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t or at giöre det abnormale mere indlysende, troer jeg det pas- 

seligst, först at anföre et par Ord om Nyrernes normale Til
stand. Jeg finder dette endog saa meget mere nødvendigt, som. 
de fleste Anatomer, enten ikkun meget overfladigt, eller vel og- 
saa aldeles ikke have omtalt, hvorledes de sunde Nyrer skulle 
bestemmes. Ikkun Enkelte have, efter deres Formening, angi
vet disse Indvoldes normale Vægt og Störreise, men dog ikke 
med den Bestemthed, som hertil udfordres; saaledes at disse 
Autorers Angivelse om Nyrernes Normalitet, have mere Hensyn 
til deres Abnormitet, hvilket af det Folgende tydeligere vil 
kunne bedömmes.

Ved de normale Nyrer have vi at bemærke
1. lallet: at de höre til de Indvolde som man kalder de 

Parrede.
2. Leiet: de ligge nemlig i Underlivets Huulhed bag ved 

Tarmhinden hvoraf de kun paa deres forreste Flade blive 
lös bedækkede. Deres mere specielle Leie er i Under
livets mellemste Sideegne eller Lendeegne {regiones lum
bares}', dog stöder den venstre Nyre i de fleste Tilfælde 
til Hiörnerne af den överste, mellemste og den överste 
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venstre Sideegn af Underlivet {reg. epigástrica og hypo- 
chondriaca sinistra'). De ligge med deres inderste Ran
de lige i Hulheden som dannes af Sidefladerne af Ryg- 
og Lendehvirvlernes Legemer og Tverudvexterne paa hver 
Side, og indslutte altsaa paa en Maade Hvirvlernes Le
gemer. De optage gierne et Rum i Længden, af fire til 
halvfemte Hvirvler, men ere dog af ulige Höyde; thi 
den hoyre Nyre, som bliver af Leverens Tyngde, og for
nemmelig af dens bageste tykke Rand, trykket dybere 
ned, ligger omtrent imellem den tolvte Ryg- og den fier- 
de Lendehvirvelj den venstre derimod ligger imellem den 
ellevte Ryg- og den tredie Lendehvirvel. De have beg
ge bag ved sig den bageste og mellemste Deel af Mel
lemgulvet {diaphragma'), den lange Lendemuskel, saavel 
som og den korte, naar den er der {Psoas major og mi
nor) ; den höyre Nyre ligger med sin nederste Ende 
for ved den firkantede Lendemuskel {quadratics lumbo- 
rum), De ligge meget fast og ere forenede til disse nu 
nævnte Deele ved en stor Deel Cellevæv, som er mere 
eller mindre opfyldt med det saakaldte Nyrefit, som al
mindeligst er af fastere Consistents, end Fittet paa andre 
Steder af Indvoldene og Legemet. De have en egen Hin
de som beklæder dem, og som ikke har sin Oprindelse 
af Tarmhinden {Peritoneum).

5. Formen: de ligne Fröet af Snittebønner, dog end mere 
Perlebonner; de ere noget ophöyede paa Fladerne, dog 
meest paa den forreste, men ere forfra bagtil flad
trykte.
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4. St'órrelse: fra den överste til den nederste Ende kan man 
regne at de have fire Tommer og nogle Linier; fra den 
yderste Rand til Udsnittet paa den inderste Rand, to Tom
mer og tre til fire Linier. Den störste Tykkelse er neppe 
mere end en Tomme. Af disse Udmaalinger har jeg vel 
fundet Afvigelser af to-tre Linier mere eller mindre, dog 
ikke derover, og fölgelig antager jeg disse Sidstnævnte for 
de höyeste Extremer af normale Nyrer. Skulde en Nyre 
optage det Rum, som af nogle angives, nemlig fra den 
ellevte Ryg- til den femte Lendehvirvel, vilde dens Længde 
være sex til syv Tommer, og forholdsviis, naar deres Form 
var naturlig, dens Brede og Tykkelse ligeledes betydelig 
være foröget; hvilken Störreise da, efter min Formening, 
mere henhörer til den abnorme, end til den normale.

5. hægten: Ved at undersöge saadanne normale Nyrers 
Vægt, har jeg fundet at den almindeligste af hver enkelt 
Nyre, var imellem syv og otte Lod; den kan i enkelte 
Tilfælde undertiden veie næsten et halvt Lod mere eller 
mindre, hvilket da indtræffer ved en Nyre, naar dens Ud- 
maaling- er noget större eller noget mindre. Naar deri
mod en Nyre veier betydelig mere, som ti- tolv- sexten 
Lod, ja et Pund og mere, da maae, som mig synes en 
saadan allerede ansees som abnorm ; og dog ere der Au
tores som angive endogsaa den sidste Vægt for normal. 
Sielden findes begge Nyrer at være lige store; ofte fin
des den ene paa den ene Side at være lidet större (nogle 
Linier) eller mindre, end den paa den anden Side; na- 
turligviis ere disse da ogsaa forskiællige i Vægten.
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6. Farven : Nyrerne have et eensfarvig, blegrödt, blaaagtigt 
Udseende, som kun nærmer sig lidet til det morkere eller 
lysere. Giennemskiæres de paa langs efter Fladerne, da 
er Farven imod den yderste Overflade blodrod, men 
imod Midten bliver den blegere og der vise sig fine og tætte 
concentriske næsten hvide Striber og Straaler, hvilke imod 
den indvendige Rand antage en knippeformig Dannelse.

7. Overfladen : denne er glat og jevnj dog kan man ikke 
kalde en Nyre abnorm, naar ubetydelige Forhöyninger 
og Fordybninger skulle findes paa dens Overflade; naar 
disse nemlig ikke ere foraarsagede af Forhærdelse eller 
Knuder i Nyrernes Væsen, eller sidde i Nyrernes egen 
Hinde ; thi Nyrerne af umodne Fostre ere sammensatte af 
flere eller færre kegleformige Lapper, som vende med de
res spidse Deel indad imod Nyrens Middelpunct; disse 
Lapper ere hver for sig igien overdragne med den egne 
Hinde, men ere dog forenede med Cellevævet; de voxe, 
med Fosterets Tiltagende, mere og mere sammen og 
danne endelig den hele Nyre. Disse Lapper kunne 
ei alene ved unge Börn, men endog i den senere Alder 
vise sig med Forhöyninger og Fordybninger paa Over
fladen , men da have de deres naturlige Blödhed. Hos 
Biörne, Katte og flere Dyr vise disse Lapper sig tydelige, 
endog hos Voxne.

8. Haardheden eller Blodheden: trykker man med Fingre
ne paa Fladerne af en Nyre, saa bemærker man en vis 
Blödhed: men bliver Trykket stærkt, finder man at den 
i det Indre er fastere og haardere, men fornemmelig imod 

den inderste Rand.
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g. Nyrernes Væsen: dette bestaaer af utallige Kar som ere 
indvævede i hinanden og forenede ved et hint celled Væv; 
de indsluttes ‘ og omgives af Nyrernes egne faste Hinde. 
Disse Kar ere blod- og vandførende. De blodforende Kar 
ere igien Pulsaarer og Vener, og begge ere meget for- 
skiællige, saavel i Henseende til deres Oprindelsessteder, 
som og til Tallet, ja selv til deres Ind- og Udgang i 
Nyrerne. Pulsaarerne komme fra Underlivets Stor- 
pulsaare {arteria aorta abdominalis}, gaae paa hver 
Side indenfra udad, deele sig i en længere eller kortere 
Frastand fra Nyrerne, undertiden forst i Indsnittet selv, 
gaae for det meste i Indsnittet, giennembore Nyrens Hin
de, og naar de ere komne paa Hindens indvendige Fla
de, dele de sig i finere og finere Grene; disse Grene have 
en slangeformig Gang, böie sig mere ind imod Middel- 
punctet af Nyrerne, men blive endelig lidt efter lidt 
haarformige og ligelöbende. Efter at denne Forandring er 
foregaaet med dem, fore de i Nyrernes sunde Tilstand in
tet Blod mere, men en vandagtig Vædske, nemlig Urin. 
Disse sidste Ender af Pulsaarer eller Bellins Urinrore 
(tubuli uriniferi Bellini} danne fornemmelig de blegere 
Striber, som ved den forhen omtalte Giennemskiæren vise 
sig, og det saaledes at de danne Knipper, som ere pyra- 
mideformige ; de have nemlig deres Grund imod Nyrer
nes Overflade, Rorene lægge sig alt tættere og tættere 
sammen, ende sig med en stump Spids, som er halvkug- 
leformig, og ere de saakaldte Nyrevorter (papillæ rena
les} som blive omfattede af Nyrekalkene {calyces renales') 

Vid. Set. phys. og mathem. Skr. V. Deel, I 
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og hvorudi de sidde fri, for at Urinen kan dryppe ned i 
Kalkene igiennem de sieformige Aabriinger, som kunne 
sees paa Vorternes ophöyede Overflade. Disse saaledes 
sig endende Kar, ere de Ferreinske Pyramider {pyrami
des Ferreini). Den af Nyrevorterne neddryppende Urin 
bliver fort igiennem Kalken til Nyrebækkenet {pelvis re
nis') y og derfra igien igiennem Urinlederen {ureter) til 
Blæren o. s. v. Dette er ikke den eneste Maade hvorpaa 
disse Pnlsaarer ende sig; thi de tiene ligeledes til Nyrer
nes Næring og Forfriskning; men da ikke alt Blod er 
hertil nödvendigt *),  saa bliver det Overblevne fort tilbage 
i Blodmassen, rigtig nok i Henseende til dets Bestanddele 
meget forandret, igiennem Venerne. Disse Vener {venæ 
renales) gaae fra Middelpunctet af Nyren imod dens Over
flade paa samme Maade tilbage, som Pulsaarerne ere gangne 
frem ; de samle sig i större og större Grene, komme en
delig til Nyrernes inderste Rand, giennembore Hinden 
og blive til större Grene, som fore deres Blod til Under
livets Storvene {vena cava inferior). Den anden Slags af 
Kar ere Lympheaare ne {vasa lympliatica)\ disse begyn
de ligeledes fra Nyrens Væsen, men paa hvad Maade 
dette egentlig skeer, er endnu ikke fuldkommen oplyst ; 
de samle sig ikke allene i Nyre-Udsnittet {hilus renis) 
men og fra hele Overfladen af Nyren ; de danne temme

*) Jeg anforer ikkun det nødvendigste af Blodets Forretning i disse 
Dele, da cn vidtloftigere Beskrivelse heraf er uden for denne Af
handlings Plan.
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lig eensformige, lykke, knudrede Grene, som ofte forene 
sig med hinanden, men omsider gaae med de övrigc Lym- 
pheaarer fra Lenderne, for at forene sig med andre, til 
at danne Brystgangen (ductus thoracicus'). Disse Lym- 
pheaarer fore ligeledes en Vædske fra Nyrerne, som er 
klar, vandagtig, men har ingen Lugt af Urinen. Ligesaa 
ubestemte disse Lympheaarer ere i deres Löb og Udbred- 
ning, ligesaa ubestemte ere ligeledes Nervet'ne} disse gaae 
i stor Mængde til Nyrerne fra det almindeligo Nyrevæv 
{plexus renalis} paa hver Side, omslynge de forskiællige 
Kar, begive sig med disse ind i Nyrens Væsen, hvor de 
umærkelig tabe sig.
Enhver anden Tilstand hvorudi Nyrerne vise sig er at 

ansee som abnorm. Men derfor er det ikke sagt, at i alle de 
folgende abnorme Nyrer ogsaa deres Forretning lider; thi man 
har efter Dodcn fundet Nyrerne saaledes unaturlig forandrede, at 
man ei skulle troe, de havde været i Stand til at udöve deres 
Function; og dog have de Individer, hos hvilke disse fandtes, 
aldrig havt Tilfælde af nogen forhindret Afsondring eller Af
gang af Urinen ♦).

Ingen af Indvoldene, ja selv af de övrige Dele af Lege
met, naar vi undtage Aaresystemet og Nerverne, ere saamange 

I 2

*) Saaledes have vi et paafaldende Exempel, bemærket i de senere Ti
der af </. C. G. Fricke ”in memoriam defuneti J. E. B ” som 
fandt at den venstre Nyre var aldeles sygelig af kræftagtige Hæ
velser og den hoyrc Nyre overnaturlig lille ; og anmærkes p. 9 
”Addendum hia et notatu dignum, defuncturn nunquam urinæ mor
bis laborasseF
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unaturlige Afvigelser underkastede som Nyrerne. Disse Afvigel
ser eller Abnormiteter*)  kunne, efter min Formening, bedst ind
deles i tvende Hovedslags, nemlig: i de medf'odte og i de til
fældige Abnormiteter.

*) Fornemmelig findes i VoigtePs Handbuch der pathologischen Anato
mie, 3 B. p. 169, mange samlede, og Citater desangaaende anfdrte.

I. Medfödte Abnormiteter.
Disse ere allerede ved den forste Dannelse frembragte og 

ere altsaa ved Barnets Födsel tilstede, men blive med tiltagende 
Alder, efter Dannelses - Driftens Bestemmelse, mere udviklede. 
Vi veed allerede at det normale Tal af Nyrerne er to; men der 
anföres Exempler, at ingen Nyre, eller kun En, eller at flere 
end to ere bievne fundne.
A. Der findes, saavidt mig bekiendt, kun et Exempel anfört 

om, at ingen Nyrer ere bievne fundne, og dette finde vi i 
”Giliberts Samlung praktischer Beobachtungen und Kran
kengeschichten, übers, von Hebenslreit Leipz. 1792. Dog 
synes mig at der kunde opstaae Tvivl, om disse Indvolde vir
kelig manglede. Det var et fuldkomment Misfoster af Hun- 
kiönnet, uden Hoved og Arme. Ved Undersøgelsen af Ind
voldene, fandtes de i Brystet værende Dele meget ufuldkom
men dannede. I Underlivet manglede Leveren, Milten, Ma
ven med Madpiben og Fostermoderen, i den sidstes Sted 
fandtes kun et Cellevæv, som kunde opblæses igiennem Mo
derskeden; om Nyrerne tales ikkun meget overfladigt; oin 
Urinblæren anföres ikke om den er funden eller ei. Det 
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kunde dog vel lado sig tænke? at Nyrerne kunne have havi 
et abnormt Leie dybt nede i Bækkenet bag ved Tarmhin- 
den; men der nævnes ikke bestemt, at Bækkenets Hulhed 
var nöye bleven undersögt.

13. Exempel paa een Nyre findes oftere anfört. En saadan 
Nyre kan ligge enten paa den höyre eller venstre Side. Den 
kan have to Nyrebækkener og ethvert af disse sin egen Urin
leder, hvilke enten forene sig paa Veien til Blæren og dan
ne en enkelt Leder, eller og hver Leder for sig gaaer ned 

. til Blæren. Andre Bemærkninger Abnormiteten angaaende, 
saavel som og til Leiet, Formen, o. s. v. bliver nærmere 
omtalt ved Littr. C. At der ved en saadan enkelt Nyre fin
des Abnormitet i Henseende til Blodkarrene og övrige til 
Nyren henhorende Deele, er vel ikke at tvivle om.

C. To Nyrer höre til det normale, hvad Tallet angaaer; men 
disse saavel som de enkelte og fleertallige Nyrer kunne have 
mange Abnormiteter.

i. Det specielle Leie: Begge normale Nyrer veed vi skal 
have en ulige Höyde, nemlig den höyre noget lavere end 
den venstre; men de kunne være abnorme derved:

а) at den höyre ligger höyere end den venstre.
б) at de kunne ligge lige for hinanden og have begge eens

Höyde.
c) at begge Nyrer kunne ligge enten paa den höyre eller ven

stre Side af Rygraden : den ene neden for den anden. 
Hvorledes Blodkarrene og de övrige til Nyrerne hen
horende Deele i dette Tilfælde forholde sig, er ikke ty
deligt nok oplyst.
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cl) den ene Nyre kan have sit ordentlige Leie; sden anden 
derimod kan ligge i det store eller lille Bækken; her
om mere siden.

2. Formen: den ene kan have den normale Figur og den 
anden være afvigende, eller og kunne de begge være ab
norme, saaledes at de ere længere eller kortere, bredere 
eller smallere, tykkere eller tyndere; de kunne ogsaa være 
runde eller ovale.

5. Storreisen: de kunne være:
a) begge större end den normale Storrelse.
b) de kunne begge være mindre.
c) den paa den ene Side kan være normal, men paa den

anden Side meget större.
d) paa den ene Side normal, og paa den anden være min

dre, og
e) den ene kan være meget lille, og den anden paa den

modsalte Side meget stor.
Ligesaa forskiællige de nu kunne være i Störreisen, lige— 

saa forskiellige maae de naturligviis være i Vægten.
4. Lappede Nyrer: Naar de Lapper, hvoraf Nyrerne ere 

sammensatte i umodne Fostre, ikke fuldkommen groe til 
hinanden, saaledes at denne Form endnu viser sig i den 
modnere Alder, hvor de dog alligevel hænge fast ved de
res Kalke til Nyrebækkenet. Maaske har denne Form of
tere givet Anledning til, at man har anseet disse Lap
per for lleertallige Nyrer, da man ikke har været opmærk
som paa, om og hver af disse Lapper har havt sit eget 
Bækken med tilhorende Urinleder.
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5. Sammenvoxne Nyrer: Denne Abnormitet er ikke saa ual
mindelig, og man finder mange Exempler herpaa opteg- 
nede. Denne Sammenvoxning kan skee paa forskiællige 
Maadcr, og skeer fornemmelig derved., at der gaaer en vir
kelig Fortsætning af Nyre - Substantsen fra den ene Nyre 
til den anden, som forener dem, og er ligeledes beklædt 
med Nyrens egen Hinde, samt faaer sin Næring af Ny- 
rernes fælleds Aaresystem eller og fra Storpulsaaren og 
Storvenen selv. Der kan antages Sammenvoxning paa 
tre forkiællige Maader, nemlig:

cz) at Substantsen begynder fra den överste Ende af „den 
ene Nyre, gaaer tvers forved Rygraden og de store 
Underlivets Aarer, og forener sig med den överste Ende 
af den modsatte Side. Denne Fortsætning eller Fore
ningsmasse er fladere end Nyrerne selv, bueformig, 
saaledes at den överste Rand er ophöyet, og den ne- 
derste er udskaaren.

ó) At en lignende Foreningsmasse gaaer fra den nederste 
Ende fra en af Nyrerne, og paa samme Maade som ved 
förste Tilfælde forener sig med den nederste Ende af 
den modsatte Nyre. Ligeledes her findes Forenings
massen bueformig dannet, dog med den Forskiæl, at 
den udskaarne Rand vender opad.

c) At begge Nyrerne ved en saadan Foreningsmasse ere 
sammenvoxne i deres hele Længde, saaledes at Ud
snittene paa begge Nyrerne ere opfyldte, og at det har 
Udseende, som om der kun var en Nyre, som laae 
tvers over de store Aarer og over Rygraden. I dette 
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Tilfælde maae man lægge Mærke til Nyrebækkenerne 
og Urinlederne. Thi ved alle optegnede Bemærknin-r- 
ger, denne Art af Sammenvoxning angaaende, finder 
man, at der beskrives et Nyrebækken paa hver Side- 
deel, altsaa i Nyren selv, som med sin Urinleder paa 
sædvanlig Maade er gaaet ned til Blæren. Der an- 
föres ligeledes at være seet paa hver Side to Nyre- 
bækkener, forsynede hver med sin Leder, men disse 
sidste have dog forenet sig paa Veien, og gaaet som 
enkelte Ledere ned til Blæren. Denne Sammenvox
ning er udentvivl nok anseet af adskillige Iagttagere, 
for en enkelt Nyre, som de udtrykkelig sige, har sit 
specielle Leie tvers over Rygraden. Men da der i 
deres Beskrivelser tydeligt findes antegnet det forom
talte Antal og Sted af Nyrebækkener, saa troer jeg, at 
man med Rette kan ansee denne Art af Abnormitet 
som henhorende til denne Afdeling, men i Henseende 
til Tallet, til de normale Nyrer, og at de ikke kunne 
betragtes som enkelte eller solitaire.

6. Nyrekækkenet : Enhver Nyre har i den normale Til
stand kun et Bækken med tilhorende Urinleder. Men vi 
have allerede hört, at der kan herske Abnormitet i denne 
Deel, og ikke allene i Tallet, at der nemlig kan findes 
Nyrer med to Bækkener, hver med sin Urinleder, og 
hvoraf der findes Exempel paa i et af medfölgende Præ
parater; men ogsaa kan det enkelte Bækken have en ab
norm Störreise, saaledes at det ligger som en tragtformig 
Sæk udenfor Nyrens Udsnit, hvorpaa ligeledes Exempel 
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kan fremvises. Det kan ligeledes være overnaturligt lille, 
saaledes at det neppe findes sækformigt og aldeles er ind
sluttet af Udsnittets tvende Lapper.

7. Urinlederne vise sig næsten med flere Abnormiteter end 
Bækkenet. Sielden ere de lige lange, og fornemmelig er 
den lioyre noget kortere end den venstre, naar Nyrerne 
have deres normale Leie. Men der findes meget korte, 
naar den ene Nyre ligger dybt ned imod, eller i Bække
net. Ligeledes findes deres Tykkelse og Viide meget 
forskiællige, de kunne nemlig være lige tykke i deres 
hele Længde; eller og tyndere paa een eller flere Ste
der og tykkere igien paa andre. Kanalen kan under
tiden være saa stor, at man kan indbringe en maadelig 
Finger i den; paa andre kan den igien være saa tynd, at 
man neppe kan bringe en fiin Sonde igiennem den. Der 
findes endnu flere Abnormiteter, som den daglige Erfaring 
ved Cadavernes Undersøgelser tydelig nok oplyser.

8. Nyrernes Aaresystem, nemlig Pulsaare- og Vene-Sy
stemet, er mange Abnormiteter’ underkastet, som i detFo- 
regaaende tildeels allerede er blcven bemærket. Disse 
Abnormiteter kunne være i Aarernes Antal, Deeling,‘ Ind
trædelse og Udgang i og fra Nyrerne, deres Udspring og 
deres Indpodning ; hvilket vilde blive for vidtløftig her 
at omtale, især da dette Æmne i det Folgende nærmere 
bliver berört ved et af Præparaternes Beskrivelse. Det 
samme er ligeledes Tiliældet med Lympheaarerne og Ner
verne, som og ere meget foranderlige i deres Forgrening og

Vid. Set. phys. og malhem. Skr. Deel, K
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Fordeeling; saa at man her ligesaalidet bestemt kan an
tage noget normalt.

D. Tre og flert Nyrer: Exempler findes optegnede, at tre og 
flere Nyrer ere bievne bemærkede ; og har jeg allerede be- 
rört noget herom ved at omtale de lappede Nyrer: at nem
lig maaskee nogle Exempler paa saadanne flcrtallige Nyrer, 
kunne henregnes til de forhen omtalte lappede.

Deres specielle Leie, naar de virkelig existere, maae natur- 
ligviis være forskiællig, höyere eller lavere.

Der angives at være seet to Nyrer paa en af Siderne, den 
ene neden under den anden, og den tredie Nyre paa den 
modsatte Sidej ligeledes anfores om fire Nyrer, to paa hver 
Side. De ere alletider angivne at have været mindre, end 
de naturlige.

Naar man troer at have fundet flere end to Nyrer, maae man, 
efter min Formening, fortrinlig lægge. Mærke til Folgende: 

î. At de sees at være fuldkommen adskildte fra hinanden 
og ikke ere forenede eller sammenhængende, fölgelig og 
at enhver har sin egen Hinde, som fuldkommen overdra
ger den.

2. At hver har sin egen Organisation, fornemmelig Pulsaa- 
rer og Vener.

3. At hver har sit eget Nyrebækken med tilhorende Lrin- 
leder som indpoder sig særskilt i Urinblæren.

Naar vi betragte Figurerne som ere givne af saadanne flcer- 
tallige Nyrer, vil vi let kunne see, at de alle have havt en 
abnorm Form.
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Disse medfödte Abnormiteter, troer jeg at være tilstræk
kelige, for at faae et Begreb om den giorte Inddeeling, og til at 
henföre enhver forekommende Abnormitet af disse Arter til de 
anförte Underafdeelinger.

II. Tilfældige Abnormiteter.
Ved denne Benævnelse forstaaer jeg de, som ere opkom

ne eiter Födselen, og ere bievne foraarsagede af et eller andet 
Sygdoms - Tilfælde, enten i den tidligere eller sildigere Alder, 
og hvilke kunne indtræffe saavel ved de enkelte, som og ved de 
flecrtallige Nyrer, ligeledes paa begge Sider eller kun paa en 

Side af Nyrerne.
Disse Abnormiteter kunne være forskiellige deri, at de 

nemlig findes paa Nyrernes Overflade, eller og i deres Sub- 

stants.
zf. I Henseende til Nyrernes Overflade kunne folgende Ab

normiteter finde Sted.
1. Farven: denne kan være marmorert, morkerod eller 

mörkblaaagtig-röd; eller og kan den være meget bleg, næ
sten hvidagtig eller graaeagtig.

2. Formen: de kunne være næsten kugleformige, og ligne en 
uformet Klump, og Udsnittet kan være aldeles udslettet; 
ligeledes kunne de have en oval Dannelse, være lange og 

smalle o. s, v.
5. Storreisen: ved de fleste Nyrer, hvor Substantsens Or

ganisme er bleven forandret, bemærker man almindelig, 
at de have en abnorm Störreise. Dog har jeg seet Til-

K 2 



IQ

fælde, hvor der var foregaaet en betydelig Forandring i 
Substantsen, hvor der har været Steen i Nyrebækkenet 
Og i Nyrekalkene, ligeledes hvor Nyren har været alde
les- cellet og disse Celler opfyldte med Materie, og; dog 
havde deres naturlige Störreise.

4. Ujævnhed paa Overfladen: disse cre Forhoininger og 
Fordybninger som kunne foraarsages:

ci) Af Knuder i Nyrens Væsen, af Ansamlinger af Vand, 
Materie, ja. vel og store Stene, som ere indsluttede i 
Celler af Nyresubstantsen, men formedelst deres Stör
reise foraarsage Knuder paa Overfladen.

l>) Af Knuder og Ujevnheder eller Udvæxter, som have 
deres Sæde i eller paa Nyrehinden. Foruden Bylder 
som kunne have dannet sig i Nyrehindens Blade, kun
ne disse Blade (eller rettere Cellevævet hvoraf Hinden 
er dannet) være ligeledes bievne opfyldte med Vand, 
som saaledes danner halvkugleformige Forhöyninger af 
mere eller mindre Störreise. Disse Vandblærer kunne 
ligeledes kun findes paa den överste Overflade af 
Nyrehinden, og ligesom ikkun været dannede af Hin
dens yderste Blad ; de kunne optage en stor Deel af 
Overfladen, eller og kunne de kun sidde paa enkelte 
Steder ; de kunne enten være enkelte enesiddende, större 
eller mindre, eller og kunne de være ligesom druefor- 
rnige; undertiden have de en bred Rod, andre sidde 
ligesom paa en Stilk. Deres Overflade, hver for sig, 
er jevn, glat, giindsende, mere eller mindre, ligesom 
de ere udspændte til 5 de ere hule og indeholde et 
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inere eller mindre gulagtigt, tykkere eller tyndere Vand. 
Dette Vand liar sielden Lugt af Urinen, da disse Vand
knuders Oprindelse nok fornemmelig maa söges i Feil 
i det seröse System.

c) Ligeledes haves Bemærkninger, at saadanue abnorme
Knuder ere bievne foraarsagcde ved Beenstumpcr, som 
ere, ved error loci^ bievne dannede i Nyrernes Hinde.

5. Fastheden eller Flaardheden: den kan enten være:
o; haardere end naturlig, hvilket fornemmelig foraarsages 

af kræftagtige, fleskagtige, eller andre Slags Knuder 
som vel kunne findes i Nyrehinden, men dog for
nemmelig i Nyrens Substants, og hvormed undertiden 
hele Nyren er opfyldt, eller rettere hvortil hele Nyren 
er bleven forandret.

eller og kan den være overnaturlig blöd, saaledes at den 
næsten er det hvad man kalder slattet, fornemmelig 
naar dens Væsen af en eller anden Aarsag eller Syg
dom er bleven oplöst og forvandlet til Materie.

B. Abnormiteterne i Nyrernes Fæsen eller de indvortes Ab
normiteter: disse ere ligeledes mange og give sig mere eller 
mindre tydelig tilkiende paa Nyrernes Overllad e : at den 
nemlig er almindeligst betydelig stor, forandret i Farve, 
ujevn eller knudret, haard og fast eller og blöd og slattet.

i. Fen indvendige Farve: denne kan være:
d) mere eller mindre mörkeröd, men alletider mörkere end

i den naturlige Tilstand, den er tillige mere eensfar- 
vet, og der bemærkes ikke saa tydelig eller vel alde
les ikke det Stribede; tillige er en saadan Nyre mere 
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haard og fast, ligeledes noget större og tykkere, hvil
ket almindelig tilkiendegiver en Betændelses Tilstand.

ó) den kan ligeledes være blegere end naturlig eller hvid, 
og i saa Tilfælde er den blöd.

2. Væsenet: kan være enten tildeels eller i det Heele bleven 
omdannet til en fit- eller ileskagtig Masse, som foraar- 
sager mere eller mindre det Knudrede paa Overfladen, - 
forandrer Nyrens Form og Störreise og foreger dens 
Vægt og Fasthed. Disse Masser ere hvide, graaagtige 
eller gulagtige, • vel ogsaa af disse Farver marmorer
te; de kunne være fastere eller losere, undertiden traad- 
agtige ligesom vævede i hinanden. I de fleste Tilfælde ere 
de omgivne af en egen Hinde eller Sæk, som dog ikke er 
andet end Cellevævet, soin saaledes er bleven forandret 
ved Tryk af Massen selv.

5. Cellede Nyrer: naar der findes större eller mindre Hulhe
der i Nyren. Disse kunne være paa enkelte Steder i Ny
rens Væsen, eller den hele Nyre kan saaledes være ble
ven forandret. Man finder disse Celler almindelig store, 
men af ulige Störreise, saaledes at man træffer store og 
smaae imellem hverandre. Disse Celler dannes paa for- 
skiellige Maader og af forskiellige Aarsager. De kunne blive 
dannede derved, at der skeer, efter foregaaende Betæn
delse, en Afsætning af Materie (P¿zs), eller og, efter for
hindret Afsondring af Lymphe eller Urin, en Afsætning 
eller Ansamling af Vand, först udentvivl i ringe Mæng
de ; men saasom disse Ansamlinger ikke opsuges igien og 
bortföres, foröges de og udvide naturligvis de smaae Cel- 
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1er i Væsenets Cellevæv alt mere og mere, ligesom An
samlingen foroges. De tilgrændsende Celler af Væsenet 
hvor ingen Ansamling er skeet> lide ligeledes; de blive 
sammenpressede, lægge sig tættere og meer parallel til 
hinanden, hvorved da tilsidst, af det vedholdende Tryk 
inden fra udad, en fuldkommen fast Cellehinde bliver dan
net. Naar nu saadanne Ansamlinger og Afsætninger skee 
paa forskiellige Steder i Nyrens Væsen, saa virke de imod 
hinanden, Celle vævet bliver fastere og tættere sammen
trykt, saaledes at det ikke er sieldent at alt Mellemvæsen 
{Parenchyma} er aldeles forsvunden, og der viser sig ik
kun Cellerne, naar Nyren igiennemskiæres. Dog kan man 
endnu paa et eller andet Sted finde noget Mellemvæsen 
imellem Hinderne af saadanne Celler, men som dog er fa
stere og tættere end i naturlig Tilstand. Ligesom nu Ma
terien har været længe indsluttet i Cellerne, bliver den og 
almindelig mere skarp, og i saa Tilfælde angriber den 
Skillevæggene imellem Cellerne, som blive more og briste. 
Heraf kommer det da, at den ene Celle kan aabne sig 
i den anden, ja selv at Materien kan bane sig Vei til Ny
rekalkene, hvorigiennem den da bliver afledet til Nyre
bækkenet, og herfra igien ved Urinlederen fort til Urin
blæren. I saadant Tilfælde finder man gierne disse 
Celler tomme. Dette er ikke saa almindelig Tilfældet, 
hvor Cellerne ere opfyldte med Vand, thi Vandet bliver 
ikke saa let skarpt, deis Tryk er stærkere, mere vedhol
dende og foraarsager derved at Cellehinden bliver fastere 
og stærkere j thi her lider Opsugnings- eller AfTorings-
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Systemet, og Ansamlingen skeer derved bestandig mere og 
mere; i forste Tilfælde derimod lider Absorbtions - Syste
sternet ikke saa meget; der kan altsaa lidt efter lidt opta
ges og bortfores af Materien, hyorved Trykket bliver min
dre, og Cellehinden mindre stærk. I begge disse Tilfæl
de, men fornemmelig ved vandagtige Ansamlinger i Ny
rens hele Væsen , saaledes at den kun har Yæret ligesom 
en sækforinig Hulhed, kan Væsenet aldeles forsvinde, i det 
det .bliver presset imod Nyrens egen Hinde, hvorved den
ne ligeledes bliver tykkere og fastere. Saadanne Nyrer 
kunne opnaae en uhyre Störreise, saaledes at man har fun
det dem af tyve og liere Punds Vægt. — En anden Aar- 
sag til Cellerne i Nyrerne er Steen. Disse dannes der
ved at den afsondrede Urin indeholder en stor Mængde 
af Sieendeele (hvis Bestanddeele ere meget for skiel lige), som 
af det vandagtige ikke mere kunne holdes oploste, og alle
rede afsætte sig, i det at Crinen gaaer igiennem Bellins 
Ror. Disse blive derfor paa et eller andet Sted af den 
Ferreinske Pyramide forstoppede, det bestandige Tillob af 
den frisk afsondrede Urin forer bestandig flere og flere Steen- 
deele med sig, hvilke foröges i Störreisen og udvide Urin
rorene saaledes, at disse blive forandrede til Celler; hvor
ved da Urinrorenes Vægge blive til Cellehinder, som kun
ne være tykkere eller tyndere, eftersom Steenens Tryk har 
varet i længere eller kortere Tid. Der kan undertiden være 
flere Steder i Nyrens Væsen, hvor saadanne Celler, op
fyldt med Steen, findes; undertiden aabne disse Celler sig 
i Nyrekalkene, hvilket dog ikke er ofte; almindeligst ere 
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de indsluttede i Nyrens Væsen selv. Ja der angives Exem
pel, at endog den líele Nyre har været igiennemsaaet med 
saadanne Celler, og alle været opfyldte med Steen, som 
man tydelig har kunnet fole paa Nyrens Overflade.

4. Oplost Væsen: Nyrens Væsen kan være bleven ligesom 
aldeles oplöst. En saadan Nyre er overmaade blöd og 
slattet, sammenfoldet, men dog kan den alligevel have en 
abnorm Störreise. Giennemskiæres den, da findes den at 
være bleg og hvidagtig; den er hul, og er opfyldt med et 
trævlet mere eller mindre sammenhængende Væsen, som 
er svömmende i en större eller mindre Mængde Vand el
ler vel og Materie. En saadan Tilstand er alletider Fol
gen af en foregaaende total Betændelse af Nyren, enten 
af indvortes eller udvortes Aarsag.

5. Orme angives ligeledes at være bievne seete i Nyrerne, 
men hvad Slags de have været af, omtales ikke; ikkehel
ler paa hvad Maade de kunde være komne ind, eller om 
der skulle være Formodning, at de vare bievne genererte 
i Væsenet, som Ormene i Leveren o. fl. St.

6. Udvortes Vold i Lendeegnene. Sygdomme i de til Ny
rerne tilgrændsende Deele, saavel haarde som blöde, og 
som forplante sig til Nyrerne, kunne ligeledes frembringe 
Abnormiteter, hvilke da nok kan henföres til en eller an
den af de Omtalte.

7. NyrebæUkenet. Dette kan ligeledes blive tilfældig abnormt, 
nemlig :

a) naar det bliver udvidet af en stor Mængde Vand eller 
Materie, som holdes tilbage, fordi at Urinlederen er 

Vid. Sel. phys. og mathem. Skr. V. Deel. L



82

forstoppet og altsaa ikke kan blive afíort. Den vedva
rende Dannelse af Materie, eller Afsætning af Vand, 
ioröger Quantiteten, og udvider Nyrebækkenet til en 
meget betydelig Störreise.

Z?) red Steen: Naar Urinen indeholder en stor Mængde 
Steendeele som vel holdes oplöste, saalænge Urinen gaaer 
igiennem de bellinske Rör, men som naar de komme 
i Bækkenet, hvor der allerede maaskee er en lave
re Temperatur, bundfældes, ansamle sig til större og 
större Masser og opfylde Bækkenet, som ved den ide
lige Forögelse bliver udvidet, og kan ogsaa her antage 
en betydelig Störreise. Det behöver vel neppe at erin
dres, at ligeledes her maae være en större eller min
dre Forhindring i, at Urinen ikke kan blive behörig 
afledet ved Urinlederen, og, da Urinen bliver længe til
bageholdt, Afsætningen af Steenmassen da skeer i större 
Mængde og derved hurtigere foröges. Saadanne Bæk- 
ken-Nyresteen kunne voxe eller udvide sig til en bety
delig Störreise, saaledes at de bekomme Fortsætninger 
indad imod Hulheden, som endog gaae ind i Nyrekal
kene, udvide disse, og antage fuldkommen disses Form. 
Ligeledes kan en Nyresteen have en Fortsætning nedad, 
nemlig i den överste Deel af Urinlederen.

8. TJrinlederen kan paa samme Maade som Nyrebækkenet 
have tilfældige Abnormiteter; den kan være betydelig ud
videt paa forskiællig Maade: höyere, eller lavere eller i 
Midten, hvortil alletider en Forstoppelse er Aarsag. Den 
kan saaledes blive udvidet paa et eller andet Sted, naar 
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Vand, Materie, eller smaa Steene blive forhindrede at gaae 
igiennem, hvilket da ansamles, og kunne foröge Störreisen 
og Formen af disse udvidede Steder betydelig.
Jeg vil nu beskrive nogle Præparater, som bevise og 

nærmere oplyse Abnormiteterne af Nyrerne og deres tilhorende 
Dele.

Förste Bemærkning: om det Abnormale i Nyrernes 
Leie og Aarernes Fordeeling. Tab. A. og Tab. 
B. f. i *).

*) Denne Abnormitet, nemlig Tab. A. horer til Afdelingen I. C. 1. d; 
og Tab. B. f. horer til samme Afdeling No. 9, som viser mere ty
delig det abnorme i Henseende til Aarefordeelingen.

L 2

En gammel Kones Lig blev undersøgt paa Anatomiekam- 
meret, og efter at de forste ved Underlivets Aabning sig frem- 
bydende Deele vare bievne efterseete, og borttagne, begyndte 
man med de övrige, som ligge i den bageste Deel af Under
livet og i Bækkenet.

Det bemærkedes snart at ikkun den höyre Nyre var syn
lig. Denne blev da strax undersögt og blev befunden at være 
aldeles normal. Binyren {ren succenturiatus) sad paa det sæd
vanlige Sted, og havde ligeledes sin normale næsten trekantede 
Form og Storrelse. Til Nyren selv gik kun en Pulsaare, som 
kom udaf den höyre Side af Storpulsaaren, gik bag ved Stor
venen og, efter den var kommen paa denne Venes höyre Side, 
deelte den sig i to Grene, som paa deres Gang imod Nyren deelte 
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sig i mindre Grene, hvilke paa det sædvanlige Sted, nemlig 
fortrinlig i Nyrens Udsnit, gik indtil Nyrens Væsen. Af Nyre
vener bemærkedes to, hvoraf den Ene kom ud af Storvenens 
hoyre Side, var för og tyk og gav strax efter sit Udspring den 
indvendige Sædeene (vena spermatica interna dextra} til den 
höyre Side fra sig, som..gik meget skraae indenfra udad og oven
fra nedad for at fortsætte sit Löb ned til den höyre Æggestok 
{ovarium} og til Modertrompeten (tuba Fallopiana'} o, s. V» 
Hovedstammen af denne Nyrevene gik paa tvers bag ved Pulsaa- 
ren udad for ligeledes at fordeele sig i Nyren. Den anden Ny
revene kom ligeledes fra Storvenen, men næsten en Tomme ne
den for den forste, tillige ogsaa mere fra Storvenens bageste 
Flade, derfra gik den skraae nedenfra opad og udad bag ved 
Nyrebækkenet, flettede sine Grene imellem den förstes, og 
sænkede sig endelig i Nyrens Udsnit. Nyrebækkenet var vel 
ikke meget usædvanlig stort, men laae dog for storste Deelen 
uden for Udsnittet. Urinlederen syntes ved forste Öyekast at 
være normal, men ved nöyere Undersögelse fandtes den dog at 
være noget tyndere end naturlig. Binyrens Vene var temmelig 
tyk, og kom fra Storvenens bageste Flade, omtrent to Tommer 
ovenfor Nyrevenen.

Den venstre Nyre *)  fandtes i Henseende til dens spe
cielle Leie, Figur og de andre til den horende Deele aldeles

Paa Præparatet, saavel som og i Figuren, findes denne Nyre mere op
loftet forestilt, for at den kan sees bedre, hvorved da ligeledes Aarer- 
nes Fordeeling paa dens forreste Flade, samt Nyrebækkenerne med 
deres Urinleden s Abnormiteter komme bedre og tydeligere til Syne.



abnorm. Den laae aldeles skiult i Bækkenets Hulhed, paa den 
venstre Side af det hellige Been. Dens Form var oval og no
get fladtrykt; den ene Ende vendte op og den anden nedad; 
den bageste Flade, som laae paa Bækkenets Been, var ophöyet; 
den forreste Flade var mere ujævn og forestillede tillige Ud
snittet, hvorudi de betydeligste Aarer og dens Nyrebækkener 
laae; men af Lapperne som danne Udsnittet saaes intet eller li
det. Hele Randen var rundagtig, hvoraf den ene vendte udad 
og den anden indad. Dens Længde var tre Tommer otte Li
nier og dens Brede to Tommer ti Linier.

Pulsaarerne og Fenerne *)  vare, efter deres Udspring, 
Gang og ¿Fordeling, to Slags, nemlig de överste og de nederste.

*) Denne abnorme Fordeling af Aarerne sees tillige paa Tab. B. f. 1, 
livor Nyren er borttaget, da den paa Tavlen A. forhindrer at see 
Fordelingen neden og bagtil. Tillige maae jeg anmærke at jeg i 
denne Frcmstillelse har betient mig hellere af den anatomiske end 
af den physiologiske Beskrivelse, fordi hiin syntes mig til dette 
Öyemed mere bequem.

Den överste Nyrepulsaare var stærk og föer; den tog 
sin Oprindelse fra Storpulsaaren paa den venstre Side, lige ved 
dens Deeling i begge Hoftepulsaarerne (arteriæ iliacae), gik næ
sten lige ned, efter at den havde giort en liden Bue til venstre, 
forved Nyrens överste Ende og deelte sig i to Grene, som 
deelte sig igien i mindre Grene, hvilke tabte sig i Nyrens Væ
sen. Den yderste Hovedgren var störst, gik med sine Grene 
omkring Nyrebækkenet til den nederste Ende, for at forene sig 
med Grenene af den nederste Pulsaare, og blev ledsaget af den 
störste Gren af den överste Nyrevene.



Den nederste Nyrepulsaare tog sin Oprindelse af den 
venstre Bækkenpulsaare {arteria hypogastrica sinistra') fra et 
Punct tillige med den bageste Hoftepulsaare {arteria iliaca po
sterior) og Pulsaaren for Moderskeden og Fostermoderen (ar- 
teria vaginalis et uterina) ; herfra gik den nedad til Nyrens ba
geste Flade af dens nederste Ende, kastede sig omkring Nyrens 
inderste Rand, for at komme paa den forreste Flade, og gik 
paa den inderste Side af den nederste Nyrevene opad, for at 
lorene sig med den överste Pulsaare, og siden ind til Substant- 
sen. Nogle Grene forbleve paa Nyrens bageste Flade.

Den o versle Nyrevene kom ud af den forreste Flade af 
den överste Deel af den venstre Hoftevene {vena iliaca sini
stra) sögte snart den venstre överste Nyrepulsaare, og gav strax 
en Green som löb paa Pulsaarens inderste Side ned til Nyrens 
överste Ende. Hovedstammen gik bag ved Pulsaaren og löb paa 
dennes yderste Side ned til Nyrens överste Ende; her deelte 
den sig i to Hovedgrene, hvoraf den mindre gik mere indad 
forved Pulsaaren, den yderste störste mere lige ned paa Ny
rens forreste Flade og paa den yderste Flade af Nyrebække- 
nernc og deelte sig i adskillige mindre og större Grene, som 
dannede et Net (plexus') med de nederste Nyrevener.

Förend jeg beskriver den nederste Nyrevene, er det nød
vendigt, at jeg först omtaler de abnorme Fordelinger af Bæk
kenvenerne {venæ hypogastricæ), som fandtes i dette Individ.

I den normale Tilstand er kun een Bækkenvene paa hver 
Side, som kommer fælleds med Laarvenen {vena cruralis) fra 
Hoftevenen, löber ned i Bækkenets Hulhed, og fordeler sig 
med dens Grene i de forskiellige Deele hvortil de ere bestemte.
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I dette Subject fandtes derimod en aldeles abnorm Fordeeling, 
som jeg ikke finder nogensteds beskreven, og anseer den derfor 
værd en saa nöye Beskrivelse som muelig. Beskrivelsen vil man 
fornemmelig sammenligne med Tab. B. fig. i f. *,  hvor Aarer- 
ne allene sees forestillede.

Den lioyre Hoftevene: efter at den har naaet det Sted 
hvor den almindelig deler sig i Laar- og Bækkenvenen, deler den 
sig i delte Individ i tre store Grene, nemlig: i Laarvenen^ i den 
lioyre ■— og i den venstre store Bækkenvene. Den liôyre Bæk
kenvene gaaer sin sædvanlige Gang og fordeler sig i den höyre 
Side af Indvoldene, som ligge i Bækkenet, som og i Musklerne 
og andre Deele hvortil den er bestemt. Den venstre store Bæk
kenvene derimod, gaaer efter dens Udspring af den höyre Hol- 
tevene skraae ovenfra nedad, fra höyre til venstre Side for ved 
den lörste og den överste Deel af det andet Stykke af det hellige 
Been, og giver, naar den er kommen paa den venstre Side af 
det andet Stykke, den nederste Nyrevene. Den övrige Deel 
gaaer endnu noget mere til venstre bag ved den venstre Nyre, 
og deler sig i to Hovedgrene: en opstigende og en nedstigen
de. Den opstigende Green gaaer opad imod det överste Side
hul af det hellige Been og forener sig ikke langt fra dens Ud
spring med den lille eller den egentlige venstre Bækkenvene. 
Den nederste Green giver, i det den böyer sig nedad, en Ho
vedgreen som gaaer bagtil udaf Bækkenet igiennem dets över
ste bageste og store Udsnit (incisura iliaca superior major et 
posterior} og bliver til den bageste Hoftevene (vena iliaca po
sterior}. Fortsætningen af denne nederste Green gaaer mere 
fremad og fortil ved den venstre Side af Endetarmen (intesti- 
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mim rectum^ Moderskeden (vagina uteri) og Urinblæren (vesi
ca urinaria) y danner der de forskiællige Vene-Nette (plexus 
venosi)y hvoraf der igien komme Grene som udbrede sig, ikke 
allene i disse nævnte Deele, men ogsaa i Fostermoderen (ute-< 
rus). Den venstre Nyrevene gaaer, efter at den har taget sit Ud
spring af denne venstre Bækkenvene, mere fremad, og naar den 
har naaet den nederste Nyre-Pulsaare, slaaer den sig omkring 
Randen ai Nyrens nederste Ende, for at kommepaa den forre
ste Flade af Nyren, hvor den fremdeles stiger opad, for at mode 
de nedstigende Grene af den överste Nyrevene, hvilke tilsam
men danne det Venenet, som omslynger Nyrebækkenet, og der
fra gaaer ind i Nyrens Væsen.

Den egentlige venstre Bækkenvene er i Henseende til sin 
Tykkelse ligeledes abnorm, da den er meget tyndere end na
turlig, ja endogsaa meget tyndere end den nyelig omtalte ven
stre store Bækkenvene; den giver ikke heller saamange Grene 
fra sig, da vi have seet, at de fleste og betydeligste, som for
syne de Deele, der ligge i den venstre Side af Bækkenet, kom
me fra den store venstre Bækkenvene. Efter sit normale Ud
spring fra den venstre Hoftevene, gaaer dan jævnsides med den 
venstre Bækkenpulsaare ned i den bageste Deel af Bækkenets 
Hulhed, og forener sig med en opstigende Green af den store 
venstre Bækkenvene.

Denne venstre Nyre har to Bækkener, som ligge paa den 
forreste Flade, omslyngede af Pulsaarerne og Venerne. Det 
ene Bækken ligger noget mere imod den överste Ende, og det 
andet nærmere imod den nederste Ende af Nyren5 de ere næ
sten lige store, omtrent som en stor Hasselnød; det överste er 
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noget tragtformig; det nederste mere ovalt næsten kugleformigt, 
02 hver liar sin Urinleder. Den som kommer fra det överste 
Bækken, er i Begyndelsen noget tragtformig, men bliver snart 
valseformig, böyer sig först noget udad, siden igien indad; den 
er omtrent to Tommer og nogle Linier lang, og af Tykkelse 
som en Ravnefieder. Urinlederen fra det nederste Bækken er 
kun tre Linier lang; den er to tredie Deele tyndere end den 
överste, gaaer skraae bagfra fortil og udenfra indad, og forener 
sig med den nederste Ende af den Överste Leder. Af begge 
disses Forening dannes nu en enkelt Urinleder, som er langag
tig oval, omtrent en Tomme lang, og saa tyk som en Svanefie- 
der, men naar den nærmer sig Urinblæren bliver den meget 
tyndere, og indpoder sig da i Samme.

Don venstre Binyre (ren succenturiatus sinister') ligger 
i den venstre Lendeegn, men meget lavere end den höyre. Den 
er mere rund og Overfladen er mere knobbet end naturlig; 
Störreisen er omtrent som den liöyres. Pulsaaren kommer fra 
Storpulsaaren, men er i Præparatet skiult og bedækket af Ve
nen. Venen, som kommer fra Storvenen, er meget tyk og föer, og 
gaaer fra höyre til venstre forved Storpulsaaren strax neden for 
Udspringet af den store Krydspulsaare (arteria meseraica supe
rior'), hvor den deler sig og giver först den indvendige Sædvene 
fra sig; de övrige Grene gaae ind og paa Binyren for at ud
brede sig der.

Omendskiönt hverken'Nerver eller Lympheaarer ere præ- 
parerte, da det ville have medtaget alt for lang Tid, og Præ
paratet imidlertid kunde være bleven fordærvet, saa kan man 

Vid, Sel. phys. og mathem, Sir, VDeel. AI



let slutte sig til at der maae have været en Abnormitet lignen
de den ved Aarernes Fordeeling.

Anden Bemærkning: om to sammenvoxne Nyrer *).  
Tab. B. f. 2.

Omendskiönt Voigtei og Andre have anfort adskillige 
Exempler paa denne Abnormitet, saa iroer jeg dog ikke at det 
er overflödigt, ved denne Ledighed, at omtale dette Præparat som 
en af Sieldenhederne i Universitetets anthropologiske Samling.

Dette Præparat er af et Pigebarn paa fem Aar. Hendes 
Fader gav hende i Vrede nogle Slag paa Rumpen og kastede 
hende paa Jorden; hun fik Krampe og döde en kort Tid efter, 
da hun tillige havde nogle Tilfælde af Hiernerystelse (commotio 
cerebri).

Ved den legale Obduction fandtes styrkned Blod paa Hier
nens höyre Halvdeel, og en betydelig Mængde Blodvand i Ryg
radens Hulhed. Brystets og Underlivets Deele vare tilsynela
dende sunde. Men ved Underlivets nöyere Undersøgelse fand
tes en Abnormitet ved Nyrerne.

Begge Nyrerne havde oventil og i Midten deres naturlige 
Dannelse, saavel som ogsaa Binyrerne. De nederste Ender der
imod vare forenede ved et Mellemvæsen. Dette Foreningsvæ- 
sen havde næsten en Figur af en Halvmaane; den nederste 
Rand var rundagtig tyk, den överste noget tyndere og udskaa- 
ren ; det var noget fladtrykt paa den bageste Flade, dannet ef
ter Ryghvirvelens Legemer, men den forreste Flade var noget

♦) Denne Abnormitet horer til I. C. 
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ophöyet; det var en Tomme og ti Linier langt {nemlig paa 
tpers) og ti Linier bredt. Begge Ender gik med deres överste 
Hiörne skraae opad bag ved Nyrebækkenerne og tabte sig meget 
fortyndet paa Midten af den bageste Lap, som danner Udsnittet 
i Nyrerne. Denne Foreningsmasse laae paa den nederste Halv- 
deel at den tredie og den överste Halvdeel af den fierde Len- 
dehvirvel og paa Foreningsbrusken imellem disse to Hvirvler, 
saaledes at den nederste Rand laae lige over Deelingen af Stor- 
pulsaaren og Storvenen.

Pulsaarerne vare kun enkelte for hver Nyre; de kom 
næsten lige for hinanden af Storpulsaarens Sideflader, gik der
fra tvers udad til deres Bestemmelses Sted, nemlig til Nyrens 
Udsnit, dog mere imod den Överste Ende. Den höyre Puls- 
aare gav en Green, som gik opad og tabte sig i den liöyre Bi
nyre. Til Foreningsvæsenet kom en Pulsaare fra Slorpulsaaren, 
neden for den nederste Krydspulsaare ; den slog sig omkring 
den överste Rand, og fordeelte sig deels i Massen, deels gik den 
til den venstre Nyre, omslyngede den nederste Deel af Nyre
bækkenet og tabte sig i Nyrens Væsen.

Den venstre Nyrerene var enkelt, kom fra Storvenen 
lidet oven for den venstre Nyrepulsaare, gik til den ven
stre Nyre, og deelte sig i tre Hovedgrene; de to nedstigende 
omslyngede Nyrebækkenet; den tredie överste gik til Nyrens 
överste Ende. Til den hoyre Nyre gik tre Neuer, som kom 
tæt ved Siden af hinanden ud af Storvenen, og havde deres 
Udspring nogle Linier lavere, end den venstre Nyrevene. Den 
Överste af disse Vener gik over den överste Deel af Bækkenet, 
steg ned paa dets höyre Side og endte sig i Nyrens nederste 

M 2
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Ende. Den nœstefterf vigende var næsten skiult af den forrige 
og gik bag ved samme til den överste Ende af Nyren. Den ne- 
derste som den tredie var ligelöbende med den forrige; den 
gik bag ved Nyrebækkenet og siden nedad til Nyrens bageste 
Lap ved Udsnittet.

Tenen til den hoyre Binyre kom næsten en Tomme oven 
over de höyre Nyrevener ud af Storvenen. Venen til den ven
stre Binyre kom af den venstre Nyrevene, hvor denne gaaer 
tvers over Storpulsaaren ; den var længere og tykkere end den 
paa den höyre Side.

Nyrebælckenet paa den hoyre Side var noget mindre end 
det paa den venstre Side; de laae begge, men især det venstre, 
temmelig frit uden for Nyrernes Udsnit. TJrinlederne kom hver 
fra sit Bækken ; den venstre var i Begyndelsen tynd, men blev 
siden noget tykkere; den höyre begyndte strax valseformig; 
begge stege som sædvanlig nedad, og omtrent paa Halvveien 
blev hver af dem tykkere og dannede ligesom en langagtig oval 
Blære af omtrent syv Liniers Længde; den paa den venstre Side 
var noget tykkere, derefter bleve de igien tyndere og gik som 
sædvanlig til Blæren *).

3die Bemærkning ; Om tvende Nyrer af ulige 
Störreise.

Ved at undersøge et Liig af en Patient som var död af

Den sammenvoxnc Nyre som Haller har besreven i hans Opuscula 
minora Torn. 3, p. 41, Tab. VII er i adskillige Henseender afvi
gende fra vor.
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Typbus, forenet med andre Tilfælde, fandt man en megen tyk 
Galde i Galdeblæren, som havde en Consistents og næsten Farve 
af grön Sæbe. Leveren var haard men forresten sund.

Ved Undersøgelsen af Deelene i den bageste Deel af Un
derlivet, fandtes Nyrerne af en saa betydelig Forskiællighed i 
Störreise, at jeg troer det ikke at være overflødigt, at meddele 
en nøyere Beskrivelse over dem, uagtet denne Abnormitet alle
rede oftere er bleven bemærket, og saavel i anatomiske som og 
i pathologiske Skrifter er bleven ommeldt.

At den ene Nyre kan være lidet mindre eller større end 
den anden findes temmelig olie, og kan, naar de kun i en ringe 
Grad ere afvigende i Henseende til Maal og Vægt, ikke strængt 
regnes til det Abnorme. Men naar derimod den ene Nyre over- 
gaaer den anden flere Gange i Størrelsen, eller naar den ene 
Nyre er flere Gange mindre end den anden, saa henhore disse 
allerede til de abnorme, og vel meest til de medfødte Abnor
miteter. Det er altsaa en Selvfølge, at denne Feil ikke er ble
ven foraarsaget ved en eller anden Sygdom i Nyrerne.

I dette Individ var ei aliene den ene Nyre større end 
sædvanlig, men ogsaa den anden ualmindelig meget mindre, 
uden at der viste sig noget Tegn til Sygdom i nogen af demj 
ei heller veed man at Individet nogensinde har klaget over Til
fælde, der kunde give Anledning til Formodning om forhenvæ
rende og nu lægt Sygdom i disse Indvolde.

Den lïôyre Nyre var den store, den var fem og en halv 
Tomme lang, tre Tommer og fire til fem Linier bred og to 
Tommer tre til fire Linier tyk. Dens Form óg dens Overfla
de var normal j Farven var noget mere blaaagtig plettet. Dens 
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Hinde som og Substantsen var naturlig. Nyrebækkenet var i 
Forhold til Nyrens Störreise kun lille og dets Urinleder tynd.

Den venstre Nyre var kun to Tommer og fem Linier 
lang) een Tomme og to Linier bred, og neppe fem Linier tyk. 
Substantsen eller Væsenet var ligeledes sundt og fast. Foruden 
denne abnorme Störreise havde den en anden Abnormitet, nem
lig: den yderste store Rand havde imod den nederste Ende et 
dybt Indsnit, saaledes at den var ligesom bestaaende af to Lap
per; Hinden overdrog hver Lap for sig, og Væsenet blev ad
skilt ved Cellevæv opfyldt med Fidt. Nyrebækkenet var i For
hold til Nyrens Störreise temmelig stort og gik med dens Kalke 
til begge Lapper. Urinlederen var vel i det hele noget tykkere 
end den af den höyre Nyre, men var af ulige Tykkelse, paa 
somme Steder tyk og paa andre tynd.

Da disse Nyrer allerede vare, saaledes som de nu sees, 
tildeels præparerede, saa kan der ikke siges noget bestemt om 
deres Vægt, og langt mindre om deres Blodkar.

Til denne Abnormitet höre endnu tvende andre Præpa
rater i Museet som vel ere den noget lignende, men dog i 
nogle Deele afvigende fra den, hvorfor jeg kun med et Par 
Ord vil omtale dem. Det ene af disse er af et gammelt Sub
ject, men som man havde opbevaret i lang Tid, uden at vær
dige det en nöyere Undersögelse.

Den venstre Nyre var omtrent af samme Störreise som 
det ovenfor beskrevne Præparat, men var tykkere, og havde en 
oval Form. Da den var saameget gammel, blöd og halv for
dærvet, kan der ikke anföres noget om Nyrens Væsen. Nyre
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bækkenet var forholdsmæssig til Nyrens Störrelsc. Urinlede- 
ren havde to og en halv Linie i Gienneinsnit.

Den hoyre Nyre var meget lille; kun to Tommer lang, 
een og en halv Tomme bred, og næsten aldeles flad. Væsenet 
var kun omtrent een Linie tyk. Nyrebækkenet optog næsten 
hele Nyren, og var meget större end det af en normal Nyre, 
og dets inderste Rand gik i lige Linie ned til Urinlederen 5 
denne havde en stor, tragtformig Begyndelse, men blev snart val- 
seformig, og viid, og endte sig saaledes i Urinblæren; den var 
næsten sex Linier i Giennemsnit, altsaa betydelig tykkere end 
den paa den venstre Side. Efter dens Længde at slutte, maae 
denne Nyre have havt et abnormt Leie, nemlig omtrent ved 
Aabningen af det lille Bækken; thi den var kun sex Tommer 
lang, da den dog i normal Tilstand har en Længde af elleve 
til tolv Tommer og derover.

Urinblæren var kun lille, meget tyk i dens Hinder, og 
indeholdt en rundagtig, temmelig glat og gulagtig Steen, af Stör
reise som en maadelig Valnöd.

Det andet Præparat viser Nyrerne af en Acephalus. 
Den hoyre Nyre er en Tomme og ti Linier lang, elleve Li
nier bred og omtrent fire Linier tyk', den överste Ende er 
stump tilspidset, den nederste Ende er rund. Nyrebækkenet 
er kun lille, og Nyrens Leder er tre Tommer lang, og knap halv
anden Linie i Giennemsnit.

Den venstre Nyre er to og en halv Tomme lang, el
leve Linier bred og halvanden Tomme tyk; paa Overfladen 
sees de Forhöyninger og Fordybninger, hvorom der er ble ven 



meldt ved de normale Nyrer af Embryoner og nyefödte Born; 
Nyrebækkenet var meget stort og frit fremstaaende foran Nyrens 
Udsnit. Den överste Deel af Urinlederen var noget tragtfor- 
mig og havde fem Linier i Giennemsnit ; efter omtrent en 
Tommes Löb blev den noget indsnöret, men antog strax en Tyk
kelse af fire Linier5 efterhaanden som den nærmede sig Urin
blæren, blev den tyndere og endte sig med en Tykkelse af to 
Linier. Dens Længde var ikke fuldt fire Tommer, og vil man 
regne den överste Deel med, hvori nemlig Bækkenet ender sig 
tragtformig, har den en Længde af fem Tommer. Dette beviser 
ligeledes, at den höyre Nyre har lagt meget lavere end i den 
normale Tilstand, da dennes Leders hele Længde kun var tre 
Linier.

Disse Beskrivelser vare kun nogle faae Exempler paa 
medjodte Abnormiteter. Jeg vil kun endnu kortelig omtale 
nogle Præparater som bevise og oplyse de tilfældige Abnor
miteter.

I. En Nyre i stærk betændt Tilstand.
Kos en Mand som var död af suppressio urinæ, og hvis 

Liig blev aabnet, fandtes begge Nyrerne meget stærkt at være 
betændte. De vare begge af betydelig Slörrelse.

En af dem blev kun opbevaret i Spiritus, denne var sex 
Tommer lang, tre og en halv Tomme bred og fire og en halv 
Tomme tyk, hvoraf tydelig kan sluttes at dens Figur ogsaa har 
været abnorm. Dens Væsen var mörk blodrodt og meget fast. 
Dens Hinde var hvidere end sædvanlig, og temmelig tyk. 
Nyrebækkenet var kun lidet og indskrumpet. Urinlederen gik 
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som temmelig sædvanlig tragtformig ned, blev siden valseformig 
og havde to og en halv Linie i. Giennemsnit.

Denne Abnormitet kan fornemmelig henregnes til II. I 
Museets Catalog betegnet med No. 35i.

IL En Nyre med en stor Vandblære.
I et Liig paa Anatomiekammeret fandtes denne Nyre, som 

havde lidet mere end den naturlige Størrelse, og hvis Væsen 
var fast. Paa den indvendige Rand imod den nederste Ende og 
forved Nyrebækkenet sad cn Vandblære, som var af en stor 
Valnöds Slörrelse og var fyldt med et kiart Vand. Den horer 
til Afdeelingen II. No. 13^

III. Én Nyre som indeholdt adskillige Bylder.
Nyren har en smal og langagtig Form, er sex Tommer 

lang, to Tommer nogle Linier bred og halvanden Tomme tyk; 
den var meget bleg og blöd, dog paa nogle Steder mere end paa 
andre, og gav ved Tryk tydelig tilkiende, at den indeholdt no
get unaturligt. Dette viiste sig da ogsaa da den blev aabnet ved 
et Snit paa den store Rand; der udflöd strax en stor Mængde 
gulagtig Materie (.pus') og fra denne Hovedbyld gik Gange hen 
til andre, som indeholdt ei allene samme Materie, men og Stene 
af forskiællig Form og Störreise og af guul Farve med sorte Pletter, 
som laae löse saagodt som svømmende i Materien. Nyrebæk
kenet, som var meget stort og udvidet, havde, ved de forlæn
gede og forstörrede Kalke (calyces), Fælledskab med Bylderne. 
Denne horer til Afdeelingen II. No. 5oi.

Vid. Sel. phys. og mathem. Skr. V. Deel. N
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IV. En Nyre omtrent af forrige Art, men dog na
get afvigende.

Denne Nyre var noget mindre end naturlig, den havde 
store Bylder, som vare opfyldte med Materie. Ryrelnxklcenet 
var meget tykt, sammenskrurnpet, og dets indvendige Flade var 
angreben og ædt af Materie, saaledes at den var fnokket og 
trævlet. No. 358.

V. En Nyre med indsluttede Stene.
Nyrens Slörrelse var næsten normal, dog var den lidet 

mindre og tykkere end sædvanlig. Ved Foleisen pa¿i Overfla
den og Tryk kunne fornemmes adskillige Ujevnheder i dens Væ
sen. Ved at giennemskiære dens yderste store Rand og ilekke 
den, fandtes dens Væsen at være fast, men hist og her vare 
Stene af forskiællig Form og Störreise indsluttede i Celler, som 
vare bievne tilveiebragte ved Stenenes Tryk. Nyrebækkenct som 
og den överste Deel af Urinlederen vare ligeledes opfyldte med 
lignende Stene. De fleste af disse Stene vare större end store 
graae Erter, af glat Overflade og af brungul Farve. No. 420.

VL En af tilbageholdt Urin (rcntentio urinæ) uforme
lig dannet og udhulet Nyre.

Størrelsen af denne Nyre var i Længden fire Tommer 
og nogle Linier, men fra Udsnittet til den yderste Rand kun 
een Tomme bred; den var meget tyk og udspændt. Overfla
den var jevn, og Farven næsten naturlig. Den var hverken for 
haard eller for blöd, men ved Foleisen og Tryk viste sig en 
egen tilbagevirkende Kraft. Ved at giennemskiære den yderste 
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Rand, kom man strax igiennem Væsenet i en stor Hulhed, som 
var opfyldt med Urin ; denne havde, ved sin Ansamling, og derved 
at den var længe bleven tilbageholdt, eller rettere fordi dens Afled
ning var bleven forhindret, saaledes sammenpresset Nyrens Væ
sen og trykket det imod Nyrens Hinde, at den kun havde en 
Tykkelse af tre Linier, men paa somme Steder endnu mindre. 
Udentvivl er denne Abnormitet bleven ioraarsaget ved, at den 
nedcrste Deel af Urinlederen har paa en eller anden Maade væ
ret forstoppet, saaledes at Nyrebækkenet og dens Kalke ved 
Urinens Forogelse ere bievne udvidede til denne overordentlige 
Störreise. Nyrebækkenets Længde var over tre Tommer og 
dets Brede eller Giennemsnit næsten lige saa stor. Urinlede
ren havde en halv Tomme i Giennemsnit. Bækkenets flinde 
var kun tynd ; men Hinden af Bækkenets Kalke tillige med Urin
lederen var mere tykke. No. 415.

VIT. En meget cellet Nyre,
Denne Nyre var knap tre og en halv Tomme lang, og 

een Tomme og nogle Linier bred; dens Farve var bleg; 
Overfladen var ujevn og ved Tryk fandtes haardere og blödere 
Steder. Ved at aabne den som de forrige, fandtes at dens Væ
sen var udhulet, ikke som ved den forrige med een Hulhed, 
men at den bestod af adskillige Hulheder, som vare adskilte cg 
af forskieHig Störreise. Skillevæggene vare dannede af det 
sammenpressede Væsen og Cellevævet; dog vare de ikke blot 
liindede, men indeholdte tillige noget af Nyrens Væsen imel
lem sig; nogle af dem vare af en halv Linies Tykkelse. Cel
lerne vare opfyldte med Stene af forskiellig Form og Störreise, 

N 2 
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som havde sammenpresset Nyrens Væsen saa stærkt imod Over
fladen, at det lignede kun en tyk Skorpe, omgiven af Ny
rens Hinde og havde kun en halvanden Linies Tykkelse. Ny
rebækkenet. var meget stort: tre Tommer langt og næsten lige— 
saa bredt, det var glat indvendig ; da det er med Flid aabnet, 
kan man see hvorledes Cellerne aabne sig her i Bækkenet. 
Urinlederen er meget tynd, saaledes at dens Kanal knap har 
en Vide af en Linie. No. 321.

Flere Exempler af disse tilfældige Abnormiteter kunde 
an fores.
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Kobbernes Forkla rin g.
Tab. A.

Denne Tavle viser det abnorme i Nyrernes Leie 
og Form, og i Aarernes Fordeling ; tegnet omtrent 
en tredie Deel mindre end naturlig.

Benene (ossa).
I. 1. Hoftebenene.
II. Korsbenets Forhöyning og neden for det hellige Been.
III. III. III. den odie, 4de og 5te Lendehvirvel.
IV. IV. det tredie og flerde falske Ribbeen paa den venstre

Side.

Musklerne (mus culi).
A. A. Mellemgulvet (diaphragma").

B. B. Underlivets Tvermuskels (muse, transversus abdominis)
bageste Deel paa hver Side.

C. C. den lange Lendemuskel (psoas major).

D. D. den firkantede Lendemuskel (quadratus lumborum).

Indvolde (viscera).
1. den hoyre Nyre (ren dexter).

2. dens Bækken (pelvis).
3. 5. dets Urinleder (ureter).
4. den höyre Binyre (ren succenturiatus dexter).
5. den venstre Nyre.
6. dens overste Bækken.
7. dets Urinleder.
8. dets nederste Bækken.
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g. dets Urinleder.
10. den blærcformige Forening af begge disse Ledere.
11. den venstre Binyre.
il. den tvers overskaarne Urinblære (vesica urinaria) og tillige 

med
15. Fostermoderen (uterus) meget forover böyet.
14. 14. Eggestokkene (Ovaria) tillige med den yderste Ende af .
15. 15. Modertrompeterne (tubæ Fallopii) meget indtörret.
16. Endetarmen (intestinum rectum),

Pulsaarer (art erice).

a. Underlivets Storpulsaare (aorta abdominalis).
a. a. samme (aorta thoracica) at see igienncni Mellemgul

vets Hul forved Madpiben (oesophagus').

b. b. Hoftepulsaarerne (art. iliacæ).
c. c. Laarpulsaarerne (ari. crurales).
d. d. Bækkenpulsaarerne (art. hypogastricæ).
e. den tredeelte Pulsaare (art. trifida vulgo coeliaca dicta) som

deles sædvanligt i
f. Leverpulsaaren (art. hepática), i
g. Miltpulsaaren (art. splenica) og i
h. Mavens Krandspulsaare (art. coronaria stomachica).

<
i. den överste Krydspulsaare (art. meseraica superior).
k. k. den liöyre Nyrepulsaare (art ren alis dextra).
l. 1. 1. tre Lendepulsaarer (art. lumbares).
m. den nedcrste Krydspulsaare (art. 7neseraica inferior).

n. n. den Överste venstre Nyres Pulsaare (art. renalis superior
sinistra) som giver strax en Green, der lober lige bag ved 
den, og som næsten bliver skiult af den.

o. den mellemste Korsbeenspulsaare (arter, sacralis media).
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р. den nederste venstre Nyres Pulsaare» Denne sees lydeligere
paa Tab. B. fig. 1. k.

Anin. Den venstre Binyres Pulsaare ligger bag ved Venen 
og bliver aldeles skiult af den ; den liöyre Sædpulsaare 
havde ikke faaet nogen Indspröitnings - Masse.

Vener (JAenæ).

a. *.  Underlivets Storvene (vena cava inferior s. abdominalis),
b. * b. ★. Hoftevenerne (venœ iliaeœ).
с. * c. *.  Laarvenerne (yenœ crurales') ; den venstre bliver næ

sten skiult af den venstre Nyre.
d. *.  den höyre Bækkenvene (vena hypogastrica dextra).
e. *.  den venstre store Bækkenvene (vena hypogastrica sinistra

major) som fornemmelig samles af Bækkennættet paa den 
venstre Side.

f*  f * f*  f * f *•  store Levervener (venæ hepaticæ) , som 
have optaget mange mindre og bringe Blodet til den överste 
Deel af Storvenen , hvor denne gaacr igiennem Mellemgul
vet til Hiertet.

g. ★ g. * g. * g. ★. Mellemgulvets Vener (venæ diaphragmaticæ).

li. * li. *.  den höyre Binyres Vener (yenœ succenturiatæ dextri 
lat er is).

i. *.  den venstre Binyres Vene.
k. ★. le. *.  den venstre Sædvene (vena spermatica sinistra), som

kommer af den överste venstre Nyrevene.
l. ★. den höyre Nyrevene (vena renalis dextra).
m. *.  den anden eller nederste Nyrevene paa den höyre Side.

72. * 72. *.  den höyre Sædvene.
o. *.  en Vene som gaaer til Endetarmen (vena intestini recti)7 

som kommer fra Storvenen ovenfor dens Deeling.
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p. *p.*.  den överste venstre Nyrevene (yena renalis sinistra 
superior').

q. ★ q. *.  den nederste venstre Nyrevene.
r. *.  en Modervene (yena uterina sinistra).

Tab. B. fig. i
forestiller allene nogle af de i forrige Tavle anförte 
Blodaarer, men fornemmelig af Bækkenaarerne, som 
nu, efter at den venstre Nyre er borttagen, tydeligere

vise sig med deres Fordeelinger.
P u I s a a r e r.

a. Storpulsaaren.
b. b. Hoftepulsaarerne.
c. c. Laarpulsaarerne.
d. d. Bækkenpulsaarerne.
e. e. den nederste Krydspulsaare.
f. den mellemste Korsbeens-Pulsaare.
g. den överste venstre Nyrepulsaare.
h. den lille överste venstre Nyrepulsaare.
i. den udvendige eller bageste Hoftepulsaare [arter, iliaca ex

terna s. posterior cel art. glútea major) ovcrskaaren hvor 
den gaaer igiennem det store IIofte-Hul.

b. den nederste venstre Nyrepulsaare.
7. en af Fostermoderens nederste Pulsaarer.

Vener.
a. *.  Underlivets Storvene.
b. ★ b. ★. Hoftevenerne.
c. * c. *.  Laarvenerne.
d. *.  den hoyre Bækkenvene.
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e. ★. den store venstre Bækkenvene som gaaer fra Hoftevenen,
fra et Punct, fælleds med de to Foregaaende.

f. *.  den venstre lille Bækkenvene.
o-, *.  en af Korsbenets Sidevener overskaaren.O
h. *.  en anden af Korsbenets Sidevener, som forener sig med

den venstre lille Bækkenvene.
i. *.  den fælleds Green for den indvendige Skamvene, for den
Z. *.  udvendige eller bageste Hoftevene, ogfor
Z. *.  de Greene som danne Bækkennettet (7? lexus hypogaslricus). 

m. * m. *.  den överste venstre Nyrevene.
72. * 72. *.  den nederste venstre Nyrevene.
o. * o. ★ o. *.  Grene af Bækkennettet.
p. *.  Endetarmens Vene.

Tab. B. fig. 2.
forestiller to sammenvoxne Nyrer med tilhorende Blod

kar og Nyrebækkener af et Barn, tegnet i natur
lig Störreise.

Det punclerte er Omkredsen al
1. den sidste Ryghvirvel.
2. 2k af de sidste Ribben.
3. 4, 5. Lendehvirvlerne.
G. 6. Hoftebenene og
7. 7. 7. 7. af vedsiddende blöde Deele. 

Indvoldene.
A. A. begge Nyrerne.
B. Foreningsmassen, som ligger tvers over den tredie og noget

over den fierde Lendehvirvel.

Sel. phys. og mathem. Sir. V. Deel. O
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C. C. Binyrerne.
D. D. Nyrebæknerne med deres
E. E. Urinledere.

ß. ß. disses blæreformige Udvidning i Midten.
P ul s aar er ne.

a. Storpulsaaren.
b. b. Hoftepulsaarerne.
c. c. Laarpulsaarerne.
d. d. Bækkenpulsaarerne.
e. den tredeelte og
f. den överste Krydspulsaare, begge kort overskaarne.
g. g. den liöyre Nyrepulsaare.
h. h. den venstre Nyrepulsaare.
z. den venstre Binyres Pulsaare.
b. den liöyre Binyres Pulsaare.
I. den nederste Krydspulsaare, overskaaren.
in. den nederste Nyrepulsaare som udbreder sig i Foreningsmas- 

sen og i den venstre Nyre.
Vener. •

a. *.  Underlivets Storvene.
b. * b. Hoftevenerne.
c. ★ c. *.  Laarvenerne.
d. * d. *.  Bækkenvenerne.
e. *.  den liöyre Binyres Vene.
f. *.  den venstre Binyres Vene, som er meget stor og kommer fra
g. *.  den venstre Nyrevene.
h. ★ li. ★ h. * tre Vener som gaae til den hoyre Nyre,
i. *.  en Korsbensvene.
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