rolr. Fossa carotica. 

v Fantöfvìs. Spinapubis. 93.1. 51. I. 
Farcsil'csont. Os coccygis. Féjércsatornmv. csö‘.Ca- 

85. I'. nalis caroticus. 49. I» 

l 
s 



l0` Fogl'oszoru'. i Fejlgya'm. 
Fejgyrím. Atlas. 76. I. 
Fej ezíjìzma. M. aplenins 

capitis. 160. I. 
Fejtet‘o&quot;. Vertex. 
Fel‘ete feste'lr. Pigmentum 

трат. 221. 222. I.’ 
Félbol‘ratlan e'r. Vena he 

miazygea. 202. II. 
Félluírtylis izom. M. semi 

membranosus. 195. I. 
гаммы беиаёдпйпу. Inci 

хита semilunaris. 

~ Félhódke‘piï. Semilnnarîs. 
Fe'lho'dl'epü billentyüVal 

vula semilunaris. 17.18.11. 
Fe'lhórllze'pä dúcz.Ganglion 

semilunare. 254. II. 
Fe'Í/w'dú bewigány. Inci 

sura semilunaris. 108. I. 
Fe'línas izom. M. semiten- ` 

dinosus. 195. I. 
Fe'lkörlvörò's эгидой’. Ве 

cessus semiellipticus. 249. 
I. 

Féllrò'rös csaturna'k. Cana 
les semicirculai'es. 249. I. 

Féll‘örös galand. Taenia 
semicircularis. 232. II. 

Féllîörös Лови. Linea se 
micîrcularis. 

Félkör‘ös 'vezete'l‘ekDuctus 
semìcirculares. 260. I. 

Féllrörò's sz'ŕlap. Planum 
semicirculare. 39. I. 

Féltel‘e. Hemisphaerium. 

 .92Q s'eŕetléF  .’)год/ыв‚  susseceR
hemisphaericus. 249. I. 

Féltollas izom. M. semi 
pennatus. 20. I. 

.Fé/z_ylö’ sza'lag. Lig. nitens. 
88. I. 

Perde. Obliquus. 
Ferde a'tme'rü. 

obliqua. 97. I. 
Diameter 

Рада/‘единой M. obli 
qui capitis. 165. I. 

.Ferde nyújtwíny. Proces 
» sus obliquus. 
Ferde szálag. Lig. obli 

quum. 181. I. 
.Ferde szemizmoŕ. M. ob 

liqui oculi. 233. I. 
Fe'reg. Vel-mis. 236. II. 
Fér/I/ìúz‘ nemzö' részel'. 

Partes genitales virorum. 
100. II. _ 

Ferrein. veseluposzlopaí. 
_ Pyramides renales Ferrei 

nii. 95. II. 
Fe'sücsont. Os pectînìs.93.I. 
.Feszes z'zülés. Amphiar 

throsîs. 38. I. 
.Feszítö' bütyök. Condylus 

extensorius. 105. I. 
Разгром‘. Punctum iìxum. 

2l. I. 
M. Fési'iizom.. 

192. I. 
Fodorjfon-atok. Plexus me 

senterici. 292. 293. II. 
Fodormírz’gyeb. Glandulae 

mesentericae. 68. II. 
Fodorüte'r. Art. mesente 

l‘ìca. 67‘ Il.. 
Fodorve're'r. vena mesen 

terica. 206. II. 
Fogzíg. Bamua 

 .852 .‘lagoF  .setneD  .662  .I
Года.‘ test. Corpus denta 

tum» IIA 
Рода‘. Conceptus. 
горит/‚ф. Receptibi 

litas. 
Foggyölre'r, v. ‘б. Radix 

dentis. 267. I. ' 
Foghús. Gingiva. 266. I. 
Foglïoszorú. Corona делят. 

B97. I. 

pectineus. 

dentalis. 

.Fog-i 



‘ Foglalvd/iy. Függér. 1l. 

‚ Fogzoma’n cz. 

Foglal'va'ny. Junctura. 17.1. 
Fogmáz. Substautia vitreay 

deutis. 268. I. 
Fogmeder. Alveus dentium. 
Fogmeder „дыму“. - 

Limbus alveolaris. 69. I. 
Fognyújtwíny. Processus 

dentalis. 

Flêg'nyu'j'twíny. (a tenge _yen) Processus odontoi 
deus. 77. I. 

Fogonat. Etfectus. 
FoqondzaLEmbryo. l38.II. 
Fogontatris. Conceptio. 
Fogomâyú. (vagy Bo'da) _ 

Mauubr'ium. 
Родину!‘ Alveolus. 266. I. 
Fog tolja. Capsula dentis. 

.270.v I. 
Fogütél'. Arta dentalia. 167. 

163.' II; 

Fîgèuáltals 'vagy „алмаз. ntiu'm permutatid. 267. 
272s Ь 

Fagzatoa “(Лада Lig. den 
tieulatum.l 239. II. 

Encaustuin 
dentis.- 268. I. 

Fok. Gradus. 
Folz'us nyújwánya. Pro 

cessus Folii. 245. I. 
F olytal'uzíny. Continuatio. 
Fonalszemölcsök.- Papillae 

iiliformes.- A5178. I. 
Рода!‘ Plexus. 32. I. 
Fontana csatorna’j'a. Ca 

nalis Fontauae. 224.- I. 
Fargo' дайте. Ваши), tro 

choides. 38. I. . _. 
Forromány.Epiphysis.16I.- 
Fó'lréat , '1). fö'képp. Prae 

Sel‘tim.' _ 
Fälbö'r. Epidermis. 211. I 
F ù'lgomboëyz'tott mirlgy. 

Glaudula congloh'ata. МЛ; 

FöZ/ia'gó ferde bis [zas 
izom. M..abdominalis ob 
lique adsceudens minor. 
150. I. _ 

Föl/m'gó, 'vagy [Jelsó' fias 
диет. M.- abdomínalis in-i 
ternus.- 150. I. 

Föl/zaggó ürös ё&quot;. V.cava ad 
scendens. 203. Il. 

Föll‘ar. Brachium.- 104. I. 
Fölkarcsoat. Os humeri seu 

‚ brachii. 104. I. 
Föls‘o&quot; ajl' és orrszrírny 

emell'ntöje.M. levator la-` 
bii sup. et alae nasi. 134.1; 

F öls'o&quot; за)“ emell'ntö' 
je. u. emelízma. M.- leva 
tor labii super-iuris pro 
pr'ius. 135. I. 

Fölsö' ajb l^oszòrúsüterei 
Art. coronaria labìi supe 
I'ÍDÍÍS. 164- II. ' 

Fülsó' pillaemelz'ntö‘. Le 
vator palpebrae superio 
ris. 217. I. 

Fölsö' ürös ё&quot;; Vena cava 
superior. 196.- II. 

Fölszrírizom M. 
_ v. femorîs. 194. I. 

Fölület. Superficies. 
Fölületes (‘ц/1211) negyuj 

Ízajtó z'z om Mdlëxor qua--Ã 
Шок digitorum sublimis' 
(seu ренты) 180.l I. 

Fö'vérér.- V. cëphalica. 201. 
II.- . 

Függe'iy. Peŕpendiculum. 
Függe'iyeaPerpendicularis; 
Függéiyes I_emez: Lamina 

perpendîcularis. 55. I. 
Függe'lyes öböl.- Sinus per: 

pendicularis. 224. II. 
Függe'r. Art. Aerta. 159.-- II.` 

cruris. 

` 20 
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[liggers/s szlnlgymnor. 
‘Гены-Немцы coulis aorti 
cus. 17. ll. 

Függeres ‘Щ. Hiatus aor; 
Цене. 157. l. 

-Függer ive. Arcus aortae. 
160. Il. 

Fùggér mell’asi részc.I’ars 
thoracica A.Aortae. l80.II. 

-Fùâgérnelr ‚из! része.Pars 
.abdotninalis Art. Aortae. 
181. II. 

F üggesztö' azfllag.Lig.sus- 
pensorium. A 

Fülbevn'gány. Incisura au 
' ris. 240. I. 
Fülcse. Aurìcula. 13. II. 

l.&quot; . llá’g е‘ CS. 

Galand. Taenia. 233. II. 
Galenus/Lal' ладу vérere. 

&gt; V. magnaGaleni. 19. Il. 
Gasser (тега. Ganglion 

Gasserii. 254. I I. 
Сага‘. P_harynx. 50. II. 
Garatfíg. Raums Pharyn 

вещь 2б7ъ Il. 
Garatínyív. Arctis pharyn 

gopalatínus. 274. l. 
Garatl'nyz'zom. M. Pharyn 

gopalatinus. 275. I. 

G erin c: аду. 
Р‘Ме! lull fele' rrírlto'lr. M. 

retlralientcs 
241- I. _ ‚ 

Fillet mel fele' ra'nto'. M. 
adtrahens auriculae.24 1.1. a 

.Fül fölemelz'ntö'. M. At 
tollens ailriculae. 240. I. 

Fülgomba. Lobulus auri 
culae. 24U. I. 

Fülsrir. Cerumen. 242.- I. 
Fülssö'röl'. Tragi. 211. I. 
If'iillel‘lló'. Concha auris. 

240. I. 
Fültömirzgy. Glandula pa 

rotis. 280. I. 
Fürészlzom. M. serratus. 

160. I. etc. 
G. 

Ga'tüle'r. Arter. peronaeì. 
190. II. . ‘ 

Ga'z. (La’bil'ra). Sura. 
Ga'zz'zom. M. soleus. 199. I. 
Ge'g. Larynx.. 22. II. 
Gellsztaz'zmolr. M. 1111111)!! 

cales. 181. 203.1. — 
Geliszlaŕe'pü rryújtvríny. 

Processus vermiformis 69. 
II. 

Gelisztaüte'r. Art. appen- y 
~ dicularis. 185. II. 

Garatszorz’tó. constrictor Gerry/.Pun ‹ 
Pliaryngis. 5l. Il. 

Garatüte'r. Art. pharyngea. 
Gerlncz. vertebra. 72. I. 
Седло-виду. Medulla ар! 

nalis 227. 238.11. — ̀ 
Gerínvzagy csatornája. 

Canalis medullae spinalis. 
74. I. ‚ 

Gen'nczagfy ídegez'. N. me' 
dullae spinalis. 271. II. 

Gerínczagyldegrendszer. 

55. 164. 168. П. ' 
Grit. Perinaeum. 43. II. 

` Ga't [Lard/Lt `ízmal`. M. 
transversi perinaei. 117. 
|54. Il. 

Gtítor. Mediastìnum. 5. 
6. II. 

Ga'torütér. ' Art. mediasti 
na. 17|. II. 

‚Саши. . Regio i perinaei. 
43. II. ' 

Systema nervorum medul 
lae spinalis. 250. Il. 

Geì'inczagy szfílaga.Lig. 
medullae spinalis. 242. Il. 

auriculae. - 



Gerlnczcsatorna. G_yomor. 13 ‘ 
Gerilzczcsatorna. Canalis 

vertebralis. 78.1. 
Gerińczlrözötti porcz. --- 

Cartilage intervertebralis. 
74. l. 

Gerz'nczl‘özíitts' выйду. -— 
Lig. intervertebrale. 74. l. 

Сей/102052101). Columna 
vertebralis. 72. I. ` ‚ 

Gerz'nczoszlop csatormz 
ja. Canalis spinae verte 
bralis. 74. l. ` 

Gerl'nczürbeli ülerel‘. l 
dem quod orjüterel‘.. 

Gerz'nvzüte'r. Art.vertebra- 
lis.' 17|. Il. 

Gerincz've're'r. V. vertebra- ‚ 
lis. 20|. Il. 

Gz'mbernat выдаёт. Lig. 
Gimbernati. 148. l. 

Giuda'r. Flaccidus, laxus. 
Glaser re'se. Fissura Gla 

seri. 47. I. ‘ 
Glz'sson tol‘ja. Capsula 

Glissoni. 84. ll. 
_Gombal'e'pü' szemölcsöl‘. 

Papillae fungiformes. 278. 
l 

Goinlia's z'rlmlmrol‘. Cho 
rìon fungosum. 140. Il. 

Gombocs. Nodulus. 
Göflör. Fovea. 
Gödörcse. Foveola. 
аду. Larynx. 22. п. 
Gölgfigal‘. Rami laryngei. 

257. 268. II. 
Gögfedü. Epiglottis. 25. II. 
едут)’. Trachea. aspera ar 

Gö'güterel‘. Art. laryngeae. 
2s. 163. ll. 

Görgeteg. Teres. 
Görgeteg z'zmolnMxeretes. 

169. 170. I. 
Görgeieg me'lwza'lag. Lig. 

teres uteri. 128. ll. 
Görgeteg выдаёт. Lig. te-&gt; 

res. 8U. ll. ‘ 
Gö'zl‘e'pü' formae aëreae. . 
ага?‘ pete'csei. Ovula Gra 

iiana. 130.1”. 
Gumo’, Tuberculum. 
Gumo' tö'visse: Spina tuber 

culi. 104. l. ` 
G'urrle'l . i Diverticulum. 

251. 66. ll. 
Судороги. Punctum inser 

tionis. 2l. l. 
G_yenge'd. Tener. 
Gyermel‘a'gyz' tz'szslúlrís. 

Fluxus lochioruni. 137.11. _ 
G_yermeeszurol‘. Mecani 

um. 77. Il. 
Gyógyszer. Pharmacum. 
‘a rlVIedicameutuin. _ 
Gyomor. Ventrieulus.5 4.II. 
Gyomor l‘oszorús ütere. 

A. coronaria „мыши. 
182. II. ‚ 

Gyomorcseplezüte'r. —- A. 
gastroepiploica- 183- 184 
П. 

G_yomorcsul'. Pylorus. 57. 
II. 

G_yomorcsul: billenëyůje. 
Valvula pylori. 60. ll. 

G_yomorcsul'ütér. Art. Ру. 
teria. 30. Il. 

’Gögsz'pgyürö'h Annulì tra- _ 
cheae. 30. ll. 

Gögsìl’ tulajdûn erïnlösse. 
Membrana propria tra 
cheae. 31.11. 

lorica 183. II. 
G_yomorcsuk za'rizmaf» ' 

sphincter pylori. 59. II. 
Gyomorfede'l. Tegmentum 
' ventrîculi. 230, П. 
G_yomor fen-ele. Fundus 

«мыши; 58. II. 
20 * ‚ 



14 ‚ Gymnorfu/ml. [fuller 

G_yomorfu/Lal. Plexus ga 
stricus. 269. Il. 

Gyomorhurl'acseplez. О 
mentum gastrocolic. 7 8.1 I. 

Gyomorle'pszálag. Lig. ga 
strolienale. 48- 56. 57. 90. 
ll. 

Gyomormrijcseplez. -- О 
menlum gastrohepaticum. 
4s. 7s. Il. 

Gyomornyit. Cardia. 57. II. 
G_yomor ng'irlvedényeLVa 

sa lymphatica папаши. 
213. Il. 

G_yomornyomüte'r. Axt.Ga- 
stroduodenalis. 64.l83.ll. 

Gyomorsöve'ny. Septum 
ventriculorum. 15_. Il. 

G omorza'r. Pylorus. 
G_yönyördomb. Mons vene 

На. 115.' x50. Il. 
Gyúllada's. Inilammatio 

Pblogosis. 

Hagyma. Bulhus. 
Hagymabarlangízbm. M. 

bulbooavemosns. 117. Il. 
Hai. Ca illus. 2u. I. 
Наум ò'utös. Tunica adi 

роза. 93x Il. y 
Hajlade'lv'. Locus declivis. 

2lb aß. 
Haj e'lrony. Flexilis. 
Hajtó büáyöl‘. Condylus 

ilexorius. 1.05. l 
Hajócsonta Os naviculare. 

127. l. _ 
Hàjszfíledény. Vas capil 

lare. 26. l. 
Hala'vte'lrolr. Tbmpbra. 
Halrífite'lmâg. Raums tem 

poralis. 221. 259. II. 
Hnla'ate'ka'rok. Fossa tem-” 

poralls- 68. l. 

\ 

b_yurma. Massa. 
Буй/‘д. Annulus. 
G_yüröporcz. Cartilago cri 

coidca seu annularis.24. Il. 
Gyürö‘garatzfzom. M. cri 

copliuryngeus. 5l. II. 
Gyürög'o'g szpszrílag. Lig. 

cricotracheale. 24. 30.11. 
G_yüró'ka'nz'zmohM. crico 

arytaenoideì. 27. Il. 
Gyürökrínszálag. Lig. cri 

conrytaenoideum. 24- II. 
G_yüró‘paízsizmol‘. M. от!‘ 

cotliyreoidei. 27. 11 
Gyüröpaz'zsszálag. - Lig. 

cricothyreoidenm. 23 II. 
сумм-еда du'doroda's. 

l’roruberantia annularis. 
238. Il. 

Gyürö's sza'lagok. 1.53.1111 
nulal‘ia. lo 

Gyürö v. gyürö's uj. Dia 
gime snnularis. 116. l. 

H. 
Hala'nte'l' csolzlbl‘. Ossa 

tempbruin. 47. I. 
Падший/61:11:22. Superiiè 

cies temporalis.52. I. 
Haldnte'iizom. M.- tempo 

ralis. 138. I. 
На lfíntél‘nyúj [wi/1y. Pro 

cessus. широты. 68. l. 
Halrintéivsze'l. Margo tem 
` pornlis.43- l. 

Надым-шаг. A. tempo 
vmln.. 165. 166. 167. П. 

Hallcso/Ltocsol‘. Ossicula 
auditlis. 245.1'. 

Haller ede'nyes ha'llója. 
Rete vasculosum Halleri. 
105. ll. 

Haller ideges galandja. ’ 
Taenia 'nervosa Halleri, 
254. Il. 



Haller` Haáalaui 1s 

-Hagz’yattey'tém 

Í'Íaìlc’l‘Y lévetló' edé/Lyme'je. 
Vasculum aberruns Halle 
r‘i. 106. ll. ~ 

Hállideg. N. acusticußA 253. 
l. 964. Il. 

Halljfírat. Meutus audito 
rius. 48. 40. 241. 25'1.|. 

Hdllóke'pü. Formge reticu 
laris. ` 

НаЦЩёлАгг. auditivn.254. 
l. 172. Il. ' 

Hallvizecs. Aquula ocu 
stica. 25|.. l. 

Надым!- Seusimque sen 
simque. &quot; 

llifall: folyamattal, Sensim 
eine sensu. 

lla'm. -Cuticulu , epidermis. 
НМ‘. 1. ` ang-rés. (“от seu rima 

устава. 26. ч Supinatio. 
109'. l. &quot; ’ 

Hmiyz'ntás SnpixiatioJOQl. 
Ha/L‘yintó izmok'. M. supi 

nßtores. 175. 176. I. 
Нашёл.‘- Transversus. 
Harri/Lt árols.' Fossa trans 

versa. 82. Il. 
‹ Harrínt a'tme'rů. Diainater 

-transversa. 97. l. ` 
.Hará/Lt hasizom. M. trans 

versus abdominls. 152. l. 
Harlin! hurl‘afvdor. Me 

socolon trgms'versum. 49 
ll. 

ÍÍaŕrí/Ltl‘özötti L'zmol‘. M, 
intert‘rqusversariì.. 166. l, 

Hardntl-özò'tti „мифы? 
йпгепгапвчегзфе. 76. l. 

Ilara'nt nyújt'uriny. Pro 
cessus transversus. 73. I. 

Harri/Lt öböl. Sinus trans 
yei‘sus. 223. ll. 

Í-[ara'nt szzílag. Lig. trains?I 
versum. 

Hara'ntos szdlag- Lig. 
transyersarium. 87. l. 

Hara'nt tarlrízom. M. 
transversalis cervia . 163.|. 

Harmadil' fogza's. Denti; 
tio terri... 272. l. ‘ ` ’ 

Harmadil.' gyomor. Ven 
triculus tertius. 233. Il. ` 

lfarmike‘rìdeg. N. 1113г 
mimls. 253- и. ` 

Hzirnwldalcsont. 0s tri 
quetrum. 111. I. 

Hdrbmfejü czomlu'zom. 
III. tricepg femoris. 192. I'. 

Hlíromfejiï 17m-izom. triceps brqcllii. 172. I. 
Háromhegyiï billenl‘yi'a'. 

кайфа triçuspidalis. 16. 
Háram szarvu' ¿ryomo/i. 

пени-Бай“; trieornis. 231. 
Háromszegletiï izom. MÃ. 
‹ trîanguiai‘is. 166. l.. 
Ha'romszègletiì Ым cs. 

F onticu‘lus triangularis.. 
,59. l. ' “ 

Ila'romszegletiï` ‘джипа. 
Lig. trigngulare. 104.1.&quot; 

Háromezegiï test. Corpus 
trigonum 99. &quot; 

Ha'rtya's kö/myesatorna. 
Canalis lacrymalis mem 
branaccus. 220. ‘f ‘ 

llas. Abdomen. 40. Il. 
líastib. Prisma. ‘ 
НашЛффй. Ri'ismatiçao § 

gurao. &quot; &quot; &quot; ` 
Hasà'lalli „яд/мм. Ple 

xus liypogqstricus. 125;` 
210. il. - ‹ — 

Hasalattz' ш). Regio liy».u 
pogiislrica. 42.. lll. ' 



16 Hasalatti Hevény. 
` Has‘alaui шёл Art. hy. 

pogastrica; 188. Il. 
Палаты! ve're'r. V. 

pogastrica. 205. II. 
Hasbelíagyy. Cerebriunab 

dominale. _292. Il. 
Над/616!!! Ramus epi 

gastricus. 17.1. Il. 
Лиц/616!!! my'. Regio epi 

gastrica. 42. Il. 
Лиц/6162152 ülér. A. spiga 

mica. 191. Il. 
Hasgeríncz. Vertcbra ab 

dominis. 81. l. 
Hasgyürö. Annulus abdo 

minalis. 146. l. 
Hashaírtya. Peritonaeum. 

45. Il. 
Hashfírtya/Ledv. 

peritonaei. 46- &quot; 
Hasnyálmz'rlgy. Pancreas. 

91. ll. 
Hasnyálmírzgrynyomfo 

nat. Plexus pancreatico 
duodenalis.-64. Il. 

Hasnyálmírzíqyvezetélr. _ 
Ductus paucreaticus.92.|l. 

Hasonmérte'lv. -— te'lies. 
Symetria - tricus. 

Hasl‘özelilqíj. Regio meso 
gastrica. 42. Il. 

Hasürbeli nyz'la's. Apertu 
ra abdominalis. 129. II. 

Hasüreg‘. fu. Ízasúr. Cavum 
_ _abdomìnia lil. Il. 
Hasüreg'i fîilúlet. Superli 

cies abdomiualis. 155. L 
Ha't [Лог/ив l'zma. M. se 

mispinalis dol-si. 164. I. 
Ha'tfölület. Superficies dor 

ванн. / — 

.Haiger-inca. _Spina dorsi. 
72. I. 

Hgítgerilwz. Verl cbm 001‘ 
5i. 80’ I. 

hy 

Humor 

Hlitidegek.N.dorsal.274.II. 
Hdl сайта. M. spinalis 

dorsi. 163. I. 
Ha'tso'. Posterior. 
Hfítso' ereszte'b. Commissa 

ra posterior. 234. Il. 
` Ha'tso' ga'torüreg. Cavum 

Mediastiui posterius. 6.1L 
Ha'tso' orrnyz'la'sol:. Choa 

nae. 257'. I. 
Havers mirzgyei. (Панда 

1ае Haversianae. 18. I» 
Hegede'lveny. Coagulabilis. 
Hegede'beny nyz'rlr. Lym 

pha cogulabilis. 
‚недуг‘: sza'lagai. Lig. api 

cuin. 76. I. 
Hegyes szeglet. Angulus 

acutus. ` 

недуг! nya'rs. ‘Теги monta 
num. 112. ll. 

Hé/‘as a'z’loma'ny. Substan 
tia corticalìs. 228. II. 

Нейлон! гйЬге. Speculum 
Helmontii. 156. I. 

Henger -geres. Cylinder. 
dricus. 

Hengeres boríto' izom, M. 
pronator rotundus. |76. I. 

Hengeres szríIag.Lig.tere8. 
80. Il. 

Hîí-e'k. Tastes. didymi. 103. 
Here'nel: Lz'w'vö ede'nyei. 

‘гамма eil'erentia testis, 
105. ll. . ' 

ÍIere'nel: ‘(ъ/(й ÍLiïveiy/La'r 
tyaja. Tunica vaginalis 
propria testis. 107. Il. îíerera'zó. Сигналы-‚15 1.1. 

Hererejtölr. --- Testicondi. 
Cryptorchides 104- Il. 

.Hé/'as a'lloma'ny. Substan 
tia corticalis. 94. II. 

Have/Ly. Becens. 



[lill/wz Новый‘! 17 

.Hill/1oz lartozo' szii'r. Crus 
ad pontem. 237. Il. 

H/igrany. .Mercurius Hy 
’ d'rargyrlun. 
Hllgrlunor barlangja. An 
~ tliruin Highlnori. SLI. 

i Hzlq/zmor teste. -- Corpus 
Higlim-or. 105. II. 

HímLi'ragadvfiny. Conta 
gium variolosum. 

Hódacs. Lunula. 213.1. _ 
Hódcsonhoslunatum, l 1 1I. 
Hódc‘suAFlu-xus тети-низ. 

Catalnenìa. ‚ ` 
_ffóclpö‘rózlVIenieicus- 18. I. 
Ho'dsza'm. Menstrual, Cata 

menia. 
»Ifollorrlrarizom. M. Co 

raeobrachìalis. 168. I. 
Ilollorr/¿yújtuìing/.Proces 

sus coracoideus. |03. I. 
Hollorrorsóz'zom. M.Cora- 

coradialis.- 17|. I. 
HoÍl0rrjszaßízo/n.l\l. Cora 

cohyoìdeus. 284. I. 
Hó'l'yàgnyílrls Ostium ve 

sicale. |12. II. i 
Hól‘yagos taltonyerszé/Ly. 

Bnrsa mucosa vesicularis. 
20°, L. ‹ 

Hólyagüte'r.. Art. cystica. 
8%‘!Е 1.83. II. alias: vesicalis. 
100. i90. Ы. 

1164уадюёгёп V. 
‹‘ 88. II. 
HólyagvezetélnDuctus cys 

ticus. S7. II. 
Hólyagzririzom. Spliincter 

vesîcae. 98. II. 
.Homlolfdgrlìamus frontalis. 

254. II. _ 
Homlolxdomb. Tuber fron 

tale. 39. I. _ 
Homlokcso/zl. 0s frontis. 

39. 1 

cystica. 

IÍomlok/Lorgacs. Наташа` 
froutalis. 55. I. 

llomlol‘l'zom. M. froutalis. 
133- I. ^ 

Hòmlolmyújlminy. PrO-V` 
cessus frontalis. 68. I. ~ 

Homldlröblök. Sinus fronta 
les.4l. I. 

HomlQl-tövis. Spina fron-~ 
talìs. 40. I. 

Homlo‘küte'r. Art. frontalis'. I 
235. 236. I. 

Honilolmrírra'ny. 
. frontalis. 42. I. i 

Homorú. Concavus. 
Hón. Humerns. 100. I. 
flo'naly . Axilla. . HónçLlyz'degN. axilI.279lI. 

Suturâi 

IÍó/Lal‘i’óimellvasüle'r. Art. y l 
tlioraçica axillaris. 157 .II._ 

Hónalyz' mírzêgyelr. Glan 
dulae axillares. 217. Il. 

' Ho'na/¿yi úte'r. Art. axilla 
ris'. 174. II. 

Hónalyür. Fossa axillaris. 
170. I. ' 

Ho'nlap. Scaimula. OmopIa-L 
ta. 101. II. ` 

Hopa/j. Tuber. Hvrgacs. Hamulus. 251. I.` 
Hûlwg. Hemus. ‚ 
llvrogcsont'. 0s hamatumh 

[12. I. 
Hornyolt. Creuatus. . 
Horpaszizmpl‘. .Ms psoas.` 

189. I. 
I-Iortyolri Choauae. 257. I. 
Horzsolfis. Aflfŕictus. 
Hörgmz'rgly, ¿nl‘zíbb :' lég 

csömirzgfy. 20. II. 
Hörgölr. Bronchi. 31. II. ` 

‚Новая. Linea. 
Hosszúdf/msszús . z'. l has 

szúsagiosöbiihßiuus lan-&gt; 
gitudiual'is.' 224. U 



1 в Hosszú Hův'el’yfonat. 
Новый nyalu’zam. M. lon-` 

gus Colli. 14|, I. 
Новый nylijlvriny. Pro 

cessus longus. 245, I. ' 
Hosszús a’roe. Fossa lon 

гашиша. 8l. II. 
Hoaszús póla, Fascia lon 

gitudinalis, 75. I. 
Hosszúa выйду. Lig. lon 

itudinale. 75. I. 
ucl. Urina. Lotium. 92. II. 

Hudcsö. Urethra. 99. 111. 
II. 

Hudcsö barlangos teste. 
Corpus cavernosum шейх-ч 
mec Il. 

Hudcsö‘ burla/:goa teste' 
не!‘ ütere. Art. corporis 
ca_vernosi urethrae. 116.II._ 

Hudcsö emell'ntö. Levator 
‘пешие, 113. Ц. 

.Hudcsö ‚иду/‘шёл. Bulbus 
мешке, 113. II. 

Hudcsìï влаги. -.- Isthmus 
urethrae, 112. II. 

Hudduzma. Allantois. 139. 
II. 

Hudlzólyag. Vesica urina: 
ria. 97. П. 

Hudz'nda. Urachus. 100. II, 
Huclletaszintó. M, detrusor 

urinae. 98, II. 
Hudszöl‘tetö' ‘и. siettetö. 

M. accelerator urinae. 
117. п, 

Hud'veze'rl. Ureter. 96. II. 
Hud'vezetö' bördö‘cse'lf. Tu 

buli uriniferi. Q4. II. 
Urina. 92. II. 

Húgyl‘e'szíte'snee rendsze 
re. Systema uropoeticum. 
92. Il. . 

Hulla'mlre'pü'. Undosus. - 

Hulle'lrony ‘даете Íuirtya. 
Membraua decìdua crassa. 
136. II. 

Hunter hulle'lrony ha'rtyaî 
ja. Membraua decìdua 
Нашей. 136. II. 

Hunter'uisszatürödött hu'l, 
le'I:onylm'rtyaja.--~l Mem 
brana decidua rellexa Hun-Í 
сей, 140. II. 

Húnyizom.. M. мышцам 
palpebrarum. 133. I. 

Hurlrabe'l. Intestinum co. 
lou. 70. II. 

Hurlrabillentyů'. Valvula 
coli. 69. II. 

Hurl'acseplez. Omentum 
colicum. 79.- II. 

Hureafodor. Мат-‚01011, 
49. 73. II, 

Hurlfasza'lagok. Lig, Coli. 
71.0l II, 

Hureaüterelr. Art. colicae. 

Hurol‘. Ansa. 3::с 1. 
Húsmínd. Pancreas. 91. II. 
Húsmindnyomütér. Art. 

pancreat. duodenal. 183.11. 
Hu'snyala'boe. -- F asciculi 

carnosi. . 

Hússzelemenee. 
lae carneae. 15. II. » 

Hu'zóde'kony nyirlz. Lym 
pha densìor, tractilis; ¿äh 
Epmvín. 

Húzóde'lvanysdg. Tonus, 
Contractilitas. 

Hüvve/Ã&quot;, ‘и, hüvelyl‘uj. Pol 
lex. 116. I. 

Hüvelybeli re'sz. Pars va 
ginalis. 12|. II. 

Hú'z/elyes öböl. Sinus vagi 
nalis. 253. I. 

Hüvelyfonat. Plexus vagi 
nalis. 132. Il. . 

Trabecu 



Hûuelyha'rtya. [nal: 19 

HiîveÃy/uírt‘ya. Tunica va 
ginalis. |06. II. 

H üvelykl'özlelítö izom. M. 
adductoi- p_ollicis. 18.5.'1. 

Hú’velyes sza'lagok. Lig, Hü'veQ/l‘ orso'ütere. Art. 
vaginalis. 18|. I. 

Hüvellyes tabonyerszény. 20. 

radialis pollicis. 179. II. 
Hüvelyb singütere. Art. 

ulnaris pollicis. 179. II. 
Hüvelyk ellenta'lltató iz- Hü’velylrtdvoztató izmolx. 

ma. M, oppnnens polli 
cis. 185. I 

Hü'velylffeszílö' Димой. М 
extens'ores роще. 183. 184.1. 

Hü'velykhajtó битой. М. 
ilexores pollicis. 18L'1.l I. 

flieg. Ne'rvus. 29. I. 
_ [дедЬо’уЩоддвоЬСопчт 

limones. Complicationes 
nervol‘uln» 

I дед/1121247’. r'- Neurilema. 
31. I 

[дед/леди. Fluidum nerve 
um, 31. I. 

Idegrecze. Retina. 227. I. 

v 

.Idegrecze Irözeppontz' ú 
tere. Art. centralis reti-f 
nae. 229. 234. I. 

Idegrecze lrözeppouti vén-A 
ere. Velia centralis reti 
nae. 229. I. 

I degrendszer. Systema ner 
vosum. 29. I. 250. II. 

Idegtam'tmçíny. Neurolo 
gia.. 3. I. 

r 

1с10т. Figura. “ 
Idomtalan. Nullius Iigunne 

determinatae ‚ figurae irre 
gularis. ' 

Idö'tlen дуг/‘мед Foetus 
‚ praematurus. 146. П.‘ 

y'Ilta‘llre’su v. alsó szemgö 
dörre's. Fisaura spheno 

‚ maxillaris. 214. I. 
Ikcsont. Os sphenoideum. 

50. I. 

M, abductores pollicis. 
184.' 18:5.. I, 

. I'Iüvelylwérér. V. cephali. i 
ca, 201. Il.` _ 

Hiïvelyüte'r.: Art. vaginalis. 
132. Il. 

I. 

Il‘z'nya'roŕ. Fossa sphenopag 
‚ latina. 54. I, 

Rz'nydúcz. Ganglion sphe 
‚ nopalatinum._261.l.' 266.11. 

[Над/11%. Foraxnen spheno 
I palatinum. 65. I. i 

Ikz'nyütér. Art. sphenopa-.f ' 
latina. 260. I. 16s. II. 

(‘Е/2121“. Gom hosis. 37. I. 
IHre'pz'Z csonto . Ossa`cunei-_ 

‚ formia. 127. Ilrkürtcsapizom. M.- sphe 
~nosalpingostapliylinus. ---- 

‚ 275. I. ‹ 
Il‘orrma'ny. Rostrum spheá 
‚ noidale. 5I. I. 

IL‘öböl. Sinus sphenoidalîs. 
‚ 52, I. . 

~ L‘rés, 1).fölsö' szemgödò'l‘r: 
re's. Fissura sphenoidalis, 
seu orbitalis superior. 53. 

‚ 214. I. ’ 
[Á‘sza/&quot;u, Cornu sphenoida-f 
‚ 1е. 52‚ 1. 

IL‘szeg let. Angulus spheno-g 
idalis. 43. I. . 

In. Tendo. [ваз tendinosus. 
20. I. y ` 

[паб hüuelye. Vagina tell» 
‘Пиши. 200. I. 



20 Ilias I rszcilag. 
. 

[шва belratol‘. Inscriptio 
nes tendineae. 151. I. 

[nas közeppont. Centrum 
tendineum. 156. I. 

[аутизм Не sza'rnya. A 
la parva Ingrassiae. 52. I. 

Inöszuetarto'. Retiuaculum 
_ tendinum. 201. I. 

‚(и)‘. Palatum. 273. I. 
[па/63‘. Вапшз Palatinus. 
, 258. II. 

Ing/csont. Os 
. 64.V I. 

I/Lylik. Foramen palatinum. 
‚ 65. 1. ‚ 

palatinum. 

Inynyújtwiny. Processus` 
‚ Palatinus. 63. I ' Ipyre'sz. Pars palatina.64.I. 

Inyütér. Art. palatina. 260. 
‚1. 164. 168. II. 

Inyvarrziny. Sutura pala 
‚ tina. 64. I. 

I/zyvííorla.- Velum palati 
‚ num. 273. I. 

Ing/vitoria fue. Arcus veli 
. palatini. 274. I. 
Iramlós. Glaber, laevis. 
Irdniy. Directio. 
Irha. Corium. 207. I. 
I/‘ÍLaburol:.Chorion. 140.II. 

` Irnyel‘épiï hlzscsa’k. Carnu 
‚ culaemyrtiformes. 153. II. 

Irtol‘l. Calamus Scriptol-ius. 
‚ 241» II. 

I_v. Arcus. 
Рис!‘ hossz. Linea arcuata. 

‚ 9S. I. ‘ 
[velt выйду. Lig. arcua 
‚ tum. 4. I.l ` ‹ 

Ivja'ra oI-.YCanales scmìcir 
Pculares. 249. I. 

I где]! liter-el'. Art. articula 
lres. 193. II. ~ 

[zelt test. Corpus genion 
latum. 232.11. 

Izesülö' lap. Superficies ar 
‚ ticularii. - 

Izfölület. Superficies arti 
‚ cularis. 

[,zgödör. Fovea `articulsris 
Izgumó. _ Tuberculum arti 
‚ cuIare. 

Izlrör. Circulus articularis. 
‚ 108. II; 

Izközporcz. Cartilage in 
‚ terarticularis. 18. l. 

I'zlap. Facies articulnris. 
Izmirzgry. Iznsdvmirzgry. 
‚ Glaudula synovialis. 18 I. 

I'zriedv. Synovia. 17. I. ` 
Iz/Lerl'uhfirtya. Membrane 
‚ synoyialis. 17. I. 

[гладит/щеке&quot;. 
synoviale. 17. ,I. 

Izom. Musculus. 18. I. 
Iz‘omríllomfiny. Suhstantia 

muscularis. ‚ 
Izomfark. Cauda - musculi. 

21. 1;. ì 
[авт/ф. Caput musculi. 

21. 1. 
I zomha’rtya. 

in_uscularis. 
[дат/газ. 'Venter musculi. 

2l. I. 
lzomideg. N. muscnlaris. 
I zomk‘ò'zütli szrílagolxLig. 

iutermuscularia. 171. I. 
I z omreI-esza'g. Remus mus 
‚ culophrenicus. 173. Ц 
Izomì'e/Ldszer. Systems 

musculare. 18. I. 
Izomre'leg. Stratum mus 

culare. Y 
I zomrost. 'Fibra muscularìS 
Izornt'a/Lz'tma'lzy Myologiü 

132.1. _ 
I zpmterülel. Platysmamyo 
‚ ides. 140.' I. ‘ ‚ 

Izszdlag. Lig. articula-re. 

Systems 

Membrane 



Ízlol‘. Kaŕdayúj'twíay. 21 
Iîztoi. Capsula articularîs. 
IzüÍéS. Articulatio. 17. I. 
»Iza/dpa. Acetabulum. 94. I. 
[тигра bevrígrínya. Inci 

sura aeetabuli. 94. I. 
[добра szemölde. Super 

cilium acetabuli, 94. I. 
Jfiroma'galv. Rami zygoma 

tici 263. Il. 
.Ídrombewígday Incisura 

zygomatica. 68. I. 
Ja'romcsont. Os zygomati 

cum. 68. I. 

.Ía'romh'lu F oramen zygo 
matictun. 68. I. 

Ja'romz’v. - Arens zygomati 
cus. 68. I. 

.Ífiromiz0m.. M. zygomati 
cus. |35. I. 

fáromnyújtváńy. Proc. zy 
gomaticus. 62.1. 

l.Ía'rule'lros Ramus ac 
cessorius. 272. II. 

Jéglencse. Lens crystallina 
230. I. 

Joh. hepar. 79. II. 

K. 
\ 

‘Каш- (Sadr) ideg. N. pa 
`theticus. (Seu trochlearis) 
237. I. 253. ‚П. 

Kagyló Cochlea. 250. I. 
Кадр/16 ёгХш. Fossa cochle 

ae. 252. I. 
Клад/145 ídege. N. cochleae. 

253. I. 
Kagylófbözeppontos взб 

шгсве. Tubulus centralis 
cochleae. 252. I. 

Kagyló zsz'lz'bje. Aquaedu 
ctus Cochleae. 252. I. 

Kajmacs. Uncus. 
Kajmacscsont, Os uncifor 

me. 112. I. 

Kajmacsnyújtvdny. Pro 
cessus unciformis. 103. 
112. I. 

Kajsza. Diagonalis. 
Kal‘asfej. Caput gallinagi 

nis. 112. Il. 

Kaltastare'j'. Crista Galli. 
55. I. 

Капа/1 Fibra. L‘fmafos Ii 
brosus. 

Kanafos rost. Filamentmn 
iibròsum. 

\ 

Kdngögfediiszzílag. Lig. 
aryepiglotticum. 26.. Il. 

Ka'nízmol‘. М: arytaenoidei. 
- 27. II. ‚ ` 

Ka'nporczoi?. Cartilagines 
arytaenoideae. 24. II. 

«î 

Karcza'g. Remus пройдё 
us. 263. II. 

Karczcsecslz'i‘. Foramen 
` stylomastoideum. 48. I. 
Karczcsecsüte’r. Art. sty 

lomastoidea. 165. II. ‘ 
Karczgaratizom. M. sty 

lopharyngeus. 52. II. 
-Karcznyelw`zom. M. sty 

loglossus. 286. I. 
Karcznyújtwiny. Proces' 

виз styloideus. v. stylifor 
1nis.48. 108. I. ` 

Karczszal‘izom. M. slylo 
hyoideus. 285. I. „_ « 

Karczszaksza'lagLig. sty 
lohyoideuin. 277. I. ‹ 

Karcsú izom. M. gracilis. 
[93- I. _ 

Kardnyújtvány. Processus 
xiphoideus, seu ensiior 

. mis ‚ 
90. I. 

s 

\‘l 

seu mucronatus. 



22 Kardnyůjtvdny Ke'tes. 

Kardnyújt'vriny szdlagai. 
Lig. processus xiphoidei. 
9o. I. 

Karél . Lobus. Kar-ély csa. Lohulus. Kalje'lyl'özötti beva'ga' 
nyo . Incìsurae iuterlobm 
lares. 33. Il. . 

Kare'lyközötti szaflagolr. 
Lig, interlobularia. 37. II. 

Karfonat. Plexus brachia. 
lis. 278. II. 

Karz'zom. ‚М‚ brachìalis. 
172. I. 

Karkönyöŕszálag. Ligam. 
brachìocubitale. 109. I. 

Karorsószfílag. Lig. bra 
chioradìale. 109. I. 

Karütér. A. brachialis. 176. 
II. 

Kar'ue're'r. ‘Гена _brachia1is. 
200. II. 

Kedesz , ßedeszmirzgry. - 
Glaudula thymus. 148. II. 

Kedeszütér. Art. Шутка. 
170. II. - 

Ke'lrellö' izom. M. lividus. 
192. I. 

Keme'ny luy. Palatum du 
гцт. lv 

Kerne/zy agylre'r, 1re 
me'lzfy Ы)‘. 220. II. 

Keme'nylvér üble. Sinus du 
rae matris 223. II. 

Kengyel. Sta-pes. 246. I’. 
Kengyelz'zo/n. M.stapedíus. 

247. I. ‚ 
Kengyel talpa. (Alapja) 

Basis stapedis. 246. I. 
Ke'p. Forma. 
Ke'pelm'. Formare, facere. 
КереШ ÃIe'sziïlet. Appara 

tusproductivus. 243. II. 
Ke'ptelen „мы. Os infor 

ine-111. I. 

Ke' zelní. 
épzeni ìmagiuari. 

Кёрлеё9 Imagiuatio, Phan 
tasia. 

Kér . Callus. Kerîí ablalr. Fenestra ro 
tunda, 244. I. _ 

Kerelrcse. Betula. 105. l. 
KereL‘ÍílxForam. rotuudum. 

53. I. 
Ke’reszta’¿grye'1:ì1zom.` M. sa 

crolumbalis. 161. I. 
Keresztcsatorna. Canalis 

sacralìs. 84. I. 
Keresztcsz'pporczízülés. 

Symphisis sacroiliaca 95.1. 
Keresztcsont. Os ваш-&quot;т, 

latum, (Лимит. 83. l. 
Keresztes „Шаг. Lig. cru 

ciatum. 

KereszUarcsil'szrilagLig. 
sacrococcygeum. 85. I. 

Keresztgumószdlag. Lig. 
sacrotuberosum'. 95. I. 

Keresztldegel?. N. Sacra 
les. 277- II. 

Клавдий. F orameul sacra 
le. 84.'I. 

,Keresztorjszrllag. 1.55.311 
crospìnosum. 95. I. 

Keresztes szrílagok. Lig. 
cruciata. 181. I. 

Keresztszarv. Cornu sa 
crale. 84. I. 

Keresztüterelr. Art. sacra 
les. 187.l 188. II` 

Ke'rges lest. Corpus callo 
sum. 230. II. 

Kérgfes ¿est ütere. Art. 
corporis callosi. 170. Il. 

Kerk/‘lng öszz'e/Lajló bile 
lentyüji. Valvulae conni 
veutes Кейс-111913. 65. 1I. 

Ke'szítme'fzy. Prneparatulm 
Kéles.l)ubius, auceps. ` 

Repraesentare ‚ - 
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_ Ke'zlza't. 

Ke'tfejl'i cz0mbz`z0m.M. hi 
ceps femoris. ‘195. I. 

Ke'tfejü' L'arz'zom. M. bi 
ceps hrachii. 171. 176. I. 

Ke'thasú 
stricus. 263. II. 

Ke'thasú izom. M. digastrî- A 
cus seu biventer. 284. I. 

Kei/Lasa' tarl‘izom. Biven 
ter cervicis. 1_62. I. 

Kétlz-együ ‚пар/ваш’. Мо 
lares bicuspidati. 267. I. 

Кант-1213 izom. M. bicor 
IIÍS. 184. I. 

Ke'tszar'vú meh. Uterus bià 
cornis: 122. II. 

Kettö's izmok. M. gemelli. 
191. I. 

Ke'z. Manus. 110. l. 
Dorsum шахта. 

110. I1 
Ke'z/uiti rig. Remus dorsa~ 

IIS. 2811 II. _ 
Ke'zhdti‘csontlözötti ше 

геЬ, Art. interosseae dor 
sales. 179. II. ’ 

Ke'zlm'ta' uja'gal‘. Rami di 
gitales dorsales. 281. II. 

Ke'zlia'ti ujz'clegt'galv. Rami 
digitales dorsales. 281. II. 

` Ke'z/m'ti ujüterel'. Art. di 
gitales dorsales. 18o. II. 

Ke’z/za’tnal: lziïoelyes Лёг 
tyaja. Membrane vagina 
lis dorsi manus. 174. I. 

Ke'zt’o&quot;. Carpus. 110. I. 
Kéztöl/‘eszítö' orso'izmol‘. 

M. extensores carpi ra 
diales. 177. 178. I. 

Ke'ztöfeszz'tö' singizom. M. 
extensor ca_rpi ulnaris. 
17S. I. ' ' 

Ke'ztö'lmjlo' orsóz'zom. M. 
llexor Carpi radialis.177~l-. 

agr. Ramus diga-l 

Ke'ztö'lmjto' sz'lzglzom.. M. 
llexor cai-pi ulnaris. 17 7.1. 

Keztö‘luiti lza'llo’. Rete car 
peum dorsale. 179. II. 

Кама lrözös luirtya'j'a, 
Membrana commuńis car' 
pi. 115. I. 

Ke'ztö'luítz .eò‘zös „лад. 
Lig. Carpi commune dor 
sale. 173. I. 

Ke’ztönel: tenye'rbela' e6.. 
zös sza'laga. Lig. carpi 
commune volare. 174. I. 

VKe'ztö'tenye'ri lm'llo'. Rete 
carpeum volare. 180. II. 

Ke’ztö' tulajdon tenyérbe‘ 
Il' „лада. Lig. carpi v0 
lare proprium. 178. I. 

Kicsapongó. Ifbccessiims,A 
excedens. 

Kidúlledó'gerz'ncz. Verte--v 
bra prominens. 78. I. 

Kl'ntorna. Psalterium. 231. 
II. 

Kl'pulzatolni. Indagare, in 
vestigare. 

‘(беги/(10126. Progerminans, 
granulans. ~ 

Kz's азарта. Omentum mi 
nus. 78. II. 

Kl's együttérzideg. N. sym 
pathicus parvus. 262. Il. 

Kia llu'smz'nd. Pancreas par 
vum. 91. II. 

Kis lríbujfeszítä izom. M. 
extensor digiti minimi pe 
dis. 199. I. 

Kz's soeszegü свои‘. O8 
multangulum minus. 112.1. 

Kl'ssebb melsö' egyenesfej 
izom. M. rectus capitis 1m 
ticus minor. 142. I. _ 

Kísselib melsö' füre'szll 
zum. M. serratus anticus 
minor. 143. I. 



24 Kissebb Kö Idök'uére'r. 

Kissebb nemiì edényel‘. 
Vasa minorum gcnerum. 
26. I. 

Kíssebb szarvak. Cox-nua 
minora. 277. I. 

Kz's sza'rny. Ala minor. 
5i. I. 

Kis sz/emérmajkalr. Labia 
minora pudendorum. 150. 
II. 

Kz's ‘у. Digitus minimus. 
116. I. 

Kis и] Ízajtó izom. M.i1e- 
xor digiti minimi. 206. I. 

Kis и] lvözelitö' бита. M. 
adductor digiti minimi. 
186. I. 

. Kia и] rö'uid hajtó izma. 
M. ilexor brevis digiti mi 
nimi. 186. I. 

Kis и] ta'voztato' бита. 
М. abductor digiti minimi. 
186- I. _ 

Kis и] mwztafó zzom. M. 
abductor digiti minimi. 
206. I. 

Kitú'nö' kereszthosszak. 
Lineae cruciatae eminen 
tes. 45. I. 

.Kíw'selt magzat. Foetus 
maturus. 147. II. 

Kocsonya. Gelatina. 
Kocsa'n‘. Pedunculus. 
Колея. 0s longum. 12. I. 
Koncznemi'i. Inter ossa lon 

ga pertinens. 
Koponya. Calvaria, VCra 

`Kórtudama'ñyos Шле 
me'ny. Phaenomenon pa 
thologicum. 

Kortyantóßonstrictorpha 
ryngis. 51. Il. 

Koszorú --rús. Corona, 
‚— narius. 

Koszorúnyú/tvfíny. Pro 
cessus coronoideus. 107. I. 

Koszorú sze'l. Margo coro 
nalis. 42. I. 

Koszorús ’ue're'r n_yz'la'sa. 
Ostium venae coronariae. 
14. II. 

Koszorús „лад. Lig. co 
ronarium. 48. .80. II. 

Koszorús üterel?. Art. co 
ronariae. 18. II. 

Koszorúvarra'ny. Sutura 
coronalis. 37. I. 

Koszorús fue're'r. V. coro 
naria. 19. II. 

Kota. Bhombus. ’ 
Kötaŕe'pú' izmol‘. M. rhom 

boidei. 160. I. 
Kótalvépü выйду. Lig. 

rhomboideum. 101. I. 
Ko'tala'ncsa's izom.. M. del 

toides. 168. I. 
Комитета szrílag. Lig. 

deltoideuin. 128. I. 
Küb. Cubus. 
Köbcsont. Os cuboideum. 

’ 127. I. 
Köbl'e'pìî. Figurae cubic-ae. 
Köldöl‘. Umbilicus. 153. I. 
KöldöÉ/zólyagcsa. Vesicu 

la umbilicalis. 141. I. 

Köldöl'ta'j'. Regio umbilica 
lis. 42. II. . 

КбЩбЪй‘ёг. Art. umbili« 

nium. 38. I. 
Koponyafölötti izom. M. 

epicranius. 133. I. 
Korong. Discus. сеты. ' 
Ko'rtudoma’ny. Pathologie. 
Kó-rtudoma'nyos Волого 

lás. Anatomia patholo 
gica. 2. I.. 

calis. 190. II. _ 
Köldölwe'rérN'.umbilicalis. 

142. II. 



Köldökzsinór. Közepla'b. 25V 
Köldökzsz'no'r. Funiculus 

umhilicalis. 142. II. 
König/dg. Iiamus lacryma 

lis. ' 

Ko'nnyrírol?. Fossa lacrymae 
lis. 219. I. etc. 

Könnycsat'orna. Canalis 
‚ -lacrymalis. 66. I. 
Könwycsont. 0s lacrymale 

66. I. ' ’ ‘ 
Kòn/Ly/Lorgacs. Hamulns 
._ lacrymalis. 66. I. 
Könny/Lúscsa. Caruncula 

lacrymalis, 217. I. 
Könng/isza'lr. Saccus lacry 

malis. 219. I. ‘ 
Könnymírllgy. Glandula la 

orymalis. 218. I. 
Könnypont. Punctum lacry 

male. 219. I. 
.Könyölr hard/Lt húrja. 

Chorda transversalis cubi 
‘Й. 110. I. 

Köuyölzcsúcs. 
105. I. 

Kölgyöŕcsúcs- v. Lámpó 
z'zmol‘. M. anconei. 172. I. 

Kö/zyöklfampó. Olecranon. 
105. I. 

Olecranon. 

_ _Körëyöl'nyúitwiny Proces 
sus cubitalis; 105. I. 

Köuyölvra'ncz. Plica cubiti. 
174. I. 

Körmyszemöl cs. Papilla 1a 
erymalis. 219. I. ' ‘ 

Könnytarëj'. Crista lacry- 
malis. 66. I. 

Kö/mytó. Lacus lacrymalis. 
216. I. 

Könnytömlò”. Saccus lacry 
malis. 219. I. 

Köuny-ütér. Àrt.lacryma1is. 
235. I. 

Kö/mywezetél‘. Ductus la 
crymalis. 219. I. 

K örl‘épú'. Figurae circularia. 
Körkòr - rös. Ellipsis ,el 

lipticus. ’ 
КбгЬйМёрйЬРйвптае ellip 

ticae. 

Környe'k — L‘z'. Peripherie. 
»- phericus. 

Kájröm- низу“. Il I. 
Körömcsont. Os ungvis. 

66. I. ‘ 
Köröm töve. Radix ungvîs. 

213. I. ’ 
Körös rostol”. Fibrae circu 

lares. ' l 
Körteńépi'i izom. M. pyri 

forlnis. 191. I. 

umfang. 
Körülfuetett z’nyizom. M. 

circumilexus palati. 275.1. 
Körülvetett útez'el‘. Art. 

circumilexae. 192. II. ' 
Köte/Ife'pi'i test. Corpus res 

tiforme. 237- --- 24|. II. 
Kötha'rtya. Conjunctiva ’ 
` `oculi. 218.1. ‚ 
Közbe'vetetlenü'l. Imme 

diate. ' 
‘КМ bevet've. Mediate. \ 
Közelz'tö' szemizom, M. ad 

ducens oculi. 233. I. ' 
Közepetti ideg. N. media 
ï nus. 279. II. ‚ 
Közepettz' ve're'r. V. me 

diana. 116. II. 
Közepke'z усе/газете!’ szw' 

lagai. Lig. capû'itulorum 
metacarpi. y116. I. 

Közepkitiïntöttség. ‘Emi 
nentia media. 121. I. 

Közepl‘özötti задай. Por 
tio_ intermedia. 262. II. 

Kò'zepla'b. Metatarsus. 129. 
I. 

Körület. körlet. Extensio. ' 



l 

26 Kò'zepla'b 
Közepla'b üterei. Art. mc 

tatarseae. 194. Il. 
Közeppont - tz' Centrum. -- 

's 

Közepponti lil'. Foramen 
centrale. 229. I. 

Közepsö‘ bö'rideg. N. cuta 
neus medius. 279.1I. 

Közepsó' együlte'rzideg .N. 
sympathicus medius. 253. 
1I. 

Közepuj. Digitus medius. 
116. I. 

Közfalcsont. Os vomeris. 
. I. ‘ 

Közlrözepi Лови. Linea in 
termedia. 91. I. 

Közló‘ Hamus commu 
nicans. 169. II. 

Közò'nselges Ízzírtya. Mem 
brana communis. 181. I. 

Közönse'ges lzůfvelyhzirtya. 
Tunica vaginalis commu 
“ЕЕ. 1060 II» 

Közönseges négyujfeszz'tö 
izom. M. extensor qua 
tuor digitorum communis. 
18|. I. 

Közönse'ges 'vagy l‘öz sze 
mermüte'r. Art. puden 
da communis. 189. II. 

Kò'zös z’zha'rtya. Membra 
па articuli communis. 
114. I. 

Közös közeppontú. Con 
centricus. 

Közös lil?. Fol-amen commu 
ne. 74. I. 

Köz szemermideg. N. pu 
dendua communis. 116. II. 

Kò'z ‚и. közönse'ges гада 
róß. Integumenta commu 
nìa. 207. I. 

Kulcs. Clavicula. 100. I. 

Külfsz 
Kulcsalattz' izom. M. aub 

clavi‘us. 143. I. _ 
Kulcsalatti üte'r. Art. sub 

clavia. 170. II. 
Kulcsalattí fve're'r. V. sub 

clavia. 200. II. 
Kulcsbeva'gtíny. Incisura 

clavicularis. 89. l. . 
Kulcscsontnal: vállcsúcsi 

“Лада. Lig. claviculae 
acromiale. 103. I. 

Kulcslrözötli sza'lag. Lig. 
interclaviculare. 101. I. 

Ku'p. Conus. 
Kupalr. Cupula. 250. I. 
Kú lrént. Ad formam coni. 
Kuplve'pü sza'lag. Lig. con 

oideinn. 103. I. 23. II. 
[Ира-921012. Pyramis. 
Ku'poszlopú nyala'bolr. Fa 

sciculi pyramidal'es. 95.11. 
Kúposzlo L‘e'pü'.- Formac 

pyrami alis. 
Kúposzlopú izom. M. py 

ramidalis. 152. I. 

Kúposzlopú .l‘itíïnöttség. 
Eminentia pyra1nìdal.24g. 

Kúposzlopů „уши/‚у. 
Processus pyramidalis. -- 
64. I. 

Kúposzlo'pú test. Corpus 
pyramidale. 241. II. 

Áútacs. Fonticulus. 59. I. 
Külfúl. Aurìcula externa. 

239- I. 
Külfüla'g. Remus' au'rîculaÄ 
‘ ris. 261. 263. II. 
Külfúl ‚штат: izma. M. 
trausversus auriculae.24l.I. 

Küifülideg. N. auricularis. 
273. Il. 

Külfül szallagaz'. Lig. au 
riculae.- 240. I. ‚ _ 

Kal 



Külfälůtereŕ. ` Lapcsont 27 

’ Lrigyékcsalor/za. 

Külfülüterel‘. Art. auricu- Külsö' fejé'r. Art. Carotis 
lares. 243. I. 165. 166. II. 

Külfülvére'r. V. auricula 
I'IS. [In 

9 . 

Külorr. -- Nasus externus. 
262. l. 

Külsö bö'rz'lleg. N. cuta 
neus. ext. 276. II. 

externa. 162. II. 
Külsö mellîasüterel’. Art. 

thoracicae externae. 157. 
175. II. 

Küls'o&quot; szege'ly. _'- Helix. 
239. I. 

'Külsö szege'lylzmol‘. M.y 
Helicis. A241. I. 

L. 

La'b. r... 125. i. 
lLfib/m'tl sza'lagclr. -l Lig. 

dorsalia рейда. 128. I. 
La'blm'tl uja'galr. Rami di 

gìtales dorsales. 285. II. 
La'b hará/Lt дата. --- M. 

transversus edis. 206. I. La'bz'lverízmoi. M. gastroe 
neinìi. 199. I. 

Lríbto'izmol'. M. 
14l. I. 

La'blfólr. Scalae. 251. I. 
La'iftö. Tarsus. |25. I. 
La'btö' üble. Sinus tarsi. 

126. l. 
La'btö' öble'nelr sza'lagos 

l‘e'szi'llete. Apparatus li 
gameutosus sinus tarsi. 
129. I. 

La'btö'üter. г- Art. tarsea. 
194. II. 

La'bujal: perczel'. Phalan 
Без digìtorum pedis. 130. I. 

Lrígy agylse'r. Pia mater, 
meuinx. 226. II. 

La'gyél'. Ingven. 

scaleui. 

Canalis 

тушат. 149. I.l 

Lrígl'yékszálag. Lig; Ííngvî 
nale. Eeifieubanb. 147. I. 

Lzígyél‘ta'j'. 'Regio ingvina 
lis. 42. II. 

Еду)’ my. Palatum molle. 
273.1. y 

Lr'gy z'nyemelíntö'. M. le 
vator palati mollis. 274. I. 

Lnígy z'nyfeszz'tö'. M. tensor 
veli palatini. 275. I. 

Lambdal‘épiï varra'n‘i/.Su- l 
-tura lambdoidea. 37. I 

Lambdasze'l. Margo lalub-~ 
doìdeus. 43. l. 

Laut. Lyra. 231. II. 
Lapcsont. Scapula; omo 

plata. 101. I. 
Lapcsûnt alàpjmBas-is sca 

pulae. 102. I. 
Lapcsor'rtalatlz' illegel‘. N. 

infrascapulares. 278. II 
Lapcsolitalatll izom. M. 

subscapularis. 169. I. 
Lapcsonlalalti üle'r. Art. 

subscapularîs.’175. II. 
Lapcsontffölötli Мед. N.` 

Ltigye'l‘gyürŕï. Anuulus in- l 
gviualis. 146. I. 

Lrlg'ye'lrmz'rlgy. Glandula 
ingvîuulìs. 208. II. 

suprascapularis. 278. Il. 
Lapcsont ЕЩЕ ülere. Art. 

dorsalis scapulae. 174.11. 
Lapcsont Ã‘örül’uetelt úte 

re. Art.` circumílexa sca 
`pulae. 175.‘II. 

2l 



28 Lapcsontnal Maga'nyos 
Lapcsontnak haránt úte 

re. Art. transversa scapu 
lae. 173. II. 

Lapcsontszalrizom. --M. 
omohyoìdeus. 284. l. 

Lapcso/Ltszeglet emelin 
tó‘. M. levator anguli sca 
pulae. 163. I. 

Lapcsonttövis. Spina sca 
pulae. 102. I. 

Lapcsontüte'r. Art. scapu 
lariS. 173. 175. Il. 

Штат)‘. Horison. 
La'tídeg. N. opticus. 228. 

237. I. 251. ll. 
Látz'degel' telepe. Thala 

mus nervoruin opticorum. 
232. II. 

Lrítlilr. Foramen opticum. 
51. 214. I. 

Laz. Barns ‚ 1ахив. 
Leg. Aër. 
Legalso'bli lzólyagütémArt. 

vesicalis infima. 190. II. 
Legcsó'mírzgyee.Glaudulae 

bronchiales. 37. II. 
Légcsó'üterek. Art. bron 

chiales. 36. 181. II. 
Legcsöve'rerek. V. bron 

chiales. 36. 202. Il. 
‚ Le'gcsö'velr.ßronchia, v. Sy 

ringes. 30. 34. Il. 
Leghosszúbb ha’tizom. M. 

longissimus. dorsi. 161. I. 
Leglrz'ssebb ede'nyelr. Vasa 

minima. 95. I. 
Legsze'lesebb lm'tz'zom. M. 

latissimus dorsi. 159. I. 
Legsze'lesebb nyal‘izom. 

M. latissimus colli. 140.1. 

avis. 232. Il. 

Légsejtel'. Cellulae aëreae. 
35. II. 

Légfuétel. Respir-atie. 
Lejtö. Clivus. 51. I. 
Lejtó'melletti nyújt'va'ny. 

Processus clinoideus. 51.1. 
Lelza’góferde liasizom. M. 

abdomiualis oblique (1е 
scendens. 145. I. - 

Leha'gó tarkízom. M. cer 
vìcalis descendens. 163. I. 

Lelm'gó ürös ё&quot;. V. cava 
descendens. 196. II. 

Дате’. Lamina. 
Lencsecsont. 0s sesamo 

ideum. 115. 129. I. 
Lencsetolr. Capsula lentis. 

230. Il 
Le'ny. Ens. 
Lenyomo' szemizom. M. 

deprimens oculi. 233. I. 
Де)’. Lien.- Splen. 88. Il. 
Le'p alïaszto' sza'lag. Lig. 

suspensorium lineìs. 89.11. 
Le'pfonat. Plexus lìenalìs. 

91. II. 
Le'plröltlöl’. Hilus lienalis. 

89. II. 
Le'püte'r. Art. líenalis. 90. 

184. II. 
Le'pve’rér. V. linealis. 91. 

20G. II. 
Levelcse. Pagella. 
Lz'eacs. Porus. 

Lil/fark. Cauda equina. 242. 
Lombos z'rhaburol‘, Cho 

rion frondosum. 140. II. 

Llírllláb. Pes anserinus. 263. 

' Madársarl'antyú. Calcar Magrinyos и. maga’nog, ..._ 
защиты. @111mm 



Мадам. i illeli'degeb. 29 
Наука‘. Foetus. 138. II. 
Magzatz`ng.A1nnion.139.II. 
Magzaím'z. Liquor amnii. 
‚ 14o. п. ’ 
'Mríj. Hepar. 79. II. 
Мах/‘вам. Plexus hepati 

cus. 292. II. 
Ma'j' lrapuja. Porta hepatîs. 

82» II. 'y 
Ma'j'nyomszfílag. Lig. he 

patico -duodena1e. 48. II. 
‚МА/12%&quot;. Art. hepatica. 84. 

183. II. 
Majve'rerel‘. V. hepaticae. 

85. 206. II. 
‚мм/„едешь Ductus hepa; 

tions. 85. II. 
.Malpi'gh tal'onyluíllója. 

Rete Malpighii mucosum. 
210. I. ь 

Mal‘l‘.Glai1s.Balanus 1 14.II. 
Maik богат-121“. Corona 

glandis. 114. II. 
.MaHrtJ/ú. Praeputium. 115. 

II. 

Malvktyú fe’ke. 115.152. I1. 
Maradóf0gaI'.Dei1tes per 

manentes. 272. I. 
Marlvolat. -- Manubrium. 

245. I. 
Mfisod dob/Lártya. Mem 

brana tympani secundaria. 
'144. I. ' 

lila'sodíl: fogzris. Dentitio 
secunda. 272. I. s 

jiledencze. Pelvis. 90. 1. 
liledencze a'tme'riìj'e. Dia- ‚ 

Medernyújtvdny. Proces 
sus alveolaris. 62. I. 

lilecle'r „тату“. Lim 
-bas alveolnris. 69. I. 

Mederüte'r. Art. alveolaris. 
260. l. 167. 168- II. 

Meglett. Adultus. 
Me'ÍL. Uterus- 120. II. 
M'e'lz metszetje. Segmentum 

uteri. 121. II. 
Мёд/отл. Plexus uterinus. 

124- |25. II. 
Me'ÍL/Lü'veëy. Vagina uteri. 

[all III 
Me'ÍLÍziZz/egy n_yílrísa. Ori 

íicium vaginae. 153. II. 
Mî'çilvürt. Tuba uteri. 129. 
Méhlepe'ny. Placenta uteri 

na. II» ‚ 
Me'Ízl/yz'la's. Apertura nte 

rina. 129. II. 
Mé/Lszáj. Orificium uteri. 

122. II. ' 
Me'Íisza'nCrus uteri. 12S.II. 
Méhíireg. »_Cavitas ‘щей. 

122. 1I. 
Mé/Lüte'r. Art. uterina. 124. 

191. II. 
Mé/we'rér. V. uterina. 125. 

II. 

Mez'lwm mírzêg’yel'. Glan 
dulaeMeybomianae. 216.I. 

Mel. Pectus. 1. II. 
.MelcsonL Os pectoris. 691. 
Melgerincz. Vertebra [110 

racis. 80. I. 
Melha’rtya. Pleura. 3. II. meter pelvis. 96. I. 

Medencze csontjai. Ossa 
coxarum. 91. I. 

Metier. Alveus. 
Mederzíg. liamus alveola 

riS. 25S. Il. _ 
jiledercsatorna. ‘идёт’ csö&quot;. 

Canalis alveolaris. 69. I. 

Melhrírtyańed'u. --- Humor 
pleuriticus. 3. II. 

Melha’rtyá tömlö'l'. Saccil 
pleurae. 5. II. 

Melidegek. N. pectorales. 
278. II. „ 

21 * 



30 llleh'zonl. Illa: (ИЛ/та} 

Illelizo/n. М. pcc'toralis. 
143.1. 

Mellras. Thorax. 1. Il. 
MdL-asi fölület. Superfi 

cies thoracica. 155. I. 
Melkulcscsecsizom. -M. 

ySternocleidoinastoideus. 
140. I. ' 

lllelle'bfültömirzgy. Paro 
tis accessoria. 281. I. 

.Melle'ŕ/Lere. — Epididymis. 
103. II. 

Melle'HLereszdIagLig. epi 
didymidìs. 10S. II. 

Melle'l'hús. Caro accessoria. 
202. I. 

.Melle'l‘ülerelx Art. colla 
terales. 177. II. 

Melle'kvese'l‘. Renee succen 
turiati. 149. II. 

Melöl. ‘и. melül. Ab ante, 
antice. _ 

lllelpaz'zsz'zom. M. sterno 
thyreoideus. 283. I. 

Melsö'. Anterior. 
Melsö' eresztél‘. Commis 

вика anterior. 234. 1I. 
` ’ Melsó' orrlíkal‘. Foralnina 

narium anteriore. 262. I. 
Melszakz'zom. M. l мешо 

hyoideus. 283. I. 
Melüreg. Cavnm thoracis. 

1. 1I. . 
Melvég. Extremitas stema 

lis. 100. 1. ‚ 
Melvezetél‘. Ductus thora 

cious. 212. Il. ‹ _ 
‘Мёд/141111116 izom.` 

M. Ilexor quatuor digito 
rinn profundus. 180. I. 

Merry/fanart. Plexus coelia 
cns. 292. II. 

Л1елуй1ёг. Art. coeliaca. 
' 182. П. 

.1l/Ieri)- punt. Punctum iixnm. ‘ 
2|. l. ‚ 

Meslerseges его/11062. 
Scele'ton artificiale, 26. I. 

M észag Oxydum calcis per 
fectlun. ' 

llletszet. Segmentum. 
Mefszö fogalt. Dentes in 

cîsores. 267. I ` 
Maly/Los. Tomentosus. 
Mondola'l&quot;. Tonsillae.276.l. 
Many. Penis, Coles ‚ Mem 

brum virile..111. II. 
Маму al‘aszto' займёт. 

Lig. suspensorium' penis. 
' 115: 1I. ’ 

)llo/zy [Ia/‘langes teste. 
Corpus cavernosum penis. 

' 11.3. II. 
M onybegyerit ö.Erector pe 

nis. 117. II. 
.Moray/¿riti üle'r. Art. dorsa 

lis penis. 116. II. 
Mo/Ly/m'li vérér. V. penis 

dorsalis. 116. II. ' 
Mo/L‘yüte'r. Art. penis. 116. 

19o. ll. 
Mo/Lytarto' битой. M. su 

stentatores penis. 117- II 
llíorgagnz' cslgaja. Concha 

Morgagniana. 56. I. 
Morgagni csónal‘os (iria. 

Fossa navicularis Morgag 
ni. 1 13. II. 

Morgagni gyomra. Ven 
triculus Morgagni. 26.V II. 

.Meng/ezen Fornix. 214. I. (Mozrlúl/mtó egyesi'iles. __ 

lllorgagni nedve. Humor 
Morgagni. 231. I. 

MozdúlÍLatatlfm гад/“й”. 
les. Synarthrosis. 36. I. 

231. II. îDiarthrosis. 37. I, 



Jilozge'l'ony l‘ïegyszegletìï 3 I 
Mozge'l‘ony közfal. septum 

mobile. 262. I. 
lllozgékolßy Жди/‘а! [6120726 

izma.Depressor septi mo 
bilia 137. I. 

Mazgo' pont. Pun'ctnm m0 
bile. 2l. l. 

.Illing-y. Glandula. 33. I. 
Mz'rzgytanítmríny. Adeno 

logia. З. I. 
JIIL'veIÖ'Ieg. Active. 
illiívolt, -¿0s. Essentia - tia 

lis. 
Munka'lóda's. Functie. 

Murzl'amz’w', ‘и. illunl‘amz' 
‘вез. Mcchanicus. ` 

‚Маты izom. M. indicator. 
185. `I. . ` 

jllutato' orso'ülere. Art. ra 
фанатам. 179. II. 

i Mutató га. Digitus index. 
116. I. 

iilutato' ujn-ak tulajdon 
feszjtö‘ izmrLM. extensor 
indicis proprius. 185. l. 

Миши} u1' trívoztatóiz 
ma.lVI. abductor îndicis--- 
185. I. ' 

N. 
,lVabot/L pete'csei. --- Ovula 
_ Nabothi. 127. II. 
Nagy аду. Cerebr. 229. II. 
N аду agg/fendre. fu. alap 

ja._Bas1s Cerebrî. 235. ll. 
Nagy cseplez. Omentum 

' mains. 78. .l|.. 
Nagyoblí hasiz'om. M. ab 

dominalis major. 145. I. 
'_ Na yabb melsö' egyenes _ .fêíz'zona M. rectns capi 

tis anticus major. 142. I. 
“(мёд/01)!) геЬезм'зот. М. 

maior diaphragmat. l 5. l. 
ATagyobb zrílgfogak. M0 

lares‘maj ores dentes.268. l . 
Nagy sokszegz‘ï csont. Os 

multangulum mai us. 1l 1.1. 
4lVaegry szeme'rmajlsal: .La 

bia pudendorum majora. 
150. II. 

Nege'dz'zom. M. Superbus. 
233‘ I. 

Леди/еда&quot;: gyomor. Ventri 
culus quai-tus. 241. II. 

`K`Negyediß v. На Ävö/Lyöl' 
csucszzom. M. anconeus 
quarlus, seu parvus. 173.l. 

ЫеууеЩЬ öböl. Sinus quar 
tus. 224. ll. 

Лёд/Манеж}. Corpora 
quadrigemina. 234. II. 

Ne'gyz'l‘ertest/Löz tartozó 
sza'r. Crus ad corpus qua 
drigemixium. 237. II. 

Négyßeszegoldal. Trape 
zoedrum. 

мдулешдошаш izom. 
M. trapezius. 158. I. 

N egyl‘eszegoldalú sza'lag‘. 
Lig. trapezoideum 103-1 

Ne'gyolda/ú lib. Foramen 
quadrilaterum. 157. I. 

Ne'gyszegletiï ' _ye'lrz'zom.. ~ 
M. quadratus umborum. 
153. I. _ 

Négyszegletii borz'to'zzom. 
M. pronator quadratus. 
176. I. _ 

Négyszegletii czombzzom 
M.quadratus femoris. 192 
I. 

Ne'gyszegletii kare'íy. Lo bus quadratus. 82. I. 
Négyszegletů l'úfacs. Fon 

tirullls quadrangulusó‘). I. 



.32 Negyuj/mjtó Aîyilsze'l. 
Negyujhajto' ízmoLxM. Ile-- 

xores quatuor digitorum. 
9.01- 202. I. 

.Nemzö' rendszer. Systema 
genitale. ‘Н. II. 

Nevende'l'uj. Digitus annu 
laris. 116. l. 

Ne'zutelen. csolzt. Os inno 
minutum seu coxarum9U.l. 

Névtelen, n_yújtvfí/zy. Pro 
cessus anonymne. 46. yI. 

Ne'vtelen üle'r. Art. anony 
ma. 160. II._ 

Növe'n‘y. vegetabile, Planta 
l. I. 

Növe'nybonczolzís.' Phyto 
lomia. 1. I. 

N al’. Gollum. 10. Il. ,Ag/'ak büro/alli (та. Ra 
mus sulrculan. coIli.26-1.II. 

Лук“: bö'ralalli izma.M- 
suhculaneus colli. 140. l. 

Nyal‘gerìn. czÃ/’erlcbra col 
- li. 76. I. 
Nyal: Íiara'nt шаге.‘ Art. 

transversa colli. 173. ll. 
~ Njal‘fl‘flegel‘. N. cervicales. 

272. ll. _ 
Пул!‘ szz'j'z'zma. M. splenî 

us colli. [60. l. 
N alsszirl. Occiput. Ngfal'szz'rtcsont. Os occi 

pilis. 44. I. 
Nyal‘szirlgumo'. Protube 

rantia occipìtalis. 45. I. 
Aîval‘szirtidégN. occipita 

lis. 273. Il. 
шумит: öblöln‘ Sinus 

oçcipitales. 225. II. 
N_ya-I‘szirti fvérerel‘. Ve 

nae occipilales. 199. II. 
Nyaßszz'rtz'zmol‘. M. occi 

pitales. 133. I. 
Àfyakszz'rtszeglet. Angulus 

uccipìtalis. 43. I. 

Nyakszz'rttövzs. Spina ос: 
cipitalia. 44. l. 

Nyalszirtüte'r. Art. occipi 
talia. 166. II. &quot; 

llt’ïyaktô. Cervix. l0. Il. fallib. Fasciculus. 
Nya'lmenet, ‘и. fuezete'l. 

Ductus salivalis. 
Nyalmz'rgryel‘. Glandulae 

aalivales. 33. 280. I. 
.Nyelccap Uvula, Garga 

reon. 275. I. 
'N3/elw. Lingva. 2'77. l. 
Nyel'ua'g. liamus lingvalîs. 

260- II. 
Nyel'valatti Мед’. N. hy 

poglossus. 280. I. 270. II. 
Nyelvalatu' mirzl'gy. Glan 

'dula sublingvalìs. 282. I. 
Nyelvalatti ütér. Art. sub 

Iin alia.” 279. I. 
Nyelvboríte'l‘. Involucrum 

lìugvae. 277. I. 
Nyel‘vecs. Lìngnla. 5l. I. 
меди/ЕЕ. Frenulum Ling 

vae. 264- I. 278. I. 
Nyelvgaratz'deg.N. 510590 

pharyngeus. 280. 1.265. II. 
Nyelvgögfedüsza'lag. Lig. 

glossoepiglotticum. 26. II. 
N'yel'vha'ti üte'r. Art. dor-V 

salìs lingvae. 279. I. 
NyeI/uínyív. Arcus 310590 

palatìnua. 274. l. 
Nyel’uz'nyizom. M. glosso 

Palatinus. 275. I. 
N_yel'uizom. M. lingvalis. 

279. I. ‚ 
Nyelv -ve'rér.---V. Нища 

lis. 199. II. ' 
Nyelfuütér. Art. lingvalis. 

279. I. 163. II. 

Nyz'lsze'l. Margo sagittalis‘ 
42. I. ` 



Nyilvarrdny. Orrbeva'gfiny. 33 

Nyz'lfuarra'niy. Зина-а sagit talis. 37. . 
Nyírk.' Lympha. 
N yl'rliede'ny vagy n_yireé r. 

Vas lymphaticum. 207. II. 
yN_-y¿re/niriig-yeh. Glandulae 

lymphaticae. 
N_yirkos edényel‘. -Vasa 

lym hatica. 27.'I. 
.Nyir szövet--idein quod 

sejtszö'vet. 
\ Nyombél. [машинка duo 

denum. 62. 1I. . 
Nyomnyz'la's. Ostium duo 

denale. 57. II. 
Nyommrijszlilaglig. duo 

deno hepnticum. 63. Il. 

Olajszemz'ì test. -- Corpus 
olivare. 241. Il. 

от“! gyüröpaízsszálag. 
Lig. cricothyreoideum la 
terale. 23. II. 

Oldall‘utacs. —— Fonticul'us 
lateralis. 59°. I' 

Oldalsó gy 
culus lateralis. &gt;231. ll. 

Oldalsó edényfonat. Ple 
xus choroideus lateralis. 
233. II. 

Oldalso' ' egyenes fejz'zom. 
M. rectus capitis lateralis. 
142. I. 

Oldalso' öböl. Sinus latera 
lis. 223. Il. 

алмазы/‘тратит. — 
Lig. hyothyreoideum late 
rale. 23. 1I. 

Ondo’. Sperma. 
Ondófonat. Plexus sper 

maticus. 110. 131. Il. 
Ondz'deg. N. spermaticus. 

ото&quot;. Ventri-I 

Nyom'vesesza'lagLig. duo 
doui renale. ¿19. 63. II. ‚ 

Nyújtél‘ony; quod se faci 
le extendi sìuit. 

Nyújtvfiny.Processus.Apo- 
physis. 16. I. 

Nyu'le'ko/Ly. Tractilia. gäbe 
щит. _ 

Nyúltagy. Medulla oblon 
gata. 227. 238. Il. 

Nyúltag raak sza'ut луг]! 
ványo . -Processus pro 
medulla oblongata. 46. I. 

Nyúzlm'rtìya. Tunica Dar 
tos. 102. II. 

o.. 

Ondóhólyagcsa. Vesicula 
seminalis. 110. II. 

Ondo'kilö'uellö‘ vezetél7.-- 
Dùctus eiaculatorius враг’ 
matis. 110. Il. 

Ondüte'r. Art. spermatica. 
10s. 109. 124. 130. 185. 
191. Il. . 

Ondó'uéreir. vena spermati 
са. 109. 125. 130. 205.11. 

Omló'veze'r. Виста seu vas 
deferens. 105. II. 

Ondo'zsinór. --. Funiculus 
spermaticus. 108. ll. 

Ondózsinórízom. Crema 
ster. 151. I. 

Ondo'zsílrór мёд’! hůvely 
lia'rtya'ja. Tunica vagina 
lis propria funiculi sper 
matìci. 107. П. 

276 . ll. - 

Orrrígah Rami uasales._255. 
258. Il. 

Orrbe'ua'gcíray. Iucisura na 
salis. 41. I. 



34 Orrcslgm'lr Örlö' 

Orrcslga'l‘. Conchae nari 
nm. 56. 67. 258. I. 

Orrcsontol‘. Ossa nasi. 67 .I. 
Urrczìmprilr. Pinnae пай‘ А 

um cartilaginosae. 262.1. 
OrrÍLa'LDorsum nasi. 262.1. 
Orr/Legg’. Apex nasi. 262.1. 
стыд/мед. N. nasapalati 

nus. 261. l. ` 
Orrja'rat. Meatus narium. 

258. I. 
Orrl‘özfal. Septum narium. 

257. I 
Orrnyújt'uány. Processus 

nasalis. 62. I. 
»Orröblölu — Sinus narium. 

258. I. 
Orröszfvenyomo'j'a. -- M. 

compressor nasi 133. I. 
Orrsöve'lg/.Septum narium. 

257. I. 
Orrsöve'ny‘porcza. Carti 

lago septinarium. 257. l. 
Orrsza'rnyal‘. Alae nari 

um. 262. l. 
Orrsza'rny ¿evo/Ld z'zma. 

M. державы‘ alae nasi. 
135. I. 

Orrsz ö‘röb. Vibrissae. 2 1 1. 
262- I. 

Orr taIOny/La'rtya'j'a. —— 
Mcmbrana pituitaria nari 
um. 259. I. 

Orrtare'j'. Crista nasa1is.63. 
64. I. н 

Urrtö'. Radix nasi. 262. I. 
Orrtö'uz's. -- Spina nasalis. 

4u. I. 
Orrüreg. Cavum narium° 

256. I. 
~Orrütér. Art. nasalis. 236. 

I. 168. II. 
Orrz‘ezetél‘. Ductus nasa 

lis. 22o. I. 

Orj. Processus spinosns in 
vvertebris. 73. l. 

Orjlrözötti битой. M. in 
terspinales. 166. l. 

Oriközötti sza'lagolr. Lig. 
intere inalia. 76. I. Or ‘Щи-её »- Art. spinales. 

71. 172. 240.111. 
Orso'csont , v. karküllö.- I 

Radius v. F ocile minus. 
107. I. 

Orsóz'deg. N.radia1is. 281. 
II. 

Orsóoldal. Latus radiale. 
11()- I. — 

Омдйгёг. — Art. radialis. 
178. II. 

Orsze'r ( Orszve'rér.)V. ba 
silica. 201. II. . 

0szI0pcsa.C0lumella.250I. 
Osztott ideg. N. divisus. 
_25s. II. 

Qböl. Sinus. 
Ólelö tarlrizom. M. com 
„plexus cervicìs. 162. I. 

.Ordögharapda -- Morsus f ̀ 
__diaboli. 12,9. II. 

Üreglil‘. Foramen magnum. 
45. I. 

Ureglib I‘öro's üble. Sinus 
circularis foraminis mag 

__ni. 225. II. 
Qreguj. Hallux. 130. I 
Oregujfeszitö битой. М. 
u extensores hallucìs.,_205. I. 

Oreguj/mjtó ízmok. M. 
¿Ilexores hallucis. 205. I 

Oreguj lrözepla'b азот/а. 
_A Os metatarsi halluc. 129.1. 

Oreguj közelz'tó' бита. M. 
__adductor hallucis. 206- I. 

-Oreguj ta'uoztato' бита. 
...М. abductor halluciS206.I- 
Orlöï _fogalx Dëntes mola 

1'95- 267 



Örve'ny. Petyluìdt. 35 

Дгиёпу. Vortex. 211. I. 
r'ue'nyes csontol”. Ossa 

_ _turhinata. 258. I. 
Ör've'nyes ede'nyel‘. Vasa 
__.vorticosa 225. I. 
,Usztö/z. (Inger) Stimulus. 

_. Incitamentum. 
Osztönfogéŕonysríg. Re- . 
`_ceptihilitas stimuli. 

Qszvei/le's. Harmonia.37.l. 
Uszvefutóla'g. Convergen 

do. 

Bone-z Öszvehasonlz'tó 
tudoma'ny. Anatom. com- - 

_1)arativa. 1. I. ‚ 
Qszvelrallódnz'.Condensari. ' 
Озт/епуДёз. Anastomosis. 
__24. I. 

Osz'uenyz'lní. — Anastomi 
usare. ‘ 

Oszfueto'rlott mirz'gyelf. - 
Glandulae conglomeratae. 

„зз. 1. 
O'Uedzö'. Zonula. 231. I./ 

P. 

Pac/Lion mìngryezf. Glan 
dulae Pachioni. 220. Il. 

Padmally. Receptaculum. 224| I . ' 
F.Pru'zsgaratizom. M. thy 

reopharyngeus. 51.11. 
Paízsgögfedüízmok. M. 

thyreoepiglottici. 28. II. 
Paizsgögfediïszrílag. Lig. 
l thyreoepiglotticum. 25.11. 
Paizskánizmob. M. thy 

reoarytaenoidei. 27. ll. 
`PaaízsI‘a'nsza'lng0l”.v 3- Lig. 

thyreoarytaenoidea. 25. II. 
Paizsml'rzgy/.Glandula thy 

re'oidea. 29. II. ` 
.Paízsmz'rzgy bolrratlan 

бита. М. azygos glandu 
lae thyreoideae. 29. Il. 

Paizsporcz. Cartilage thy 
„ reoidea. 22~ Il. _ 
.Paz'zsüle'lx Arter. thyreo 

idea. 162. 173. II. 
_Paizs've'rerelu V. thy-reo 

ideae. 199. II. 
,Pa'lhacsontocs. Ossiculum 

triquetruln. 58. I. 
_Pap¿rlemez. Lamina pa 

pyracea. 56. I. 
l’a'rleu'zomcs. Parallelus. 

Pa'rta'zat (Prirlva'nfy) Lim 
hns. 

PerezeIr. Phalanges. 
Perge húzam. Tractns spi 

ralisa l» nN 
Pete. Ovum. Pete'cs. O-&quot; 

vululn. ' 
Pete. — Ovum humanum.. 

13S. I. 
Petablalr. F enestra ovalis. 

244. I. I 
Peta'rolv. Fossa ovalís.13.ll. 
‘Peta'roli влага. — lstlnnns 

Fossae ovalis. 13. Il. 
Petefehe'r. Alhumen ovi, 

Alhumina. ` 
. Рейд/деле}. Ovarium.l50 I. 
Petefe'szelr Ízólyagcsdi, ---- 

Vesiculae ovarii. 130. II. 
Ред/газе‘: szrílaga. Lig. 

ovarii. 130. II. Y 
Petel'e' i2'. Figurae ovalis. 
Petelí . Foramen ovale. 93. 

I. 2l. II. 
Рейд} billentyz'ïj'e. Val 

vula foraminis ovalis. 21. 
II. 

Petit csatorna'j'a. Canalis 
Periti. Q32. l. 

Рейд/ЛИЦ. ‹Ъ‘1а&quot;с1‘1ц5. 



36 ^ Payer Relfeszgyomofszdlag. 
Peyer ‘лбу-‘дуга’. Glandulac 

Peyerianae. 65. II. 
Pz'csa. vulva. 149. II. 
.Pilrlßelyem rész. --- Pars 

в паштоза. 47. I. 
Pi ‘regles 'varrà/Lf. Sutil 

ra squalmnosa. 47. l. 
Pillaporcz. Tanus palpe 

brae. 216. I. 
Pills. Vertex. 211. I. 
Pina. Cunnus. 153. II. 
Pinaszoríto'.- Семи-10:01‘ 

cunni. 153. II. - 
Pirosító buze'r. Rubia tin 

ctornm. 
Pz't'uar. Atrium. 19. II. 
Pìtvar söve'lqye. Septum. 

atriorum. 13. II. 
‚Ро/Ъ“. Buccae. 265. I. 
Pofgaratizom. M. bucco 

phaŕ'yngeus. 136. I. 52. II. 
Poßzom.. — M. buccìnatox’. 

136. I. 
.Pól‘Íuílló/uírt‘ya 'vagy Её”. 

Membr. arachnoid. 226.11. 

l Porcz. Cartilage. 13. I. 
Porczaly. Hypochondrium' 

42. II. 
`Por;czgaraztizom. M.chon- 

dropharyngeus. 5l. II. 
Роге-защита. Massa car 

tilaginosa. 

Рога/Еда“. cartilagine 
мы“. 

Porczha'rt a.Perìcboudri- 
um. 13. . 

Porczízüle's. --- Symphìsìs. 
37. I. 

Porczlrorong. Discus cax 
tilaginosus. Rnorpclfcbcibe. 

Porczlap. Superíicìes cax 
tilagine tecta. 

Porczlemez.' Lamina car--` 
tilagìnea. 

Purcz/Lyelvizom. M. chon 
droglossus. 286. I. 

Petro/L. Abdomen. 40. II. 
Poupart sza'laga.Lìg.Pou- 

parti. 147. I. 
Pödörló. Hippocampus. 
Pödörló his la'ba. Pes hip 

pacampi minor. 232. II. 
Pödörlo ладу la'ba. APes. 

hippocampi maj (n.233. Il. 
Pö‘rö .Ma11eus. 245. I. 
Pö'rö y e's úlló’ выйдут 

Lig. malleì et incud. 246.1. 
Pö‘rölyizmok. --- MJnalIeì. 

246. 247. I. 
Pö'röly панда. Lig. mal 

Iei. 246. I. 
Pös. Urìna. 92. II. 
Pu'p. Umbìlicus. 153. I. 
.Púpfodoredenyeln ---- Vasa 
' отрдаштевегайса.141.11. 

В 
Ragadvdny. Contagium. 
Багдад‘. Raums masseteri 

Recze's ha'rtya v. Нед 
recze. 

cus. 167. 259. II. 
R 

rg._v 
Rfígzzom-M.Masseter.138l. 
Ra’nczolt tenye'r. -- Palma 

plicata. 127. 
Вазы. - НуросЬопфйшп. 

42. II. 

Redö'. Enga. 
aszos.G1utinosus,Sîl¢b- Rekesz. Relzeszz'zom. M. 

diaphragma. 155. I. 
Relreszfoaat. Plexus phx-e 

nicus. 292. II. 
R,elreszgyomorszálag.Lig. 

phrenicogastricum. -48 
54. II. ` 



Rel'eszídeg. ` Sark. 57 i 

Rekeszz'deg. N. plu-enicus. 
274. II. 

Rel‘eszléps‘zzílag. Ligam. 
phrenicolienale. 48. 89.11. 

Rekeszüterel‘. Art. plxre 
nicae. 181. 182. II. 

Reŕesz've'rereŕ. V. phreni 
cae. 206. II. 

Rendu”, -'res. Systcma 
--- ticus. ' 

Rés. Fissura. 
.Ridley körös öble. Sinus 

cìrcularis Ridleyi. 224. II. 
R í'ul'n 'vezeté/ve. Ductus Ri 

vinianus. 282.1. 
Római S--betü'. S. Roma 

num. 71. II. 
Róna. Planus. 
Ró/za csontocsol'. Ossìcula 

plana. 56. I. 
Rongyos lil'. Foramen 1a 

cerum. 46. I. 
Rostaa'g. Ramos ethmoîda 

lis. 255. II. 
Rostacsont. --- Os'ethmo 

ideum ‚ cribiforme. 55. I. 
Rostabevagtíny. Incisura 

ethmoìdalis. 40. I. 
Rostalemez. Lamina crib 

rosa ‚ cribrum. .55. 228. I. 
Rostalilralr. Foramina crib 

rosa, ethmoidalia. 55. I. 
Rostase'tel'. Cellulae eth 

moìda es. 56. I. 

Roataüterelv. Art. ethmo 
idales. 235. I. 260. II. 

Rost. Fibra, ñhrilla. 
Rostos Íuírtya. Membrana 

fibrosa. 1L. I. 
Rozsafuere'r.- Idem quod 

tüne'r. 
Röpfz'g.Ramus pterygoideus. 

167- 25g. Il. 
Röpa’rok. Fossa pterygo 

idea. 54. I. 
Rò‘pcsö' ‘и. csatorna. Ca 

nalis pterygoideus. 54. I. 
Röpgaratizom. M. рту 

gopharyngeus. 52. 1I. 
Röphorgacs. Наташа pte 

rygoideus. 54. I. 

Rcgiínycsatorna ‘и. сзб. analis `ризгуёорщмйшв1 ` 
54. I. Ä 

Ròpz'nyrés. Fissura ptery 
gopalatina. 54. I. 

Röpz'ayütér. Art. pterygo 
palatina. 260. I. 268. II. 

Ròpízom. M. pterygoideus. 
139- I. 

Röpnyújtvdny. Processus 
pterygoideus. 53. I. 

Rö'vz'rl n_yújt'uány. Proces 
sus brevis. 254. I. 

Кбит üterel‘. Art. breves. 
184. II. 

S. 

Sajzít ha'rtya. Membrana 
propria. 90. I. 90. II. 

Sajtos ma'z. Vernix caseo 

Santorin Ivülde'nyez'. Emis 
saria Santorini. 225. II. 

sa. 147’. II. 
Sallangos aza'lag. 11.55.11‘ 

ciniatum. 197. I. 
Santorin csíga'j'a. Concha 

Santoriniana. 255. I. 

Santorin mosoIygízma.M. 
rìsorius Santorini. 136. 
140. I. ` 

Santorin porczaz'. Саша 
gilles Santorinianae. 24.II. 

. Sark. Calx. 126. I. 



38 Sarl'cso/zt. Súgffirnyújtvdnyol'. 
Sarl-Cmnt. Calcanells. 120.1. 
Sarŕcsontnak sza'rl‘àpcsi 

найдёт. Ligam. übulare 
Calcanei.- 128.. I. 

Sa'f‘ga fo't. Ma'cula flava. 
228. I. - 

Szírga's sza’lag. Lig. sub 
Ílavum. 75. I. 

Sa'ros test. Corpus luteum. 
137. II. 

Sav. Acidum.. 
Savós edényel'. Vasa sero 

sa. 27.1. _ . 
Savós ka’rtya. Membrana 

serosa. 10. I. . 
Searpa orrz'nyídege. N. 

nasopalatinus Scarpae. -- 
258. II. l 

Sc/mez'dernel: tal‘ony/Lar 
гуд)“. Membrana pituita 
rìa Schneiderii. 259. I. ` 

Seb/Lely. Cicatrix. 
ведёт. Anus. 75. II. 
Seggemelintö'. M. levato: 

alli. 76. II. _ . 
Seggzárizom. M. sphincter 

ani. 75. 76. II. 
зад. Се11п1а. 
»Se/'tes забив‘. Textus» ce1 

lulosus. 7. I. 
YSe'rfués. Hernia. 
Sz'lïlap. Planum. 
Sirláfcfsolzů.`- v. Ã‘önyölfe'l 

азот. Ulna, seu Focile 
majus,se1l cl'lbitus. 106. I. 

Singz'de . N. ulnaris. 250.II. 
Smgol al. Latus ulnare. 

110. I. 
'Singüte‘m Art. ulnaris. 177 
‘ Il. 

«Sip gumój'a. Tuberositas 
‘Tibiae. 121. I. . 

'Sáoideç N. tibialis. 284. II. 
Szpz'zmolï. M. tibiales. 198. 

200. I. ' 

Sipl'oucz ‘и. èsont. Os ti 
biac. l2l. I. 

.Sipütercilr~ Art. tibiales. 193. 
194. II. 

S-le'pü drol'. Fossa 3531110 
idea. 48. I. ' 

S-kepiï gödör. -- сайта 
sigmoidea. 107. I. 

Sodor. Trochlea. 233. II. 
Sodol'alatti Ramusin 

fratrochlearis.- 255. II. 
Sodorfölöttz'agr. Ramus su 

pratrochlearis. 254. II. 
‘sodor-ideg, ‘у. в0‹1п`с!%‘. N. 

trochlearis. 253. II. 
Sodorke'nt. -- Ad formam 

trochleae. _ ‚ 
$ойоггбъ’ёз.‚$рйпа trochlea 

ris. 41.A I. ` 
Sodrz'zom. M. trochlearis. 

233. l. ' 
Solrba/Lasadt orjjzom. M. 

multifldus spinae. 164. I. 
Söte't lvörös vagy [Langes 

'vol-os» ` 

.Sävá/Lycse. Septnl. 104.1I. 
Spigel fe'Z/Lódas lLossza. 

Linen semillmaris Spiga 
lii. 153. I. 

.Spig'el L‘arefya. Lobus Spi 
gelii. 82- Il, 

.Steno/_L úrz'tö' „дуг, 'vagy 
Ste/Lon. vezete'úe. 

Stenen fuezete'lre. Ductus 
Stenonianus. 181. I. 

Súgzirdúcz. Ganglioil cili 
are. 255~ II. ' 

Súgdrede'nyel‘. Vasa cilia 
Iia~~224~ I. 

Súgárz'deg cse. Nervulus ci 
liaris. 255. 256. II~~ 

Súglírboszorú. Corona ci 
liaris. 223.1231. I. 

Slìga'lrllylíjlvd/Lyul: Pru 
¿cssus ciliarcs. 223. I. 



Súgzíros Szzírl'apocsizmol'. 39 
'SI/'gdros sza'lag. Lig. ra 

diatum. 87. I. 
Súgdrszrílag. Lig. ciliare. 

223. I. 
Súgzírtzínye'r. Orbiculus ci 

Бах-15. 223. I. 
Su'ga’ros test. Corpus cili 

are. 237.l II. ` 
Súgfírtest. Corpus ciliare.v 

223. L 
Súgdrüterel‘. Art. ciliares. 

224.225.234.I. 
Súgfírve’rerelr. V. ciliares. 

225.1. ‚ 
Süvegbillentyü. 

mitralís. 18. II. 
Syl/vias a'rlza. Fossa Sylvii. 

235. II. 
‘Буй/[из a’rl‘a'nai: üfere. е 

Art. fossae Sylvii. 169. II. 
Syl'uz'us csontocsa. Ossi 

culum Sylvii. 245. I. 
Syl'vl'us недр/гладит hú 

sa. Caro quadrata Sylvii. 
179'. I. 

'Valvula 

Sylvz'us zsilz’bje. Aquaedu-' 
ctus Sylvii. ‹ 

Sylw'us zsih'bje'be 'valo' Ь'е 
menetel. Aditus ad aquae 

yduetum Sylvii. 234- Il. 
Szabad z'züle's. Arthrodia. 
‚ 38.1. 
Szabaclalzaratos mozga's. 

Motus voluntarius. ‘ А Szabda. Norma. 
Szabóizom. M. Sartorius. 

193. I. A 
Szagz'deŕr. N. olfactorius. 250. I . ` 
вики. Os 265. I. 
Sza'j'üreg. 263.` I. 
Sza'j'szeglet emelintöje, e'. 

emelìzma. M. levator an 
guli oris. 136. I. 

Sza'j'szegleti z'ite'r. Art. an 
gularis. 164. II. 

Sz'a'jszeglet le'uolzó бита. 
М. depressor anguli cris. 

- 136. l. 
Szaj za'rízma. M. orbicu 

laris seu sphincter cris. 
137.I; ‘ 

Szairnfll. Barba. 211. I. 
Szalzcsónt. Os hyoid. 276. I. 

Y SzaI/‘g'o'gfediì' sza'lag. Lig. 
‘ hyoepiglotticum. 25. II. ‚ 
Szal‘nyelvizom. М. hyo 

glossus. 286. I. i 
Szalrpaizsizmol'. M. hyo 

thyreoidei. 27. II. ‘ 
Szalrpaz'zsszzílag. Ligam. 

hyothyreoideum. 23. II. 
Sza'lag. Ligamentum. 35. I. 
Szfílagcsa. Ligamentulum. 
Szrílaggaratizom. M. syn-‘ 

desmopliaryngeus. 51. II. 
Szfilagos Íza'rtya. Membra' 

na ligamentosa. 80. I. 
Szálagtcmz'tmzíny. Syndes 

mologia. З. 35. I. 
Szdlagos lvészú'let. Appa 
” ratus ligamentosus. 79 

129.1. 
Sza'lcsa. Filamentum. 
Sza'rfo/zat. Plexus ' crnra 

65.211.1L 
Sza'r ÍLa'tsó böridege. N. 

cutaneus posterior cruris. 
284. II. ‘ 

Sza'rz'deg. N. crural. 282.&quot;. 
Sz‘a'r, fu. la'bsza'rz'zom. M. 

cruralis seu crureus. 19l|'.I._ 
Szfírkapcsi bewígzíny. In 

cisura peronea. 122. I. 
Sza'rkapcsz'deg. N. 

neus. 285. II. и 

Sztírl‘apcsizmol'. M. ре 
ronei. 198. 199. 201- I. 

pero 



40 Szrírlrapcsüte'r. Szemgödralattx 
Sza'rlapcsütér. Art. pero 

nea. 194. Il. 
Szaîrközötti выйду. Lig. 

intercrurale. 75. I. 
Sza'rßapocs. I-‘ihula Pero 

ne. 122. l. 
Sza'rnyas sza'lagol'. Lig. 

alaria. 80. |23. I. 
Szárnynyújtvány. Proces 

sus alaeformis. 5l. 52. l. 
Szdrüte'r. Arter. cruralis. 

191. l1. 
Szar'vdllomríny. Substan 

tia cornea. 268. I. 
Szdwére'r. —- V. cruralis. 

20u. П. l 
Szar'vgaratìzom. M. cera 

topharyngeus. 51. ll. 
Szar'vhárëya. Cornea oculi. 

221. I. 
Szarvnyelw'zom. M. cera 

toglossns. 286. l. 
Szeg. Angulus corporeus. 
Szeglet. Angulus in super 

iiciehus. 

Szegycsont. Os pectoris. 
Sternmn. 89. I. 

Szegy ha'ro/nszegletiî iz 
ma. M. штаммы ster 
ni. 144. I. 

Szegymirzgyel‘. Glandulae 
stcrnales. 6. II 

Sze'les méhsza'lag 
tum. 128. II. 

. Lig. la 

szemcsél. мы. 180. I.` 
Szemdúcz. Ganglion opli 

tliallnicum. 255. Il. 
Szeme'rmajlralv feie. Fre 

nnlum lahiornm. 150. II. 
Szeme'remhasade'l:. Юта 

vulvae. 150. I. 
Szeme'rmütér. Art. puden 

да. 115. 193- II. 
Szemfe'ny. Pnpilla. 226.I. 
Бит/даль Dentes cuspi 

dati. 267. I. 
Szemfe'rqyhártya. Membra 

na pupillarîs. 238. I. 
Szemgolyó. Bulhus oculi. 

220. I. 
Szemgödör. Orbita. 2141. 
Szemgödör padlatja. v. 

fenelre. Pavimentum orbi 
tae. 214. I. 

Szemgödörfölötti be'va' 
gdny, Incisnra supraorbi 
talis. 41. I. 

Szemgödörfölöltí lil'. Fo 
ramen supraorhitale. 41. 
214. I. 

Szemgödörßilötti Щёл 
Art. snpraorhitalis. 23S-I. 

Szemgörlörfölület. Super 
Iicies orbitalis. 

Szemgödörñrírtya. Perior 
hita. 215. I. 

Szemgödörlikal‘. Foramina ' 
Széles óla. —- Fascia lata. 

use. . _ 
Sze’les pólafeszítö пот. 

М. tensor fasciae latae. 
187. I. 

Sze'les выйду. Lig. latnm. 
49. Il. 

Szema'g. Ramus ophthalmi 
cus. 254. II. 

«Чисто-Мгла‘. Camera ocu 
li. 229. l. 

orhitalia. 
Szemgödörnyújtwiny. ‘ 

Processus orhìtalis. 
Szemgödörrés. Fissura 0r 

bitalis. 53. I. ' 
Szemgädralatti dg. R3' 

mus infraorhitalis. 258.‘ 
Szemgò'dra [atti csö‘ ncsa 

tOrlLa. Canalis infraorbì 
talis. 214. I. 

Szemgöclralattí Iz'l‘. Fora 
шеи infraorhitale. 214. I. 



Szemgödralatti ` Szívgyomor 4| 
Szemgödralatti üte'r. Art. 

infraorbitalìs. 168. Il. 
Szemgödri fò'lület. Super 

Iicies orbitalis. 60. I. 
Szemgödri sílrlap. Planum 

orbitale. 60. I. 
Szemgödri ‚ещё!- Margo or 

bitalìs. 
Szemhej. Palpebra.215. I. 
Szemhejemelintö'. M. leva 

tor palpebrae. 232. I. 
Szemhe'j'szrílag. Lig. pal 

pebrale. 216. I. 
Szemlze'j'üterelr. Art. palpe. 

brales. 235. I. 
` Szemmozgató z'deg.N. ocu 

lomotorius. 237.1. 252. II. 
Szempilla. Palpehra. 215.1. 
Szemò'lcs. Papilla. 
Szemölcsizmolu M. papil 

lares. l5. II. 
Szemölcsös gumó. Tuber 

culum papillare. 82. II. 
Szemölcsös kitiìnöttse'g. 

Eminentia papillaris.244 I. 
Szemöld. Supercilium. 211. 

215. I. _ 
Szemöldz'v. Arcus superci 

liarìß. 39- I. 
Szemö ldredítö. Шлем-ива 

tur Supercilii. 134. I. 
Szemszegletßanthus Oculî. 

216. I. 
Szemszö'röl'. -- Cilia. 211. 

216. I. 
ASzemtel‘e. -Bulbus oculi. 

220- I. 

Szemüté'r.A1-t. ophthalmica. 
260- I. 169. Il. 

Szemvérerel‘. V. ophthal 
micae. 236. I. 

Едет za'rizma. Sphinter 
palpebrarum. 133. I. 

zenvedó'leg. Passive. 

Szilva'ly. Non profuudum 
&quot;г. c. in-aquis. мы. 

Szìl'a'ly z'za'rol7. Fossa gle 
noidalis. 47. I. 

Szzl'a'ly z’zgödör. Cavitas 
glenoìdalis. 102. 12|. I. 

Szilrladúczocs. «- Ganglio- Y 
lum etrosum. 265. II. 

SziHa ůrtcsapz'zom.--M. 
petroealpingostaphylìnus. 
274» I. 

Байта öböl. Sinus petro 
sus. 225. II. 

Sziëla’s re'sz. v. взбив 
rész. Pars. petrosa. 48. I. 

Szl'lalr. Portio. 
Szív. Cor. 12. II. 
szi'vacs. — acsos. Spongia 

-— osus. 

займёт}. -- Rami cardiaci. 
26s. II; ’ 

Szi’ua'r'vdny , ‘и. szívdr 
ványhlírtya. Iris. 226. I. 

.S‘zlzivburûlzPex-ìcardium. 10. 
Szz'vburolrnedv.Lîquor pe 

ricardii. 1l. Il. 
.S'zz'vburolrrel'eszütén Art. 

pericardiaco-phreni'ca -- 
172. Il. 

Szz'vburoŕüterel‘. Art. ре 
rîcardiacae. 171. II. 

Szz’vburol-ve'rerelxV. peri 
cardîacae. 202. II. 

Szz'vfonat. Plexus pericar 
(Наша. 20. Il. 

Szl'vgödör. Scrohiculus cor 
dis. 42. II. 

Szŕv Loszorús ütereLAl-t. 
cornariae col-dis. 18. I. 

Szz’vgyomrol'. Ventriculi 
cox-dis. l5. II. 

Szl'vgyomor »véreres ну! 
Za'sa. — Ostium venosum 
ventriculi.- 14. II. 



42 Szíz'ó Tarl‘o'ütereb. 

Szŕuo' edény. Vas absor 
hens. 27.11. 

Szl'vpitvarok. `Atria cor 
(IIS. [3» Il. 

Szor. Isthmus. 
Szur шифр/ай. Columnae 

тьма. 13. II. 
Szög. Clavus. 
Szöbcsont. Talus seu Astra 

galua. 125. I. 
Szökcsontnal: sza'rkapcsz' 

sza'lagaí. Lig.V iìbularia 
tali. 128. l. 

Szô'löha'rtya. --- МетЬппа 
uvea. 226. I. 

Ször. Pilus. 211. l. 
Szövet. Textura. 
Szü'l'ebb értelmú‘ agg/.Ce-` 

rebrum. 227. II. 

Szülep. -—- Secundinae. 138.h y 
II. 

Szüle'sz. Obstetric'ator. 

Szù'rl'e a'lZoma'ny.---- Sub-À 
stantia cinerea. 228. II. „ 

Szüzör. Hymen. V153. lI. 

T. 

Ta'gabb értelemben 'velt 
agy, lEncephalon. 227. И. 

T а). Regio. 
Talrnyos выйду‘. Lig. mu 

cosum. 123. l. 
Tal‘onyersze'ny. Bursa mu 

cosa. 20. I. 
Talrony/uírtya. Memhrana 

mucosa. 9. I. ' 
Tal‘ollíymírígyek. Glandu 

lae mucosae. 259.1. 
'1'al‘onyrejtel'el:. Cryptae 

mucosae. 259. I. 
Tal‘onyszö'vet. Textus mu 

cosus. 

Talpa'gal‘. Rami plantares. 
' 28a-285. II. 
Talpbö'nye. —- Aponeurosis 

plantaris. 197. I. _ 
Talpi ujüterelv. Bami d1 

gitales plantares. 195. I_I. 
Talpízom. M. plantans. 

200. I, _ _ 
Talpa). Arcus'plantaris. 
T alpüterek. Art. plantares. 

194. П. ` 
Tanl'tma’ny. Doctrina. 
Tzí’p. Cllylus. 
Tapcs'o&quot;. Ductus thoracicus. 

212. Il. 

Tapedényelr. Vaàa chylifeá 
ra Ч. lactea. 6l.. 67. Н. 

Tfipltészl'tésnek&quot; rendsze 
re. Systema chylopoeti-` 
cum. 4l. II. ` 

Tápláld ede'nfyel‘. Vasa nu 
trientia. ` 

Ta'r. Apertus. ‹ 
‚ Tar/Lely. Glabella- 39. I. ` 

Tarz'n új félrecse. Frenu 
` lum novum Tarini. 23.2.11.` 
Tarlró. Cervix. 10. Il. 
Tarlro'csecsz’zom. M. tra 
_ 'cl1c1omastoideus. 162. I. 
TarI'óg-erzacz. -- vertebra 

Colli. 76. I. -` 
Tarl'óìdegelv. N. Cervica 

les. 272. II. 
Tarl‘ó meg` [riposo/zt ha 

rzint Ue'rere. V. trans 
versa cervicìs et scapulae. 
200. 1|. v &quot; _ 

Tarlvó orjas izma. M. spi-v 
папа cervicis. 164. I. 

Tarho'orjüterel‘. Art. spi: 
nales cervicis. -17 1. Il. 

Tarlrószdlag. Lig. Nuchac. 
k79. I. ' ` 

Tarl‘o'úterel‘. Art. cervica 
les. 173. 174. ll. ' 

‘ Tar 



Ta'rogato' 'è Tomporl‘özöltz 44 ‚ 
Ta'rogató - Ramus bucà 

cinatœ-ius. 167. 169. ll. 
Tfirogatóíàom.M. buccinaa 

tor. 136. I. 
Ta'voztató ideg. N. abdu 

сене. 237. l. 261. lI. 
Ta'uoztato' szenu'zom. M. 

abductor 0culi233. l. 
Tejede'nyel'.vasa lactea. 67. . 

II. 
` Tejfogal‘. Dentes lactantes. 

271.' I. 
Te ̀ vezetél:. Ductus lacti 

er. 157. Il. 
Teken/én. . Gyms. — 
Teme'rde битой. M. vasti. 

194. I. 

Tengelëy. — Epistropheus, 77. . „ 
Tenye'nVola menus. 110.1. 
Teaye'rbeli Ramus vo 

lal'isn ll». 
Terg/érbeli csontbözötti 

üterelï. Arlt. interosseae 
volares. 179. Il.' \ 

Tenyérbeli z'v. Arcus vola 
ris 179. II. 

Tenye'rbeli Швей‘. Arcus 
nerveus volaris. 280. Il. 

Tenye'rbeli тушь. Rami 
digitales volares. 280. Il. 

Tenye'rbelz' ujüterelr. Art. 
digitales volares. 179.11. 

Tenyérz'zmolr. M. palma 
res. 179. I. ' ’ ” 

ТелуёгЬб/уе. Aponeurosis 
~palmaris. 116. |79. I _ Tenyérfölület. Superficies 
vqlaris. 110. I. 

Tenye'szrészelr. Úrgana ge 
nitalia. 10i'. II. 

Térdal_y.Poples.Fossa pop 
Шеа. IIS. 196- I. 

Te'rclaÃ-yz'zom. М popliteus. 
195. I. 

Te'rdaly задаёт. Lig. ро 
pliteuln. 123. I. _ 

Te'rdalyüte'r. Al-Lpeplitea. 

Térd/Lajlfis . и. +12а11а2. 
Рор1ез , fossa poplitea. 
196- I. 

Te'rdz'züléq. Articulatio ge 
nu. 122-1. _ 

Térdlralzícscsont, v. 16&quot;‘! 
kala'cs. Patella. 120. l. 

Térdlrala'cs „Лада. Lig. 
patellae. 123. I. — 

Te'res. Amplae extensionìs. 
@cräumig. ‚ 

Ter-hes méÍL-Uterus gravi 
dus. 133. II. 

Térimbel- Parenchyma. 7.1. 
Te'rz'me. `Volunrien. 
.Terme'njn Productum. 
Terme'szetes csu/ztz'a’z. — 

Sceleton naturale. 36. I. 
Terjede'lf. quod nyújtva'ny 

in partibus duri@7 istud 
in partihusmollibus est,l 
quamquam subîn etiam 
moll. eiiicinnt nyújtudny. 

Test. Corpus. . ‹ Y l 
'l'hebes bille/M_yíî'e; Val 

vula Thebesii. 4. II. 
Tobozmirlgry. Glandula pi 

nealis. 234. Ц. 
Tok. Capsule. 
Tolrsza’lag. Lig. capsulare. 

17. I. 
Tallas izom. ` M. pcnnatus. 

20. I. 
Tampa szeglel. Angulus 

obtusus. 
Tampa szemölcsöls. Papil 

lane- obtusae. 278.`I. 
Tompor. Trochanter. llSJ. 
Tomporlrözüttz' Íwssz. Lí 

nea intertrocllantericu. ---- 
us. I. ` _ 
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42 Tarkóütewel'. Szí'vó i 

Szz'vo' edézzy. Vas absor 
bens. 27.-I. 

Szlvpz'tvarolr. &quot;Ан-{а cor 
.dis. 13. II. 

Szor. Isthmus. 
Szur шифр/ш’. Со1ншпае 
i istluni. 13. II. 

i Sz ög. Clavus. 
Szöbcsont. Talns vseu Astra 

galus. 125. I. 
Szökcsontnak sza'rkapcsz' 

szzílagai. Lig. Iibularia 
tali. 128. l. 

Szö'lôha'rtya. --- Membrana 
uvea. 226. I. 

Ször. Pilus. 211. I. 
Szöfuet. Textura. 
Szü'l'ebb e'rtelmz'ï аду. Ce-` 

rebrum. 227. II. 

Szülep. -- Secundinae. 138. 
Il. 

Szüle'sz. Obstetricator. 

Szürke a'lloma’rzy.- Sub 
stantiacinerea. 228. II. _ 

Szüzör. Hymen. ‘153. II. 

T. 

‘ Ta'gabb e'rtelemben lnett 
аду. ‚Е11сер11а1оп. 227 . II. 

T rij. Regio. 
Tal‘liyos szaflag. Lig. mu 

cosum. 123. I. 
Tal'onyerszé/L‘y. Bursa mu 

cosa. 20. I. 
Talrony/uírtya. Membrana 

mucosa. 9. I. ` 
Tal‘oníymírlgyelx. G1andu-_ 

laefmucosae. 259.-I. 
'l'aŕonyrejtel'eh Cryptae 

mucosae. 259. I. 
Tal‘onyszö'uet. Textus mu 

cosus. 

Talpa'gal‘. Bami plantares. 
' 2sa~-2s5. II. 
Talpbö'riye. --- Aponeurosis 

plantaris. 197. I. . 
Talpí ujúterelv. Rami di 

gitales plantareâ. 195. II. 
Talpizom. M. plantaris. 

200. 1, _ _ . 
Talpz'fu. Arcus ‚ plantaris. 
Talpüterek. Art. plantares. 

194. II. ` 
‚ Tanz'tmríny. Doctrina. 
Trip. Cliylus. 
Tápc‘s'o&quot;. Ductus thoracicus. 

212. Il. 

Tçípedényelr. Vasa chy1ii`e-` 
ra v. lactea. 61. 67. Il. 

Ta'pI*.észl'tésriel:ÄA rendsze 
re. Systema chylopoeti-- 
cum. 41. II. ` 

Trípla'lo'- ‘даёт/её. Vasa nu 
trientìa. — ` 

Ta'r. Apertus. l 
1 Tar/Lely. Glabella. 39. I. ' 

Tarín fe'l‘ecse. Frenu 
` lum novum Tarini. 232.11.&quot; 
Tarlro'. Cervix. 10. II. 
Tarlrócsecsz'zom. M. (га-` 
‘ -chelomastoideus. 162. I. 
TarÁ'óg-erl‘ricz. -- Vertebr 

Colli. 76. I. -` 
`Y‘ar/l'o'idegelr. N. Cervica 
' les. 272. II. 
Tarl‘ó meg lapcsont Ла 

rzínt vérere. V. trans 
‘ versa cervicis et scapulae.- 

200. Il. ' ‚ _ 
Tarlvó orjas Ялта. М. зр1-‚ 

n_alis cervicis. 164. I. 
Tarko'ozjüterelv. Art. spi’-A 

nales cervicis. ‹ 171. II. 
Tarl‘ósza'lag. Lig. Nuchac. 
Í 79. I. ` i 
Tarŕu'üterel‘. Art. cervica 

les. 173. 174. Il. ’ 
‘ Та&quot; 

l . 



Trír'agata' ' — Tampa'rl‘a'zöltz 44 _ 
Tfírqgazó - Ilamns buc 

cinatœius. 167. 169. II. 
Trirag'atóiàom..M. huccina 

tor. 136- 1. 
.'l'a'fuostató ideg. N. aljdu-A 

eens. 237. l. 251. 1I. 
Ta'uaztato' szemz'zam. M. 

ahduator oculì 233. I. 
Tejede'nyelxVasa Каста. 67. _ 

II. 

Tejfagal&quot;. Dentes lactantes. 
Q71. I. 

Te 'vezeték Ductus lacti 
er. 157. II. 

Teŕer'ue'n. . Gyrus. 
Teme'rde izmal. M. vasti. 

194. 1. 

Tengelly. -- Epistropheus, 77- - 

Tenye’r-.Vola manna. 110.1. 
Tenye'rbelz' Ramus va 

laris. 281. II. 
Te/Lye'rbeli csantlfözötti 

üterelr. Art. ‚ interosseae 
volares. 179. II. ~ 

Tenye'rbell' й). Arcus vola 
ris 179. 1I. 

Tenye'rbeli ideglv. Arens 
nerveus volaris. 280. Il. 

Tenye'rbelz- uja'gali. Bami 
digitales volares. 280. Il. 

Tenye'rbelz' ‘уши-её. Art. 
digitales volares. 179. Il. 

Tenyérízmalr. M. palma 
res. 179. I. ’ ’ — 

ТепуёгЬб/‘д’е. Aponeurosis 
'palmaris. 11G. 179. l. 

— Tenye'rfölület. Superficies 
volaris. 110. I. 

Tenyészre'szel'. Organe ge 
nitalia. 101'. II. 

Térdaly.Poples.Fossa pop 
Iltcil- 118. 196. I. 

'l'érrlalyízana M popliteus. 
195» I. 

Te'rdaly szfílaga. Lig. po 
pliteuln. 123. I. 

Te'rdalyüte'r. ArLpoplitea; 
193ъ Il. 

Te'rd/zajla's . v. `Ízajlat. 
Poples , fossa poplitea. 
196. I. 

Te'rdz'zúle's. Articulatio ge 
nu. 122. I. 

Te'rdŕaldascsant, v. 161-61 
balde-8. Patella. 120. I. 

Térrll‘ala'cs sza'lagra. Lig. 
patellae. 123. I. ~ 

Te'rea. Amplae extensionis. 
êìcräumig. 

Terhes mé/L. Uterus 
dus. 133. II. 

Térimbel. Parenchyma. 7.1. 
Teri/ne. Volumen. 
Terme'ny. Productum. 
Terme'szetes „во/‚шаг. -— 

Sceleton naturale. 36. I. 
Тег/(Мёд. quad nyújtva'ny 

in partihus duris, istud 

gravi 

in partihusmollihus est,v 
quainquam subin etiam 
moll. efliciant nyújtpdny. 

Test. Corpus. . l 
Thebes bz'lle/Ltyii‘ ‘в.’ Val 

vula Thehesii. 4. II. 
Tobazmírz'gy. Glandula pi 

nealis. 234. II. 
Tol'. Capsula. 
Tobsza'lag. Lig. capsulare. 

17. I. 

Tallas izom. vM. pennatus. 
20. 1. 

Tampa szeglel. Angulus 
ohtnsus. 

Tampa szemölcsöl'. Papil 
lal? Ohtusae. 278.`I. 

Tompar. Trochanter. ll8.I. 
Tamporl‘özütlí hasse. Lí 

nca intertrochantcrica. —-= 
us. I. `. 
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45 Torlrolat. Tüâö‘sfzívgyomor. 
Тег-50102. Jugulum. 
Torl‘olate'r. V. jugularis. 

197» |99. IIb A 
1brkolatlz'lr.Formnen jugu 

lare. 46. I. 
Torholatnyújtvriny. Pro 

cessus jugularìs. 45. I. 
ТЭЦ-Юго}. Glomeruli. 95. 

II. 
Torlo'dlu'. Congeri. 
Тот/Шея. Vestibul. 248. I. 
Torna'cz a'rlra. Fossa ves 

tibuli. I. 

Tormícz idege. N. vestibu 
' li. 253. I. ` 
Torna'cz ldbto'j'a. Scala ve 

stibuli. 251. I. . 
Torna'cz миф/е. Aquae 
.ductus vestibulil 252. I. 

Torch. Faux. 263. I. 
Tor-OHL'. — Arcus fauëium. 

274. I. '_ 
Torol‘szor. Isthmus fauci 

um. 274. I. 
Torolrszor szü‘kító'. Conj 

stricter isthmi faucium. — 
275. I. ' 

Tölrül‘. Testes ‚ didymi. 103. 
II. 

Т ёыойййй’. Epididymls. 
103. 1I. 

Tölcse'r. Infundlbulum.‘246. 
II. 

Tölcse'rbe való bemene 
tel. Маша ad infundibu 
lum. 234. II. 

Tölcsérl‘épi'i. Infundibuli 
formis. 

Tö мы? Labyrinthus. nlö. `accus. 

Tömlö'cse. Sacculus. 

Tömló‘ke'piz' tolvlui'rlya. т 
Memhrana capsnlaris sac 
cìfJ-rmis. 113. l. 

f 

Tömött. Densus , compa 
ctus. p 

Töredélreniy. F r'agilis. 
Töröl‘nyereg. Sella tux-cica, 

seu equina, seu ephippium 
50. I. 

f1 'örz'ényes aruosa' ludo 
mríllly. Medicina forensis. 2- . 

Törzsölz. Truncus. 71. I. 
Töw'salattz' a'r0l:.Fossa in.- _ 

fraspînata. 102. I. 
Tö'uisa/atti izom. M. in» 

fraspinatus. 169. I. 
Tövisfölötti a’rol‘. Fossa 

supraspinata. 102.1. 
Tövl'sfölütti izom. M. su 

praspinatns. 168. I. 
Tofuislík. Foramen spino 

шт. 53. I. 
fl'öw's/Lyújtvány. Processus 

spinosus. 
Tövisütér. -----Art. spinosa. 

167. II. 
Tudoma'ny tudoma'nya. 

Literatura. 
Тайм/1101» Íuírlya. Mem 

brana propria. 94. II. 
Tulajdon ke'z/La'tsza'la 

gok. Lîg.propria dol-salia. 
115. I. ‘ 

Tu [судом tenyérsz dlagoŕ. 
Lig. propria volaria l15.l. 

Tur/uis mirzgy. Glandula 
pituitaria. 236. II. 

Tůdöfonatolr. Plexus pul 
monales. 269. II. 

Tüdö'ho'lyagcsa'l'. Vesicu 
lae pulmunalcs. l34. II. 

Tüdö'k. Pnlmones. 32. II. ' 
Túdöszála'g. Lig.pu1monis~ 

32. II. l 
Tüdö‘szŕvgyomor. Ventrí' 

culus pulmonalis. 16. ll. 



Túdö'vérerel'. Vall. ‹ 45 

fl 'üdó'vérereh V. pulmonu- Tůna'g.---Iìamus sapheuus. 
les. 36. II. 207. II. 

íl‘údöuérerel: píwara. -- 
Atrium venaruln cavaxfum. 

. IIs ^ 
Tüdütér. Art. pulmonalis. 

35. II. 
Tülblzqírtya. «w Sclerotìua. 
_ 220. I. 

282. Il. 
Tů'nfonatolr. Plexus sapße-t 

ui.` 20S. II. 
Tünemény. Phacnomenou. 

Apparitio. 
Tü/we'rerel‘ , vagy Tún 

erel‘. ~ Yen'ae saphcuac. 
204. II'. 

U. 

` Ugracsont. Astragalus Ta 
,Ius. 125. I. 

U1'. Novus. 
Uj. Digitus. 
Ujfeszz'tö' izmolLM. exten 

sores digitorum. 203. I. 
Ujnyomatol'. Impression-es 

digitatae. 
траншей. Plmlanges digi 

torum. 116. I. 
Üjszülött. Neonatus. 
Ulbarlangizom. M. ‘ iscllio 
_cavernosus. 117. II. 

Ülbevagfálèylucisura ischi 
_.a_dica. 9:!ч I. 

UIL-sont. Os ischii. s. coxcu 
_dicis. 92. I. 

[Ново/и gumo'j'a. Tubcro 
sitas seu tuber oasis ischii. 

„92. I. 
Hiep. Nates. Clunes. ISBJ. 
Ulfonat. Plexus iscliiadi 

ous. 211. Il. 

UIIÖ'. Incus. 245- I~. 
Ullii' szrílaga. Lig. inoudis.` 
¢ 246. l. 

идёт/‘19. 
„92. I. 

U/Iüte'r. Art. ischiadíca. 189. L 
Úres. Vacuus.l 
Urös. Cavus. 
Urös ё&quot;. V. cava., 
Urös e’r a'rL-a.l Fossa pro 
„vena cava. 82. II. 

Urös erel‘ pitvara. Atrium 
_lvenarum cavarum. 14. Il. 

Ulerelr. Arterìae. 22. I. 
Uteres „уйма. Ostium ¿1r-_ 
_ teriosum. 17’.` 1S. II. 

Uveghzírtyali’lembrana Iiy 
valoidea. 231. I. 

Uveglap. Tabula vitrea. 
Uvegtest vagy леди. ‘ 

Corpus v. humm' vitreus. 
231. I. 

Spina ischiadioa. 

V. 

уйдёт)’. Incisura nates di 
rimeus. 188. I. . 

Vdgfogal‘. Dentes inciso 
res. 267. II'. \ 

VdglL°1:.For-amen iucisivum. 
63. I.v 

Vahbe'l. Intestinuln cueculn' 
G9. II. 

Val/'lil'. Formneu coecum.. 
40- 279. 

Val: tömlö‘. Sraccus coecus. 
58. II. 

Va'lag. Vulva. |50. II. 
Va'laszto' ede'nyel‘. Vasa. 

secernentia. 27. I. ‚ 
Va'IÍ. Humerus. 1.00» 1 



46 Vrillcsúcs. Vidz'an 

VrillcsúcsAcl-omion 102.l. 
Í/(íllcsúcshollorrszálag. 

Lig. acromiocoracoideum. 
104. l. y 

Vríllcsúcsütér. Art. aero’ 
mialis. 175. II. 

Vállcsúcsvég. Extremitas 
— acromialiá. 101. I. 
Va'll Ã‘örül'vetett [деда 

N. circuxnilexus humeri. 
279. II. ' 

Р?!” ЬбтЩиегеН ütere. 
Art. circumilexa humeri. 
175. II. . ' 

Va'ZZI-ulcs‘ ‘ц. mí'llperecaj 
` Claviculn. 100. I. 
уйдет. Асх-ошйоп. 102.1. 
Valódi borda. Costa vera. 

87. I. V 
Valódi gerz'ncz. Vertebra 

vera. 72. I. 
Valo'di varra'ny. Sutux‘a 

vera. 37. I. 
Farra'ny. -Sutura. 37. I. 
Í’arol ‚Шуя. Pons Veroli. 

229. 238. II. _ _ 
Fastag lie'l. Intestiuum 

crassum. 68. II. 
‚Над/‘ила!- Plexus pampi-&gt; 

niformis. 109. 125. 230. II. 
Ve'gtag ol&quot;, — Extremitates. 

100.h il. y 
Ve'kony М]. — Iuteetiuum 

tenue. 6|. II. 
Vegbé/.flntestinum rectum. 

74. ll. ` , 
Végbe'Ã/bdor. Meeorectum. 

49. 74. II. . 
Vegyíte'sbelz'. Chemìcus. 
Velö'. Medulla. 
Velöállomány .Substantia 

medullaris.' ‹ 

Velö .se/tel'. Cellulac me 
dull arcs. ‚ 

‘дате/{611. Sudor. 

Vérerels. Veuae. 196. II. 
Véreres ‘ад/1166‘. Ostium ve 

uosum. 16. 17. II. 
I/e'reres 'vezete'h a'rlva. -- 

Fossa ductus venosi. 81. 
II. 

Ver/Lenyesdefl sza'lag. -- 
Lì . subcruentum. 113. I. 

Ve'r erenges. vJseringes.. 
i Circulatio saugvinis. 
Ve'r'oszlop. —— Columua 

sangvinis. 
Verö‘czefonat. --- Plexus 

portaru|n.-85. II.A 
Í/erö'cze'r. Veua porterum. 

83. 206.11. 
Vértorlóda's. .-.- Congestic, 

sangviuis. 138. II. ' 
Vase Reu. 93. II. 
Vesefonat. Plexus renalia. 

293. Il. ‘ 
V ese ö‘löttz' mz'rzsg'yel: , e». 

tol ol'. Glandulae ‘(марш-е 
1ае suprareuales. 149. II. 

Уже/‘616265 ve'rerel‘. v. su» 
prarenales. 205. II.. 

Veselròfldöls. Hilus renalis.4 ' 
93. II. . 

Vesemedeacze. Pelvis ~re». 
папа, 96. Il. 

Vesepóla. --- Fascia renalis. 
93. Il. 

Veseszemölcs. Papilla re, 
папа. 95. II. 

f/esetoldale'l‘olr. Renes sucq 
centuriati.I 149. II. ' 

Ушла. Art. renalis. 95. 
II. 18,5. ll. ' ’ 

Vesevérér. V. renalis. 96. 
206. II. 

Ve/zérede'nym. ondo'veze'r. 
Vidian riga. Bamus Vi 

(Наши. 257. Il. 
Vz'dz'an. csóje, 1J. csatom 

naja. Canalis Vidiau.54.l. 

/ 



Fidia?! silz'b. 4? 
Vidŕan ütere: Art. Vidiae Viszereb. Чехию. 196.“ 

na. 16s. ll. Vizellet. -- Urina, lotlum. 
Vieussen fe'lpetés lîözep-` 92.` Il. 

pontja. Centrum semio- Vizerdnyos. Horieontalîs. 
Yale Vieussenü’ 930- п’ Vize@ nedv.Humoraqueus. 

I/zeussen. tölcae're. -- 8c - ` 229‘ l. 
phus Vieuaseniì. 250. I,l f/¿wEl „edu ‚ай-‘Мат ._ 

y&quot; “'49”- Rarus epm-sua _ _ V 516. Phospho’rus. gäìßll’înna humons aquel. 
&gt;Í/'illo'safuas. Pho hor' u . . Í/¿llo'safuas mészsäg. 6:1; Vwld‘nyol‘- Nylllphae.I 150. 

h h ‘ . п‘ sis’osp onœ'PhQsph CGL штат, Exoavatio. 
Visszate'rö singütér. Art. Vörò'see a'lloma'ny.l Sub-&lt; 

recurreus ulnaris. 177. ll. винта rnbicuuda. 

W. 

Wharton bocsonya'j'a. --- W ¿Iii-s ja'rulélros меда. N. 
Galatina Whartoniana.- accessorinsWilIisii.269.II. 
143- П. Winslow ¿ihm-Formen 

W karton. vegetél'e. -r Winslowii. 79. II.4 
Ductus Whartonianus. — Wil-sung vezete'lze. Ductua 
y282. I. Wirsungianua.h 92. Il. 

Willis lzöre. CirculusWiL Worm csontocsa. Ossi 
lisii. 172. II, wlumWormianum._53. I. 

Z1 
Z‘iPf 08111‘- Denteßmolm'es- Zselle'rvese'lr. Renee suc-n 

257- I- centuriati. 149. IIL 
Z&quot; &quot;L‘.-- S l'd d , .. .. . . 2gsm non Zslhum’ qm Zszrkontos.-Tumca ad», 
Zselle'rlép; Lien su‘ccentu-q pos-a' 

наша. 90. lI. Zsz'líb. Aquaeductus. 

V é g 



Mäso‘d‘il‘c Kötet Foglalátja.K 

lap. 
Ötödil‘.` Ovsztâly. 

А melüregröl, és a benne lévö` életmivokxöl. a l. 
Elsö Szakus'z. 

A meh-öl zíltalxínosan ‚ és a melhártyáróL - 1 
Második Szalíaan A 

A ~ - — _ u — 10 

-Harmadik Szakasz. &gt; _ 
A lebelés штампы. - - - - - 22 
.Elsö Fö're'sz. A gög. «- ‹ — — —‚ 22 
Másodíl: Före'sz. A gögsíp , és a ‘Мыс. - 30 

Hatodik Osztály. 
A hasüregröl ‚ és az ebben гашиша életmivekröl. 40, 

Elsö Szakasz. 
A hasröl ¿Italánosan és a hasvhártyárúl. .- -- 40 

Második Szukasz. 
Az erńésztés életmíveîŕôl. - - - -- 50 
Elsö‘ Fö‘rèsz. А garat. - - -1 ` -- ` - 50 
Mrisodz'l: Iï'ö'rélsz` A bárzsing. &quot;f - т 54 
Harmadil: Fö're'sz. A gyomor. - - *- 56 
Negyedil: Före'sz. A vékony bél. ч ` -' ‘ - 6l. 
Ötödz'l: Förész. А vastag bél. - — — 53 
Hatodz'k Före'sz. A májról. - «E - - 79 
‚Небейй: Рдгёзя, А lép. ч - - - 88‘ 
N_yolczadil: Fárz'sz. A hasnyálmiufgy, f -. l91. 



Halma dik Szakalsz. 
А Inîgykészítésnek életmíveiröl. - - -- 92 

Negyedik Szukasz. 
A férjíì nemzö részeirôl. - - - - 101 

Ötôdik Szaknsz. 
Az asszonyi nemzô részekröl. - - ~ 120 
Elsö' Fó‘re'sz. A belsô tenyészrészek a terhességen 

мы. - - - ‘ - - - - 12o’ 
Mrísodz'l: Fó'r'ész. A belsö nemzö részek terhesség 

alatt, meg az emherp‘ete. .- - 133 
Haf/nadil: Förész. A külsö nemzů részeIn-öl. 149 

Hatodik Szakasz. 
Az emlökrůl, —— - - — '- &quot; 155 

Hetedik Úsztály. 
Az edënyekröl. ' - ‘ - - - ‚‘ — 159 

' E156 Szukam. 
Az üterekrôl.. - - - - Í .- - 159 

M'xísodik Szakn siz.&gt; 
A vérerekröl. - - -~ - - - 196 

Harmadik Szakasz. 

A szívó edényekröl. - - ~ L l- 207 
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