
1 2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

ANATÓMIA A MÚLT SZÁZADOKBAN

1.  ARCUS  PALMARIS  PROFUNDUS
A mély tenyéri ív – arcus volaris profundus – véknyabb s kevésbé domború, mint a fölületes, a kézközépcsontok alapján fészkel s inkább az
orsó- mint a singütérhöz tartozik.

2. FOGAK
A fogak szenvedõ, rágó eszközök. Keménységök s alakjok, melly vésõhez, czövekhez vagy kölyühöz hasonlodik, az étkek erõmüvileg szét-
törõ szerszámaivá alkalmasítja õket. Habár a természet már a magzattcsir fejlõdésének kora idõszakában a fogak képzését megkezdi, mégis
olly késõn készül el vele, hogy csak születés után hatodik vagy hetedik hóban törhetnek át az állkapocs belsõ metszfogai.

3. LEHÁGÓ  MELLI  FÜGGÉR  S  AZ  Õ  ELEMI  ÁGAI
A lehágó melli függér – a. thoracica descendens – sok de kis ütereket ad, s ezért ürkörre nézve tetemesen nem fogy. Ez edények valóságos
sebesítésérõl még igen kevés hiteles tapasztalatokkal bírunk, s az elhárítási módjukra nézve kigondolt értelemdús módszerek, kevésbé
bizonyultak be mint megkisértetének.

4. AZ  ORR  CSONTSÖVÉNYE
Az orr csontsövénye – septum narium osseum – a rostacsont függélyes lemezébõl s a közfalcsontból áll, ritkán jõ föggélyesen a rostalemeztõl
s a fölsõ orrtövistõl az orrtarajig le, s az orrüreget két többnyire egyenlõtlen félre osztja.

5. AZ  IZMOKNAK  S  EDÉNYEKNEK  A CZOMB  MELLSÕ  KÖRÜLETÉNI  TÁJBONCZTANI  VISZONYA
Az izmok e táj többi lágyrészeivel olly gyakorlatilag nyomos viszonyban állnak, hogy a kezdõnek az izmok bonczolatánál az edények- s
idegekrei különös figyelmet soha sem kellene elhagyni, mellyeknek lefolyási törvényei az izomkötelek rendezésétõl függnek.

6. AZ  ALSZÁRI  S  A LÁBI  ÜTEREKNEK  ÁGADZÁSAI
A térdali ütér a térdizület alatt két hüvelykkel a mellsõ s hátsó sípütérre hasad.

7. A FÖLSÕ  BÉLFODRI  ÜTÉR
A fölsõ bélfodri ütér – a. mesenterica superior – kissé erõsebb, mint a menyütér, melly alatt ered. Ez a nyombél alsó harántrészét, az egész éh-,
csip-, vakbélt, a fölhágó remesét ellátja mintegy 20 ággal, mellyek nagyobrészt ívének domború szélébõl erednek.

8. KÜLSÕ  ÁLLÜTÉR   ÁGADZÁSAI
A külsõ állütér – arteria maxillaris externa – olly nagy, mint a nyelvütér, az állalatti tájon az állkapcsi nyálmirigy egy barázdájában mellfelé
vonul, a rágizom gyökhelyének mellsõ szélénél az arczhoz fölhág, s erõs kigyódzó hajlásokkal a szájzugtól kifelé az orr oldaláig fölfut, melly
utjában a Santoriniféle mosolygó- nagy s kis járomizom által fedetik.

9. WILLISI
A két közlõütérnek a mély agyüterekkel összekötõdése által a belfejér a gerinczütérrel, a vértömegnek agybani egyarányos osztódására néz-
ve, igen nyomos összenyílásba hozatik, mellynek Willis féle üteres kör a neve.

10. A KÉZENI  IZMOK
A kézen lévõ izmok három természetes csoportot képeznek, mellyeknek elseje a hüvelyk domborát alkotó rövid-, másodika a kisujj-, s a har-
madik a kézközép csontok közeibe mélyedõ csontközti izmokat foglalja magában. A geliszta izmokat már a mély ujjhajlítónál ábrázolánk.

11. LÁGYRÉSZEKHÖZ  TAPADÓ  FEJIZMOK
Ez osztályhoz tartozó izmok a fejnek vagy hajas bõrét mozdítják, vagy az arczon létezõ nyilások tágulását s szükûlését hozzák elõ. Szájzár
vagy körizom képezi az ajkak sajátos duzzadt húsalapját. Ez izom a szájnyílást bezárja, azt fütyüléshöz s csókhoz csúcsosítja, s szopáskor rövid
ormánnyá hosszítja.

12. SZÍVÓEREK
A nyirkedényrendszer fõtörzse a mellvezeték, a rekesz függéri nyiladékán a hátsó gátorürbe megy, zsírtelepbe burkolva a függér s páratlan 

visszér közt fekszik, a negyedik hátcsigolyáig fölhág, most a tápcsõ mögött balra fordul, ívalakban ki- s mellfelé görbûl, s a kulcsali s közös torko-
lati visszér egyesûlési szögletébe nyílik.

13. LÁBI  ÜTEREK
A mellsõ sipütér a bokaizülethez csusszanik le, ahol a tokszálagon fekszik, s a keresztszálag közép osztályán át a lábhátra ereszkedik, hol láb-
háti ütérnek mondatik.
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