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A m. kir. állatorvosi főiskola anatómiai intézetéből.(Igazgató: Dr. Zimmermann Ágoston ny. r. tanár.)
Összehasonlító anatómiai vizsgálatok a pectoralis

izmokról.Állatorvosdoktori értekezés kivonata, írta: Rónai Sándor állatorvos.Az állatorvosi irodalomban már régidőtől kezdve - behatóan tárgyalták a pectoralis izmok anatómiai viszonyait, ennek ellenére azonban ez izmokról még a mai napig sem alkotott teljes képet az irodalom, illetőleg hiányosak a megfelelő összehasonlító anatómiai adatok és nagy különbségeket és eltéréseket találni az egyes feljegyzések között, úgyhogy nagy zavar van e téren, A  zavart még fokozza az is, hogy az egyes mellizomrészleteknek két, sőt háromféle nevet is adtak és a felosztásukban is több eltérés található. íg y : a m. pectoralis superficialis (maior hominis) pars clavicularisa =  pars descendens, a pars sternocostalis =  pars transversus, a m. pectoralis profundus (minor hominis) pars humeralisa =  pars ascendens. Ez elnevezések, bár nem olyan általánosan elterjedtek, mint a régibb keletű (pars clavicularis, sternocostalis stb.) elnevezések, mégis kétségen kívül álló, hogy egyes állatfajoknál, pl. lónál, de másutt is, az illető izomrészletekre találó elnevezések.Nincs említés az idevágó irodalomban a különböző állatfajok különböző korú fetusaiban található mellizmok viszonyairól sem.Jelen munkámmal egyes vitás kérdéseket eldönteni, a hiányzó adatokat kiegészíteni s az egyes állatfajok fetusaiban található mellizmok viszonyait ismertetni törekedtem ; helyenkint az ember és az állatok megfelelő izmai között lévő hasonlatosságra vagy ellentétekre is kitértem.A pectoralis izmokat általában két nagy csoportra szokás felosztani, ú. m .: felületes és mély mellizmok, m. pectoralis superficialis et 
profundus, csoportjára. Az első csoportba két izomrészlet tartozik, ú. m .: a pars clavicularis és a pars sternocostalis, mely két portio minden állatfajban megtalálható; a második csoportba szintén kettő, a pars humeralis és a pars praescapularis, melyek közül előbbi részlet minden állatfajban, az utóbbi azonban csak lovon és sertésen található meg, míg nyulakon a két portióhoz egy harmadik, a pars sub-



scapularis, is társul. így osztják be és nevezik el az izmokat Ellen- 
berger-Baum, Zimmermann, Struska, Dalla-Rosa és mások. A? anatómusok másik csoportja már új nevek alatt írják le az egyes mellizomrészleteket, közülük némelyek a régi nevet is említik, mások elhagyják. így Schmaltz, Montané és Bourdelle a két főcsoporton belül 
pars ascendens-, descendens-, transversusról írnak. Leisering—Müller a m. pectoralis profundus két részletét nagy- (a pars humeralis) és kis mellizom néven írják le (kis mellizom =  pars praescapularis). 
Krause W. pedig a m. pect, superficialis pars clavicularisát m. pect. superficialisnak, a pars sternocostalisát m. pect. maiornak, a m. pect. profundus pars, praescapularisát és subscapularisát (nyulakban) m. pect. minornak nevezi. Ismét mások a m. pect. superficialis két részletét pars superficialisnak (a pars clavicularisnak megfelelő részlet) és pars profundának (a pars sternocostalisnak megfelelő részlet) említik.Az ember mellizmait szintén két csoportra osztják, ú. m. : m. 
pectoralis maior et minor, az első csoportba három portio tartozik, a második csoport egységes izom. Az első csoport három részletét, a 
pars clavicular ist, sternocostalist és abdominalist más nevek alatt is írják le. Luschka a pars sternocostalist pars ascendensnek, Schmaltz pars transversanak, a pars clavicularist pars descendensnek nevezi 
Luschka is és Schmaltz is. A mély mellizom pars humeralisát Schmaltz pars ascendensnek nevezi. A nyilván az egyes izomrészletek haladásának irányát vett elnevezések találók, ha csupán az izmok haladása irányát veszik figyelembe. Az ember és az állatok megfelelő izomrészleteinek homologiája mellett szól több izomrészlet hasonló neve is, de ezenkívül a homologiák megállapításánál nagyobb figyelmet érdemel az izmok fejlődése, innervatiója, helyeződése, lefutása,, működése, mely irányban Ellenberger-Baum, Lesbre, Lavocat és v. Saar végeztek vizsgálatokat.

Saját vizsgálatok. Vizsgálataimat különböző állatfajok különböző korú hulláin végeztem, melyek részben fetusok, részben már kifejlett állatok voltak. A vizsgálati anyagot a budapesti közvágóhídakról és az anatómiai intézetbe szállított hullákból szereztem be s azokat az intézet bonctermében és külön dolgozó helyiségében vizsgáltam. Összesen 8 lófetus, 20 szarvasmarhafetus, 2 borjú, 16 juhfetus, 7 juh, 2 kecske, 12 sertésfetus, 3 sertés, 6 kutya, 5 macska és 3 házinyú! került vizsgálat alá.
Vizsgálati módszerek. A hullákat, miután a mellkas övméretét felvettem és (fetusoknál) a törzs hosszából és egyéb jelekből (szőrözet, bőralatti kötőszövet, hímneműeknél a here leszállása, a herezacskó) a kort megállapítottam, gondosan kipraeparáltam a mellizmókat és az egyes izmokról nagyság- és súlyszerinti méreteket vettem fel. Vizsgáltam az egyes szegyizomrészletek- nek egymáshoz, valamint a szomszédos izmokhoz való viszonyát a fejlődés különböző időszakában (fetusoknál) és a kifejtett korban. Figyelemmel voltam az egyes izmokhoz haladó erekre és idegekre is.
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A kipraeparált hullákról gipszmodelleket készítettem olymódon, hogy az izmok kipraeparálása után azokat olajjal bekentem, beolajozás után gipszmasszával (1 rész víz +  2 rész gipsz) leöntöttem, az így nyert negatívumba egy napi száradás és előzetes beolajozás után hasonló gipszmasszát öntöttem, az így kapott pozitív modellt a szükséges faragás elvégzése (retouche) után olajfestékkel befestettem és damar-lakkal belakkoztam, majd az így elkészült modelleket állványokra helyeztem, melyeket feliratokkal láttam el.A pectoralis izmok a vizsgált állatfajoknál jól fejlett, hatalmas izmok, melyek a szegycsont, a kar és az alkar közé beékelődve azokat egymással összekötik. Helyeződésük szerint megkülönböztetünk m. pectoralis superficialist és profundust.A m. pect. superjicialism k  ismét két részlete különböztethető meg, ú. m. a pars clavicularis és a pars sternocostalis.Ezek közül a pars sternocostalis minden állatfajban széles, lapos izomként praesentálódik, melynek eredete a szegycsont ventralis részén van, az 1—6. bordaporcig terjedőleg s az alkarpólyába folytatódik.Az izom széles, lemezszerű alakja már a fejlődés korai szakaiban is jól látható. A fejlődés 2—3. hónapjában azonban az izom vékony, hártyaszerű s csak az eredési helye közelében láthatók izomrostok benne. E korban e részlet a pars clavicularis részlettel minden állatfajban egybeolvadt, a határ kevéssé látszik. A két részlet összeolvadása kutyáknál nem ritkán a kifejlett korban is megtalálható, egyéb állatfajban azonban könnyen elválaszthatók. A fiatal korban (a fejlődés 2.—3.—4. hónapjában) a két részlet elkülönítése — különösen lovak és sertések fetusain — azon az alapon lehetséges leginkább, hogy a pars clavicularis már e korban vaskosabb alakjánál fogva jobban kiemelkedik, mint a pars sternocostalis.A kérődzők közül a szarvasmarhaíetusoknál e korban a pars sternocostalis eredésének cranialis, részével ráhajlik a clavicularis részlet eredési részére és azt kisebb-nagyobb távolságon mintegy begöngyölíti, juhoknái megfordítva, a sternocostalis résziét a tapadása felé hajiik rá a clavicularis részletre, azt keresztezve folytatódik az alkarpólyába.Kérődzőknél a fejlődés különböző szakaiban a pars sternocostalis a következő súly- és nagyságbeli viszonyokat tünteti fel :2— 3 hónapos fetusoknál, melyek súlya 115— 125 gr., testhossza 8— 10 cm., mellkasövmérete átlag 10 cm., a két részlet szorosan összeolvadt, a kettő szélessége együtt 1— 1-5 cm., hossza 2 cm., vastagsága a cranialis szélén 2—3 mm., caudalis szélen pedig 1 mm. A cranialis szélen a pars clavicularis és pars sternocostalis vastagsága együtt 2-3 mm. Az izom súlya l -0— 1 '5 gr. Az izomban izomrostok csak az eredésiül számított 0-8— 10 cm.-nyi távolságon láthatók, azontúl az izom hártyaszerű lemezbe folytatódik.3- 5—4 hónapos fetusokban, melyek súlya 285— 1230 gr., hosszuk 20—31 cm., a pars sternocostalis szélessége ^ —2-5 cm., hossza 2’5—3
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cm., vastagsága 4 mm. átlagban. Az izom nagyobb részét izomrostok adják, mint a pólyák.5—6—7 hónapos fetusokban, melyek súlya 2300—7800 gr., hosz- szuk 32—52 cm., mellkasövméretük 28—42 cm., az egyes izomrészletek úgy egymástól, mint a szomszédos izmoktól jól elkülöníthetők. Ebben a korban a pars sternocostalis hossza 12-5— 14 cm., szélessége 4-5—6 cm., súlya 1!— 17 gr.Kifejlett, 3 hónapos borjúnál az izom hossza 27 cm., szélessége 18 cm., súlya 60 gr.Juhoknál az eredés és tapadási viszonyok hasonlók. Juhoknál még az intrauíerinalis-fejlődésük utolsó 4—5 hónapos szakában is aránylag vékony a sternocostalis részlet s a bőralatti kötőszövettel szorosan összefügg. Izomrostok e korban az eredéstől számított 4 cm. távolságig láthatók, azontúl az izom pólyába megy át.Kérődzőkön a mellizomrészletek között két olyan izom is található, melyek egyikéről csak hiányos, másikáról pedig semmi feljegyzés nem lelhető az idevágó szakmunkákban.Ezek közül az egyik izom a mellkas bejárata előtt van zsír- és kötőszövetbe ágyazva. Eredetét az első bordacsont-bordaporci egyesülés tájékáról veszi s a m. brachiocephalicus középső harmada alá húzódik. Ez az izom a M. subclavius.A  m. subclavius az embernél általánosan ismert izomrészlet, mely orsóalakú ínnal veszi eredetét ugyancsak az első bordacsont-bordaporci egyesülés tájékáról. Nyalábjai oldalt és felfelé haladva, a kulcscsont közepétől az acromialis végéig terjedőleg tapadnak meg.A m. subclavius az általam vizsgált minden kérődzőben (szarvas- marha, juh, kecske) megtalálható, még pedig már a fejlődés korai (2—3 hónapos) stádiumában is. 2—3 hónapos szarvasmarhafetusokban az izom 1— 1-5 cm. hosszú, 2—3 mm. széles s ugyanolyan vastag s a szegycsont markolatának oldalsó részétől (a m. sternocephalicus eredése mellett oldalt) ferdén fel- és előrefelé halad s a vállizületnek megfelelően a m. brachiocephalicusszal összeolvad (1. a l^épen).4—5 hónapos szarvasmarhafetusokban ez az izom 2 cm. hosszú és 2 mm. széles, eredési és a tapadási viszonyai olyanok, mint a fiatalabb- korban. A  fejlődés további szakában az izom eredési és tapadási viszonyai mindig tisztábban láthatók. Az 1. bordacsont-bordaporci egyesülés tájékáról ered s a m. brachiocephalicus, alá húzódik.7—8 hónapos fetusokban az izom 6—8 mm. széles, szalagszerű, hossza átlag 9 cm.3 hónapos borjúban 1-5 cm. széles., 20 cm. hosszú és 3—4 mm. vastag, súlya pedig 15 gr.A  m. subclavius a tapadása előtt fasciába megy át, mely fascia az izom hosszúságához viszonyítva, különböző hosszúságú. Két esetben borjúnál a m. subclavius tapadása előtt 2 ágra, egy esetben 3 ágra oszlott, viszont juhoknál az eredés tüntet fel gyakran ilyen viszonyokat, mely állatfajnál az sem tartozik a ritka esetek közé, hogy az izom
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nem az első, hanem a második bordacsont-bordaporci egyesülés tájékáról veszi eredetét. Egyébként juhoknái és kecskéknél az izom a szarvasmarháknál találtakéhoz hasonló. Juhoknái az izom általában karcsúbb, mint kecskéknél.Az izom súly- és nagyságbeli viszonyait illetőleg a 4 éves kecskénél az izom hossza 18‘5 cm., szélessége 2 cm., súlya 11 gr., egy másik esetben szintén idősebb kecskénél, az izom hossza 16 cm., szélessége 2-2 cm., súlya 12 gr. Juhoknái már kifejlett korban az izom szélességének szélső értékei 0-8— 1'5 cm., súlya átlag 6— 12 gr.A  m. subclavius hovatartozására vonatkozólag eltérők a nézetek. 
Ellenberger-Baum az ember hasonló nevű izmával homolog izomnak ta rtja ; Guret szerint pedig a m. omohyoideushoz tartozik, e szerző az eredési és, tapadási viszonyairól annyit említ, hogy a vékony izom a bordaporcokról ered és a m. brachiocephalicuson tapad meg. Montané és Bourdelle viszont úgy vélekednek, hogy a m. subclavius a kérődzőknél hiányzó pars praescapularisnak felel m eg ; utóbbi szerzők a m. subclaviust vékony, szalagsz'erű élénkpiros izomnak írják le, mely az első bordaporcoktól a vállízület tájékához tér, ennek belső felületéhez, nyilván a m. brachiocephalicus alá. Szerintük a m. subclavius szarvas- marháknál és kecskéknél mindig megtalálható, míg juhoknái néha hiányzik. Viszont Ellenberger-Baum szerint ellenkezőleg, akik kecskéknél is megtalálták, míg szarvasmarháknál és juhoknái minden esetben megtalálható.Vizsgálataim során minden esetben, mind a három házikérődzőn megtaláltam a m. subclaviust. Míg azonban a szarvasmarhánál ezt a karcsú izmot a mellkas bejáratánál lévő nagyereket és idegtörzseket körülfogó zsír és kötőszövet nem pólyázza annyira körül és inkább a zsír és kötőszövet felületén fekszik, addig juhoknái és kecskéknél — különösen a fetusoknál — ezt az izmot egész hosszában zsír és kötőszövet veszi körül. Ez az izom a juhoknái nem is olyan élénkpiros, mint a másik két állatfajnál.

Ellenberger-Baum állításait az eredési és tapadási viszonyok támogatják, ugyanis az izom eredése megfelel az ember hasonló nevű izma eredésének, tapadása azonban más, már azért is, mert az állatoknak (a madarak és a húsevők csökevényes kulcscsontja kivételével) nincs kulcscsontja. Egyébként az izom az állatoknál a m. brachiocephalicus inas beiratú tájékán >— a kulcscsont helyén — tapad. Működése való- szerűen az, hogy a m. brachiocephalicus működését támogatja, vagyis a fej előrenyúlásánál, a m. brachiocephalicus egyoldali összehúzódása esetén a fej és a nyak oldaltfordításánál, a vállizület nyújtásánál és az elülső végtag előrevitelénél szerepel.Ami az izom innervatiós viszonyait illeti, arra vonatkozólag hiányosak a feljegyzések. A  boncolások eredményei szerint a nervi pectorales5— 7 ága közül a nn. pectorales craniales, v. ventrales, amaz ágaiból, melyek a m. , brachiocephalicushoz mennek, jutnak ide is rostok. Juhoknái gyakori, hogy egv, a nn. pectoralesből jövő, erősebb idegág



az izom caudalis széle mentén egy elég erős arteria kíséretében egész a m. brachiocephalusig húzódik, miközben vékony ágacskákat bocsát az izomba. Más esetben viszont az ideg az izomm. brachiocephalicusszal szomszédos részén lép az izomba.Emberben a plexus brachialis ad ideget az izomba, e specialis idege a n. subclavius.A másik, szintén csak kérődzőknél előforduló izomról egyáltalában nem találtam megfelelő feljegyzést az idevágó irodalomban.
Mantané és Bourdelle anatómiájában azt írja, hogy „kis kérődzőknél“  (nyilván juhoknál és kecskéknél, nem pedig borjúnál) a pars transversa két részletre oszlik, melyek közül az elülső rész keresztezi a pars humeralist.A leírásból nem lehet teljes határozottsággal következtetni arra, hogy az alább leírt izomról van szó, mert a szerzők nem említik közelebbről az eredést és tapadási viszonyokat, tehát az általuk említett izomrészlet valószerűleg a pars sternocostalisszal megegyezően ered és tapad. Az általam leírt izomrészlet eredési és tapadási viszonyai nem egyeznek a sternocostalis részlet eredési és tapadási viszonyaival, ezenkívül nemcsak a „kis kérődzők“ -nél — juhoknál és kecskéknél — hanem a szarvasmarháknál is megtalálható.Ez az izom minden kérődzőben, már a fiatal korban is megjelenik. 3, 4, 5, 6 hónapos kérődzőfetusokban mint hengeres kis izom látható, mely a szegycsont oldalsó részéről, a pars clavicularis alatt veszi eredetét és az izomrészlet alatt haladva a m. brachiocephalicus alá húzódik, ahol ínlemezzel tapad. Idősebb korban az izom mindinkább laposabb és szélesebb lesz, úgyhogy a pars clavicularis alakjához hasonlóvá alakul. A pars clavicularisszal izompólya utján függ össze, tőle, az eredés- től számított kisebb-nagyobb részlet kivételével, könnyen elválik. Alatta a mély mellizom pars humeralisa húzódik, mellyel izompólya köti össze. Mögötte s részben fölötte a pars sternocostalis található. Eredetét az izom részben izmosán, részben inasan, illetve izompólyával veszi oly módon, hogy az izom két szélének megfelelően izmosán, á közepének megfelelően pólyával ered. Eredése a szegycsont cranialis részének oldalán a manubrium sternitől különböző távolságban (3 hónapos borjúnál 2—3 cm., a szegycsont tarajától 1 cm. a bordaporc-bordacsonti egyesülés alatt 2 cm.-nyire) van. Innen, a pars humeralis elülső részletét keresztezve, a pars clavicularis alatt halad, a tapadás felé a pars clavicularis alól kilép s a m. brachiocephalicus alá tér. Tapadása olyannak tűnik fel, mintha két ággal tapadna, mert az izom két szélétől félholdalakban izompólyába megy át s azzal tapad (1. a képen).Az izomra vonatkozólag a következő nagyság- és súlybeli viszonyokat említem :3 hónapos juhfetusban: hossza 2-5 cm., szélessége y2 cm. ; az izom inkább hengerded, mint lapos.4 hónapos juhfetusban : hossza 2-8 cm., szélessége y2 c m .; az izom a pars clavicularis alakjához hasonlóvá lesz.
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5 hónapos juhfetusban : hossza 3'8 cm., szélessége 2 cm.Szarvasmarhafetusokban és borjúban a következők a nagyságos súlyviszonyok :6 hónapos szarvasmarhafetusban : hossza 8-5 cm., szélessége 1 cm., súlya 5 gr.8 hónapos szarvasmarhafetusban : hossza 9 cm., szélessége 2 cm., súlya 10 gr.3 hónapos borjúban : hossza 23 cm., szélessége 4-2 cm., súlya 18 gr.

M m . pectorales bovis.1. pars sternocostalis. 2. pars clavicularis. 3. pars humeralis.4. a pars clavicularis alatt lehúzódó izomrészlet. 5 m. subclavius.Az izom hovatartozására vonatkozólag a következő esetek lehetségesek. Lehetséges az, hogy ez az izom a pars sternocostalisnak egy különvált részlete. Ennek a feltevésnek ellene szól az, hogy a sternocostalis részlettel könnyen szétválasztható izompólyával függ össze. Ellene szólnak e feltevésnek az izom eredési és tapadási viszonyai is. Nevezetesen, míg a sternocostalis részlet kérődzőknél az 1—6. bordaporcnak megfelelően ered és az alkarpólyába folytatódik, addig ez az izom a szegycsont tarajának megfelelően a pars clavicularis alatt ered s rostjai nem kifejezetten lateralis irányban, hanem oldalt és kissé előrefelé haladnak s nem az alkarpólyába, hanem a m. brachiocephalicus alá húzódik.



to

A másik feltevés szerint ez az izom a pars clavicularisszal áll közelebbi vonatkozásban. Emellett látszik bizonyítani az, hogy az izom szorosan a pars clavicularis alatt halad, eltekintve a tapadásának megfelelő kisébb-nagyobb részlettől, mellyel a clavicularis. részlet alól kilép. Továbbá az izom eredése a clavicularis részlet alatt van oiy módon, hogy ennek eredési részével szorosabb összeköttetésben áll. Tapadása viszont más, mint a pars clavicularis tapadása, mert nem a crista tuberculi maiorison, hanem a m. brachiocephalicus alá térve, az itt levő izmokon tapad.Végül feltételezhető, hogy inkább ez az izom felelne meg a kérődzőknél hiányzó pars praescapularisnak, mint a m. subclavius. A m. subclavius inkább a m. omohyoideus része (Gurlt, Zimmermann), ez az izom jobban megfelel a pars praescapularisnak, mert mély helyeződése, eredése némileg hasonló hozzá, tapadása azonban eltér amazétól.Az izomnak speciális idegét, mely minden esetben megtalálható volna, nem sikerült megállapítani, mert más és más helyen lépnek be: az idegágak, melyek nyilván a nn. pectorales caudalesből jönnek.Lovaknál a pars sternocostalis hasonló eredési és tapadási viszonyokat tüntet fel. Lovakon már a fejlődés korai szakában is a pars sternocostalis jól elkülöníthető a sötétebb színű clavicularis részlettől,, a két részlet jól látható határral egymás mellett halad és sem az eredésnél, sem a tapadásnál nem húzódik a sternocostalis portio a pars clavicularisra. Fiatal, 4—5—6 hónapos fetusoknál a sternocostalis részletnek túloldali társával izomvarratban való egyesülése kevéssé kifejezett. Némi eltérés az izom eredése és alakja tekintetében annyiban van a hasonló korú szarvasmarhafetusokétól, hogy lovaknál az izom eredése nem terjed annyira hátra a lapátos porc felé, mint szarvas- marhákban, ebből kifolyólag lovaknál a pars sternocostalis alakja, a négyszög, a szarvasmarhákéi pedig a háromszög alakját közelíti meg.A súly- és nagyságbeli viszonyokat illetőleg az izom az 5, 6, 7, 8, 10 hónapos fetusokban a következő viszonyokat tünteti fe l : hossza 8—28 cm., szélessége 2-2—̂-J2 cm., súlya 4—80 gr. (szélső értékek).Sertéseken az izom az előbbi állatfajokéhoz hasonló, húsevőknél az 1.—3.—4. bordaporcon ered s néha a pars clavicularissal összenőtt..Sertéseknél a súly- és nagyságbeli adatok szélső értékei a 2, 3, 3*5, 4 hónapos korbáhV'Hossza T ^T -vm ., Szélessége 1— 2-8 emM vastagsága 1—3 mm. ‘ * :Kutyáknál' az izom Súlya- és nagysága nagy változatosságot mutat egóeS kutyafajták Széfint. ’ így ni. (A5éves-német juhászkutyánál á kétoldali pars :sternöco'stalis hossza:'22 = cm./'súlya 30- gív11 hónapos*kutyánái az izom hossza 26 cm., súlya 36 gr. 3 éves. foxterriernél a ‘kétoldali'pars sternocostalis hossza 24 cm., súlya 37 gr.Ilá/inyiilnál a pars sternocostalis a manubrium síemitől a szegy-1 csont e1ülsŐTíéthatmádáig!teijedŐÍef:ered(-rostjai élő ref elé ^laterálisán haladnák*s’kísfokú konvergenciát tűntetnek fel a tapadás felé. ezáltal az izom — a macskáéhoz hasonlóan — háromszögletésNéSz. Az izom



Ii
nem ínlemezbe megy át, hanem keskeny, de erős ínnal tapad a crista humeri tuberculi maiorison. Az izom cranialis szélét a pars clavicularis caudalis széle takarja.

Schmaltz a pars sternocostalist pars transversaivák nevezi. Ennek, az izom haladásának irányára vonatkozó elnevezésnek találó voltát igazolja, hogy az izom eredésétől tapadásáig csakugyan a test hossz- tengelyére harántirányú utat tesz meg.A felületes mellizom másik részlete a pars clavicularis. Ez a portio is megtalálható minden állatfajnál s sötétebb színénél fogva már a fiatalabb korban is jól elkülöníthető a sternocostalis részlettől. Eredési helye a manubrium sterninek megfelelően van, lateralis irányban haladó rostjai a crista humeri tuberculi maiorison tapadnak meg, részben pedig a ligamentum intermuscularemA pars clavicularis a fejlődés korai szakában a sternocostalis részlettel szorosan összenőtt, a két részlet határára csak a clavicularis portio sötétebb színéből lehet következtetni s abból, hogy ez a részlet — különösen lónál — vaskosabb s ennélfogva jobban kiemelkedik, mint a sternocostalis részlet, azonkívül ebben a portióban a fejlődés folyamán nagyobb távolságon láthatók pl. a 2—3 hónapos korban izomrostok, mint a sternocostalis részletben, ahol e korban csak az eredése közelében láthatók izomrostok. Szarvasmarháknál az izom általában lapos, míg lovaknál inkább hengerded alakú. Juhoknál nem ritka, hogy a pars clavicularis tapadásánál két ágra válik, még pedig egy izmos és egy inas ágra. Az izmos ág a m. biceps és m. brachialis közé megy, az inas részlet pedig elvékonyodó, de erős ínnal megy a radius proximalis epiphysisének medialis oldalához. Kecskénél és szarvasmarhánál ilyen tapadás nem észlelhető.Az izom e tapadási módjáról Montane és Bourdelle is megemlékeznek. Szerintük a pars clavicularis kis csík alakjában lehúzódik a könyökízületig. Ők a „kis kérődzőkénél találtak ilyen viszonyokat, szarvas- marháknál ők sem észlelték. Az én eseteimben a radiuson az inas, a m. bicep és brachialis között az izmos ág tapadt.Kérődzők különböző korú fetusainál (3, 4, 5, 6 hónapos) az izom súly- és nagyságbeli viszonyainak szélső értékei a következők : szarvasmarháknál hossza 2—9 cm., szélessége %—2 cm., súlya 2—5 gr.3 hónapos borjúnál az izom hossza 18 cm., szélessége 2-5 cm., vastagsága 0-8 cm., súlya 51 gr.4— 5 hónapos juhfetusoknál az izom hossza 5—7 cm., szélessége0-8— L5 cm., vastagsága középértékben 4 mm.Lovaknál és sertéseknél, továbbá húsevőknél az izom eredési és tapadási viszonyai nem mutatnak eltérést a már leírtakhoz képest. Lovaknál a sötétvörös, hengerded pars clavicularis már fiatalabb korbamjebban elkülöníthető, mint szarvasmarhák hasonló korú fetusain. Sertéseknél a clavicularis részlet tapadási rostjait a sternocostalis részlet kisfokban keresztezi; húsevőknél gyakori eset, hogy a két részlet az idősebb korban is összenőve marad.



A lovaknál és a sertéseknél a pars clavicularis súlyának és nagyságának szélső értékei a következők :5—6—7 hónapos lófetusokon : hossza 4—6-5 cm., szélessége1— 1-7 cm., súlya 4— 12 gr.2— 3—3-5—4 hónapos sertésfetusokon : hossza 0 8 —3 cm., szélessége 0-2— 1-5 cm.Házinyulaknál a clavicularis részlet a sternocostalis részlet cranialis széléből 2—3 mm.-t eltakar. Eredete a manubrium sternin van, ere- désénél szélessége felnőtt nyulakban 1-5—2 cm. Rostjai laterálisán haladva s az izom mindinkább kiszélesedve, izmosán tapad meg a humerus tub. maiorisán.A pectoralis izmok második nagy csoportját a m. pectoralis profundus alkotja, mely a megvizsgált állatfajoknál nagyobb, mint a m. pect. superficialis. Két részlete van, ú. m .: a pars humeralis és a pars prae- scapularis. Előbbi portio minden állatfajnál, utóbbi csak lónál, sertésnél és nyúlnál található meg, mely utóbbi állatfajnál e két portiohoz még egy harmadik részlet, a pars subscapularis is társul.A pars humeralis eredetét minden állatfajnál egyformán a mellkas oldalsó részén és a sárga haspólyán veszi s a humerus medialis tuber- ■ culumán tapad meg.Kérődzőknél a pars humeralist legnagyobb részén eltakarja a felette lévő pars sternocostalis. Az izom eredésénél — a sárga haspólyának megfelelően — vékony, lemezszerű, a szegycsont ventralis részén eredő részlete vaskosabb. Rostjai szorosan a mellkas oldalsó fala mentén haladnak cranialis irányban, majd kissé lateralis irányba térve, tapadási helyükre jutnak. Az izom tapadása felé mindinkább keskenyedik, egyúttal azonban vastagabb is lesz. Tapadási rostjai közé ínrostok is vegyülnek, melyek közül egy erősebb ínrost a m. supraspinatus inához tér. Az izom fölött, caudalis részén a pars sternocostalis, cranialis részén a pars clavicularis és az alatta lévő izom halad harántirányban. Ezekkel, valamint a lapocka medialis oldalán levő izmokkal fasciák kötik össze. Juhoknál és kecskéknél az izom eredése a szegycsont alsó részén nem terjed annyira előre, mint szarvasmarháknál.Az izom méreteinek szélső értékei a különböző korú juhfetusoknál és kecskéknél a következő :3— 4— 5 hónapos juhfetusoknál: hossza 2— 18 cm., legnagyobb szélessége 1—3-5 cm., súlya 3—40 gr.2 éves juhon az izom hossza 30 cm., súlya 120 gr., 4 éves kecskében hossza 43 cm., súlya 311 gr.Lovaknál, sertéseknél és húsevőknél, illetve ezek fetusainál az izom hasonló viszonyokat tüntet fel. Lovak fetusainál az izom nem olyan terjedelmes, nem ered annyira caudalisan, mint kérődzőknél, azonban vaskosabb, durvarostú és sötétvörös. A pars sternocostalis majdnem egész terjedelmében fedi, cranialis részén és tapadásánál a pars clavicularis van felette. Sertéseknél is a pars humeralis a legjobban fejlett mellizomrészlet, azonban a többi emlősállat hasonló nevű izmához
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viszonyítva, aránylag keskenyebb. Húsevőknél az izom a lóéhoz hasonló viszonyokat tüntet fel, Ellenberger Baum szerint macskán ez az izom három ággal tapad. Ezt a hármas tapadást macskánál valóban megtaláltam, a három ág közül kettő rendszerint kisebb- nagyobb ínnal, a harmadik ág izmosán tapad.E négy állatfaj közül a mély mellizom második részlete, a pars praescapularis, csak lovakon és sertéseken lelhető fel. Ez a részlet a leggyengébb mellizomrészlet, mely a 2., 3., 4. bordák porcain ered, majd cranialis irányban halad szorosan a mellkas oldalfalán, melyen lévő izmokkal izompólya köti össze. Eredésénél az izom szélesebb, mint tapadásánál, ahol viszont vaskosabb. Keskenyedése és vastagodása ott kezdődik, ahol az izom az első borda táján Granialis irányból cranio-dorsalis irányba megy át.A mély mellizom pars humeralisának nagyság- és súlyszerinti méretei ez utóbbi három állatfajnál, illetve ezek fetusainál a következők:5—6—7 hónapos lófetusoicnál a méretek szélső értékei: hossza 6— 14 cm., legnagyobb szélessége 3—7 cm., súlya 14—32 gr.3 hónapos sertésfetusoknál az izom hossza 1'8—2'8 cm.., vastagsága 2—3 mm.3-5—4 hónapos sertésfetusoknál az izom hossza 2'8—3-5 cm., szélessége 1 '5—2-5 cm.Felnőtt kutyákon ezek a méretek a következők: j/2 éves német juhászkutyákon : hossza 30 cm., súlya 33 gr.11 hónapos kutyán: hossza 33 cm., súlya 39 gr.3 éves foxterrieren : hossza 31 cm., súlya 37 gr.Házinyulakon a m. pect. profundusnak három részlete van, ú. i n .: pars humeralis, praescapularis, subscapularis.A  pars humeralis a szegycsont hátulsó harmadától a processus xiphoideusig terjedőleg ered. Rostjai cranialisan, majd kissé cranio- lateralisan haladnak és a humerus medialis tuberculumán s ez alatt izmosán tapadnak meg.A pars subscapularis közvetetlenül a pars humeralis előtt található, ez előtt ered a szegycsonton. Rostjai némileg hasonló irányban haladnak előbbi részlet rostjaival, mellyel gyakran összeolvadnak s a m. supraspinatus tapadása alatt tapadnak meg. Az izom caudalis részletét a pars sternocostalis fedi, cranialis részére pedig a pars praescapularis húzódik rá.A pars praescapularis a legelői helyeződő részlet, a szegycsont markolatának megfelelően ered s cranio-lateralis irányban haladó rostjai a lapocka spináján, az acromiontól felfelé 1—2 cm. távolságon tapadnak.A mély mellizom pars humeralisát Schmaltz pars ascendensnek nevezi. Schmaltz ez elnevezése e helyen is helytálló, mert az izom eredésétől tapadásáig valóban felfelé haladó utat tesz meg, tehát ascendál.
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Összefoglalás.Vizsgálataimat különböző emlős háziállatfajok különböző korú, részben még fetalis, részben már kifejlett hulláin végeztem. Vizsgálataim eredményét röviden a következőkben foglalom össze.1. A  musculus pectoralis superficialis pars siernocostalisa fiatal fetusokon a bőralatti kötőszövettel szorosan összefügg. Az izom lemezszerű alakja már a fiatal korban jól látható. Cranialis széle és a pars clavicularis caudalis széle szoros összeköttetésben áll egymással, a két részlet lónál csak a 4— 5 hónapos korban különíthető el. Szarvas- marha-fetusoknál az izom eredési részének cranialis részével fedi a pars clavicularis eredési részét. Lófetusokon az izom eredése nem terjed annyira hátra a processus xiphoideus felé, mint szarvasmarhákon, kutyáknál néha az idősebb korban is összenőtt a pars sternocostalis a pars clavicularisszal. A házinyúl pars sternocostalisának alakja és tapadása a többi itt tárgyalt állatfajétól eltérő, amennyiben az izom rostjai fölfelé és előrefelé haladva kissé convergálnak, ezáltal az izom alakja háromszöghöz hasonló lesz. Az izom vékony, de erős ínnal tapad meg a  crista tuberculi maioris humerin.2. A pars clavicularis — különösen lovaknál, de a többi állatfajnál is — sötétebb vörös, mint a pars sternocostalis. Juhokon az izom a tapadásánál két ágra, egy izmos és egy inas ágra oszlik, melyek közül az izmos ág a m. biceps és a m. brachialis közé megy és úgy, mint más állatfajoknál tapad, az inas ág pedig keskeny, de erős ínnal húzódik le a radius proximalis epiphysisének medialis oldalához. A házinyúl pars clavicularisa a pars sternocostalis széléből kisebb-nagyobb részt eltakar.3. A pars humeralis-t, a m. pectoralis profundus egyik részletét, legnagyobb részén a m. pectoralis superficialis fedi. Ez a részlet minden állatfajnál a legerősebben fejlett mellizomrészlet, mely eredésénél valamennyi vizsgált állatfajnál széles, vékony, az eredéstől távolabb eső részében mindinkább vastagabb és keskenyebb lesz, mert az izomrostok a tapadás felé összetérően haladnak. Az izom keskenyedése és vastagodása ott kezdődik, ahol az izom a cranialis irányból a cranio- lateralis irányba tér. Sertéseknél az izom a többi állatfajhoz viszonyítva aránylag keskenyebb.4. A pars praescapularis a kérődzőknél és húsevőknél hiányzik, a .többi állatfaj nál pedig a legkisebb mellizomrészlet, mely az eredésénél szintén vékonyabb és keskenyebb, mint az eredésétől távolabbi részén és a tapadásánál. Az izom vastagodása és keskenyedése ott kezdődik, ahol az izom cranialis irányból a cranio-dorsalis irányba megy át.5. A m. subclavius minden kérődzőnél kimutatható mint vékony, karcsú izom, mely az 1—2. bordacsont-bordaporci egyesülés tájékáról a m. brachiocephalicus inas beirata tájékához húzódik. „Az. izmot a mellkas bejáratánál zsír- és kötőszövet veszi körül, színe kecskéknél és
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szarvasmarhánál sötétebb vörös, mint a juhnál és mint a többi mell- izomrészlet színe. Az izom fiatal, 2—3 hónapos fetusokon 1—2 cm. hosszú, 2—3 mm. széles, felnőtt állatoknál nagyobb, így pl. 3 hónapos borjúnál hossza 20 cm., szélessége 1-5 cm., vastagsága 3—4 mm., súlya pedig 15 gr. Borjúkban gyakran két, sőt három ággal tapad ez az izom, mely tapadásánál izompólyába megy át, juhoknál viszont gyakori, hogy két ággal ered, továbbá, hogy nem az első, hanem a második bordacsont-bordaporci egyesüléstől veszi eredetét. Az izmot a nn. pectorales craniales innerválják, melyekből jövő ág néha az izom caudalis széle mentén haladva az izomba apró idegágakat bocsát, máskor viszont a m. brachiocephalicusszal határos részén jut az ideg az izomba.6. A kérődzőknél és azok fetusainál a pars clavicularis alatt található továbbá egy izom, mely fetalis korban kissé domború, később mindinkább laposabb és szélesebb lesz, míg végül a pars clavicularis alakjához lesz hasonló. Ez az izom a manubrium sterni oldalsó részétől ered a pars clavicularis alatt, melynek eredési részével szorosabban, távolabbi részével könnyebben leválasztható izompólya útján függ össze. Tapadásánál részben izompólyába megy át, mely a m. brachiocephalicus alatt lévő izmokon megtapad, illetve a fascia ezek fasciájával egybeolvad. Az izom alatt a mély mellizom pars humeralisának cranialis része, fölötte a pars clavicularis, mögötte és részben fölötte a pars sternocostalis található, melyekkel izompólya köti össze. Ez izom nagyság- és súlyviszonyai a következők:3 hónapos juhfetusnál az izom hossza: 2'5 cm., szélessége: 0 5  cm., az izom inkább hengerded, mint lapos.4 hónapos juhfetusnál az izom. hossza: 2'8 cm., szélessége: 0 5  cm., az izom a pars clavicularis alakjához hasonlóvá lesz.5 hónapos juhfetusnál az izom hossza: 3-8 cm., szélessége : 2 cm.6 hónapos szarvasmarhafetusnál az izom hossza: 8-5 cm., szélessége 1 cm., súlya 5 gr.8 hónapos szarvasmarhafetusnál az izom hosszá: 9 cm., szélessége : 2 cm., súlya : 10 gr.3 hónapos borjúnál az izom hossza: 23 cm., szélessége: 4'2 cm., súlya : 18 gr.Ez az izom lehet a pars clavicularisnak egy a kérődzőknél különvált részlete, de közelálló a gondolat, hogy megfelel a kérődzőkben hiányzó pars praescapularisnak. Specialis idege nincs, idegeit a nn. . pectorales caudalesből kapja.
*Kedves kötelességet teljesítek, amidőn nagyrabecsült tanáromnak, 

Dr. Zimmermann Ágoston professzor úrnak hálás köszönetemet nyilvánítom dolgozatom tárgyának kijelöléséért, valamint vizsgálataim közben nyújtott szíves útbaigazításáért és sokoldalú jóindulatáért.
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Aus dem Anatomischen Institut der kön. ung. Tierärztlichen Hochschule in Budapest. (Direktor: Prof. Dr. A . Zimmermann.)

Vergleichende anatomische Untersuchungen über 
die Brustmuskeln.Auszug aus der Inauguraldissertation von Tierarzt Alexander Rónai.Meine Untersuchungen beziehen sich auf verschiedene Tierarten, verschiedenen Alters, teils auf Feten. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind kurz zusammengefasst folgende :1. Die Pars sternocostalis des oberflächlichen Brustmuskels hängt bei jungen Feten mit dem Unterhautbindegewebe fest zusammen. Die plattenartige Form des Muskels ist bereits im jugendlichen Alter gut merkbar. Der craniale Rand steht mit dem caudalen Ende der Pars clavicularis in engen Zusammenhänge, die zwei Teile können beim Pferd nur im Alter vom 4—5 Monate getrennt werden. Bei Rinderfeten bedecken am Ursprung seine Fasern den Beginn der Pars clavicularis. Bei Pferdefeten greift der Ursprung nicht so weit zurück gegen, den Processus xiphoideus, wie beim Rind. Bei Hunden ist zuweilen auch im vorgerückten Alter die Pars clavicularis mit der Pars sternocostalis zusammengewachsen. Die Form und die Insertion der Pars sternocostalis des Kaninchens ist von denen der übrigen Haustierarten abweichend, indem ihre Muskelfasern auf- und vorwärts laufend convergieren, wodurch die Form des Muskels einem Dreieck ähnlich wird. Der Muskel endet mit einer dünnen, doch starken Sehne an die Crista tuberculi maioris humeri.2. Die Pars clavicularis ist besonders bei Pferden dunkelrother gefärbt als die Pars sternocostalis. Bei jungen Feten erscheinen in diesen Teilen früher und in gröseren. Masse Muskelfasern wie im Pars sternocostalis. Bei Schafen teilt sich der Muskel nahe sein Ende in zwei Teile: in einem muskulösen und einen sehnigen Ast, von welchen das muskulöse Ende zwischen den M. biceps und den M. brachialis dringt, der sehnige Ast jedoch als eine schmale, doch starke Sehne sich zur medialen Seite der proximalen Epiphyse der Speiche hinunterzieht. Beim Kaninchen bedeckt die Pars clavicularis einen kleineren oder grösseren Teil des cranialen Endes vom Pars sternocostalis.
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3. Die Pars humeralis des Musculus pectoralis profundus, wird grösstenteils von Musculus pectoralis superficialis bedeckt. Dieser Teil ist bei sämmtlichen untersuchten Tierarten am kräftigsten entwickelt von den Brustmuskeln. Ihr Ursprung ist bei jeder Tierart breit und dünn, doch wird sie in dem von dem Ursprung weiter gelegenen Teile immer schmaler und dicker, da die Muskelfasern gegen der Insertion zu convergieren. Die Verdickung und Verschmälerung des Muskels beginnt dort, wo er aus der cranialen Richtung in eine cranio-laterale abweicht. Beim Schwein ist dieser Muskel schmäler, als bei den anderen Tierarten.4. Die Pars praescapularis fehlt den Wiederkäuern und den Fleischfressern, bei anderen Tierarten bleibt sie der schwächste Brustmuskel. Ihr Ursprung ist ebenfalls breit und dünn, dann wird sie gegen die Mitte dicker, doch schmaler, wo sie aus der cranialen Richtung in die cranio-dorsale abweicht.5. Der M . subclavius wurde bei allen Wiederkäuern nachgewiesen als ein dünner, schlanker Muskel, der von der Gegend der 1,—2. Rippen- Rippenknorpelverbindung zum Schlüsselbeinstreifen des M. brachiocephalicus zieht. Der Muskel wird bei den Brusteingang von Fett und Bindegewebe umgeben. Beim Rind und bei der Ziege ist seine Farbe dunkler, als bei Schafen und als die der übrigen Brustmuskelteile. Der Muskel ist bei jungen, 2—3 Monate alten Feten 1—2 cm. lang, 2—3 mm. breit, später wird er stärker, so Z. B. fand ich ihm bei einem 3 Monate alten Kalb 20 cm. lang, P5 cm. breit, 3—4 mm. dick, 15 gr. schwer. Bei Kälbern endet dieser Muskel häufig mit 2, jasogar 3 Ästen, die in eine Aponeurose übergehen, bei Schafen kommt es hinwieder häufig vor, dass er mit zwei Ästen entspringt, ferner dass er nicht von der 1., sondern von der 2. Rip'pen-Rippenknorpelvereinigung kommt. Der Muskel wird von den Nn. pectorales craniales innerviert, der Zweige entlang des caudalen Randes des Muskels sendet, öfters kommt der Nerv an den am M. brachiocephalicus grenzenden Ende zum Muskel.6. Bei Wiederkäuerfeten findet man ferner unter der Pars clavicularis einen walzenförmigen Muskel, der später immer flacher und breiter wird,bis er endlich der Pars clavicularis ähnlich erscheint. Dieser Muskel entspringt von der Seite des Manubrium sterni unterhalb der Pars clavicularis, mit dessen Ursprung er fest zusammenhängt, während weiter entfernt durch eine leicht trennbare Fascie mit diesen Teil verbunden wird. Bei seiner Insertion kommt er mit einer Sehnenhaut auf die unter dem M. brachiocephalicus liegenden Muskeln, und geht mit seiner Fascie in deren Muskelbinde über. Unter diesen Muskel liegt der craniale Teil der Pars humeralis des M, pectoralis profundus, während derselbe von die Pars clavicularis bedeckt wird und hinter derselben, teilweise auch über ihm die Pars sternocostalis zu finden ist. Der Muskel weist bei 3, 4, 5 Monate alten Schaf-Feten die folgenden Maasse a u f : seine Länge beträgt 2'5—2-8—3-8 cm., seine Breite :



0'5—0-5—2 cm. Bei 6—8 Monaten alten Rinder-Feten und beim 3 Monate alten Kalb ist die Länge : 8-5—9—23 cm., die Breite : 1—2— 4’5 cm., das Gewicht: 5— 10— 18 gr.Der Muskel kann als ein abgesonderter Teil der Pars clavicularis betrachtet werden, doch ist es nicht ausgeschlossen, dass er der bei Wiederkäuern fehlenden Pars praescapularis entspricht. Einen besonderen Nerv bekommt er nicht, seine Nerven erhält er aus den Nn. pectorales caudales.
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