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Állati szervezetek III. 

2021.06.11. 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 4. 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

 
1. Ivarszervek vizsgálata 
 
 
Hím állatoknál fejtsük le a bőrt a herezacskóról és a hímvesszőről! A herezacskó a hasfal kitűrődése, a 

benne elhelyezkedő herék így a testhőmérsékletnél hűvösebb környezetben vannak, ami a zavartalan 

ivarsejttermeléséhez szükséges. Húzzuk elő a herét és a mellékherét a herezacskóból!  

Keressük meg a here ereit, a mellékhere feji és farki végét, a belőle kiinduló izmos falú csövet, az 

ondóvezetőt, mely a húgycsőbe torkollik!  

A herében termelődnek a spermiumok és a hím nemi hormonok. A patkányban sok járulékos mirigy 

csatlakozik az ivarszervekhez: az ondóhólyag és dülmirigy termelik az ondóváladékot, a koaguláló 

mirigy váladéka pedig az ondó gyors alvadását okozza, és ezzel meggátolja annak kifolyását a hüvelyből 

párosodás után. A fityma mirigyei faggyús váladékot termelnek. 

 

 

 

 



 

 Nőstény állatokban keressük meg a zsírszövetbe ágyazott petefészkeket, melyek felszínén 

megfigyelhetjük az érő és érett tüszőket (esetleg a sárgatesteket, melyek patkánynál vöröseslilás 

színűek)! A tüszőkben fejlődnek a petesejtek, a tüszőhám női nemi hormonokat termel. A 

petefészkeket vastag artéria és véna látja el. Közvetlen közelükben találjuk a fehéres színű 

petevezetőket, melyek néhány kanyar után a náluk jóval szélesebb, rózsaszínes méhszarvakban 

folytatódnak. Ezek hátrébb a méhtestben egyesülnek, amely aztán a hüvelybe nyílik. A méhet a bélcsőhöz 

hasonlóan egy hashártyakettőzet függeszti fel. 

 

a.) Nevezd meg a hím patkány belső szerveit az alábbi kép segítségével! 
 

 
 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 



K: 

L: 

M: 

N: 

 

 

b.) Nevezd meg a nőstény patkány belső szerveit az alábbi kép segítségével! 

 
 

 
 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 5. 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

 

1. Az agyvelő boncolása 
 

Az agyvelő boncolásához nagyollóval vágjuk le a fejet, és távolítsuk el a koponyát fedő bőrt és az összes 

lágyrészt! A nagyolló hegyes végét az öreglyukba csúsztatva kezdjük el a koponyacsontok lebontását. 

Mindkét oldalon vágjuk be fél centimétert a koponyát, majd csúsztassuk az anatómiai csipeszt a csont és 

az agyfelszín közé, és erősen összezárva feszítsük felfelé, végül nagyollóval vágjuk el a meglazított 

csontot! 

 Fontos, hogy a koponya megnyitása során a kemény agyhártya ne szakadjon fel, mert amíg ez az agyburok 

ép, az agyvelő is sértetlen marad. A koponyatető eltávolítása után az oldalfalakat is le kell bontanunk. Végül 

kisollóval az agy alá nyúlva sorban elvágjuk az agyidegeket, miközben az agyvelőt óvatosan egyre feljebb 

emeljük. Külön vigyázzunk, hogy az agyalapi mirigy ne szakadjon le!  

 

a.)  A kiemelt agyvelőt helyezzük vízborításba, és azonosítsuk a részeit az alábbi kép 



segítségével! 

 

 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

 

 



 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

K: 

L: 

M: 

N: 

O: 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok XIV. 

Óriáscsótány boncolása 3. 
 

Beszerzése: Óriáscsótányt vagy hasonló rokon fajokat beszerezhetünk az állatkertből, állat- 

kereskedésekből vagy takarmányállat-tenyésztőktől. 

Altatása: Befőttesüvegbe etil-acetáttal átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a csótányt, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 5 perc alatt túlalszik és boncolható. 

Eszköz: nagyító, sztereomikroszkóp, bonctál, rovartű, olló, csipesz, papírtörlő, 

Menete: 

A tápcsatorna félrehúzása után feltárjuk az ivarszerveket. A hím állatban a heréket nehéz megtalálni, 

mert az ivarzási időszakon kívül nagyon aprók. Nőstény esetén a petefészkeken figyeljük meg az egyes 

petecsövek szakaszait: végfonál, csírakamra és szikkamra. Mindkét nemben járulékos mirigy is kíséri az 

ivarmirigyeket. Nőstényekben gyakran találhatunk petetokot, melyet csipesszel kitolhatunk a költőtasakból, 

és megbontva megvizsgálhatjuk a fejlődő embriókat. 

 

1. Nevezd meg a hím óriáscsótány betűvel jelzett részeit! 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

 

2. Nevezd meg a nőstény óriáscsótány betűvel jelzett részeit! 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

 



Sejtbiológia 2.  
ER, Golgi-készülék, mitokondrium 

 
1. Endoplazmatius retikulum 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg az elektronmikroszkópos 
képen betűvel jelölt részeket! 

A sejtmagból a citoplazmatikus térbe kijutó mRNS-molekulák riboszómákhoz kötődnek, ahol róluk 

információtartalmuk alapján fehérjék szintetizálódnak (transzláció). A riboszómák a citoszolban 

elhelyezkedhetnek szabadon, és a durva felszínű endoplazmatikus hálózat (DER) citoszolikus 

felszínéhez kötötten is. Két alegységből álló fehérjekomplexek, amelyekhez a magvacskában 

szintetizálódó riboszomális RNS- (rRNS) molekulák is kapcsolódnak. Az alegységek a 

fehérjeszintézis idejére állnak össze működőképes riboszómává, amelyen mRNS és aminosavakat 

szállító transzfer RNS (tRNS) kötőhelyek vannak. Az elektronmikroszkópos képeken a riboszómák 

feltűnőek, a DER ciszternáihoz kötődve azok citoszolikus felszínét jelzik. 

A DER-t az intenzív fehérjeszintézist folytató sejtekben nagy felszínű és szorosan egymásra fekvő, 
ellapult zsákocskák (ciszternák) rendszere képezi. Az ezek citoszolikus felszínén kötődő 

riboszómákon szintetizálódó fehérjék még szintézisük közben, egy erre az alkalomra „összesze- 

relődő” csatornán keresztül a DER belső terébe lépnek. Ez is egy membránon át zajló transzport- 

folyamat, amihez a fehérje N-terminálisán megjelenő, meghatározott aminosav sorrendű jel 

szükséges. Az ilyen fehérjék ettől kezdve a citoplazmától membránnal elkülönített térben folytatják 

útjukat a Golgi-készülék felé. Ez az ún. szekréciós útvonal, amely a sejtmembránhoz kötött, a 

lizoszomális és a leadásra (szekrécióra) szánt fehérjék útja. Azok a fehérjék, amelyek a cito- 

plazmában töltenek be feladatot (pl. a glikolízis enzimei), szabad riboszómákon szintetizálódnak, s nem 

kerülnek a DER-rel kapcsolatba. 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 



 

 

2. Golgi-készülék 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg az elektronmikroszkópos 
képen betűvel jelölt részeket! 

 

 

A Golgi-készülék ellapult zsákok (ciszternák) együttese. Felépítése polarizált: a fehérjéket DER felől 

fogadó, többnyire konvex felszíne az ún. cisz-oldal, az ezzel szembeni az ún. transz-oldal. Az itteni 

utolsó ciszterna egy hálózatos megjelenésű, ún. transz-Golgi-hálózattal áll kapcsolatban, amelyről a 

komplexet elhagyó vezikulák lefűződnek. A szintetizálódó fehérjék útja a következő: DER, cisz-

ciszterna, középső ciszternák, transz-ciszterna, transz-Golgi-hálózat. Itt vezikulákba csomagolódnak, 

s folytatják útjukat rendeltetési helyük felé (sejtmembrán, lizoszóma vagy sejtközötti tér). Megfigyelték, 

hogy a vezikulákba irányító jelek segítségével válogatás útján jutnak a fehérjék: azok csomagolódnak 

egy „szállítmányba”, amelyek útiránya azonos: így vannak a lizoszómákhoz szállító (csak lizoszómá val 

fuzionáló) és a sejtmembrán megfelelő (csúcsi, oldalsó, alapi) felszíneihez vándorló (csak 

sejtmembránnal fuzionálni képes) vezikulák. 

 

 

A: 

B: 



C: 

D: 

 

 

 

3. Mitokondrium 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg az elektronmikroszkópos 
képen betűvel jelölt részeket! 

A mitokondriumok kettős membránnal rendelkező sejtszervecskék. A külső membrán sima, a belső 

több helyen begyűrődik, és lemezeket vagy csöveket, esetleg izolált vezikulákat alkot. A belső 

membrán által bezárt térben mátrixállomány van, az egymás mellett futó két membrán között pedig 

keskeny tér: ez az ún. intermembrán tér. A mátrixban pl. a citrátkör enzimeit, a belső 

membránban az elektrontranszportlánc tagjait, az ATP-szintázt és a mitokondriális 

transzportfehérjéket találjuk. 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

 



 

 

 

 

 

 



Sejtbiológia 3 
Csillók, alaphártya 

 
1. Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott fogalmakkal! 

 

ATP-függő, mikrotubulus pár, motorfehérjékkel, csillószálat, 9 + 2-es szerkezet, a 
tubulinmonomerek, küllők, sejtváz 

 

A csúcsi felszín másik módosulata a csilló. A mikrobohollyal ellentétben belsejében mikro- 

tubulusokból álló ……………figyelhető meg. A csilló hengerpalástját 9 ……………alkotja, amelyben az 

egyik mikrotubulus teljes kör átmetszetű, a másik azonban csak egy C betűhöz hasonlít, amely a C 

nyílásával a teljes kört alkotó társához tapad. Az előbbi a kettős (duplet) A-tagja, az utóbbi pedig a 

B-tag. A mikrotubulusok keresztmetszetein látható kis, kör alakú molekulák………….., amelyekből 

az A-tagban 13 db van egymás mellett. A hengerpalást közepén két teljes, egymástól független, 

központi tubulus pár halad, amelyeket a palást dupletjeivel ………….kötnek össze. A dupletek A-tagjain 

egy külső és egy belső dinein-kar található, amelyek ……………..módon képesek a szomszédos 

mikrotubulus pár B-tagjához kötődni. A dinein motorfehérje: energiafelhasználás (konformációváltozás) 

révén képes a mikrotubulus felszínén elmozdulni. A csillómozgás során tehát a dinein-karok a közeli 

mikrotubulus pár B-tagjának palástjához kötődnek, és azon lépkedve elhajlítják a……………... 

Láthatóan a csillók helyváltoztatásra (csillós egysejtűek, hímivarsejtek), illetve valamilyen anyag 

mozgatására (pl. nyálkaréteg a légutak felszínén) szolgáló sejtszervecskék. 

Mivel a mikrotubulusok felszínén ……………..molekulákat és vezikulákat is lehet szállítani, a 

tubulinmonomerekből szerveződő tubulusok a ……………..fontos és nélkülözhetetlen elemei. 

Rendszerük az igényeknek megfelelően állandóan átszerveződik – erről a mikrotubulus organizáló 

központok gondoskodnak. 

 

 

 

 

 

2. A fenti szöveg segítségével nevezd meg az elektronmikroszkópos képen betűvel 



jelölt képleteket! 

 

 
 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

2.  Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott fogalmakkal! 

 
fehérjék kollagén, alaplemez, alapi, bélelősejtek felépítése, endotéliumsejtek 

A hámsejtek ………felszínükkel alaphártyán ülnek, amelynek három, hálózatot formáló rétege közül 

kettőt (a feléjük esőt és a középsőt) maguk szintetizálnak. E két réteg együttes neve: ………Jellegzetes 

fehérjéket tartalmaz, amelyek alapján immunológiai módszerekkel azonosítható. A harmadik réteg az 

alaplemez másik oldalára szerveződő kötőszövetből származik, és …………..rostokat tartalmaz. A 

hámsejtek az alaphártyájukhoz számos, fél sejtkapcsoló szerkezetnek megfelelő, ún. fél 

dezmoszómával kapcsolódnak (mechanikai rögzítés).  

Az alaphártya, mivel töltésmintázattal rendelkező fehérjék szövedéke, megszabja azt, hogy rajta 

keresztül milyen töltésű és méretű anyagok (molekulák, ionok) juthatnak át. Egy hámréteg 



átjárhatóságát tehát az alaphártya, a ……………..és a közöttük lévő sejtkapcsoló struktúrák típusa 

határozza meg.  

A vesetestecskék alaphártyája (a lábassejtekkel együtt) fontos szerepet játszik az ultraszűrlet 

képzésében. Helyreállítatlan sérülése …………megjelenését okozza a vizeletben (l. cukorbetegség). Az 

idegszövet ereiben (itt nem említett speciális kivételtől eltekintve) olyan hámsejtek, 

…………fejlődnek, amelyek folyamatos borítást alkotnak, és nagyon szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz. A sejtkapcsoló szerkezetek képezik annak a vér-agy gátnak a lényegét, amely a 

keringés útján ide érkező anyagokat szigorúan megválogatja, s csak egyeseket enged az idegsejtek 

környezetébe. Az alaphártya szerepe a vér-agy gátban másodlagos. 

 

 
 

 

 



Sejtbiológia 
A sejtmag és sejthártya 

 
1. Egészítsd ki a szöveget az alábbi fogalmak felhasználásával! 

energiaigényes, heterokromatint, mRNS, magváz, riboszómák, hírvivő, sötét, eukarióta, 
magpórusok, transzkripciójának, perinukleáris, maghártya, kromatin, tömör, fellazul, 

receptorfehérjék 

Valódi sejtmag az ……………….. sejtekben alakul ki. Központi szerepet tölt be a sejt életében: „meg- 

felelő csomagolással” őrzi a genetikai állományt, irányítja a sejt mindennapi életét (riboszomális és 

…………..RNS-ek átírásának, a fehérjeszintézis………………. színhelye), és egyben biztosítja a 

gének átörökítésének lehetőségét (a DNS-szintézis színtere). 

Mindezen létfontosságú feladat ellátására komplex felépítése, a sejtplazmától való elkülönülése és az 

utóbbival tartott, szabályozott kapcsolata teszi alkalmassá. Az izoláltságot a ……………biztosítja, 

amely kettős membránnal veszi körül a magot, tehát egy ellapult ciszternának is felfogható. A sejtmag 

belső terében egy fonalas szerkezetű, térhálót képező, speciális felépítésű ……….található, amely a 

maghártya belső felszínéhez horgonyzódik. Ez a hálózat megfelelő teret alakít ki a DNS-állomány 

elhelyezéséhez és a magban zajló folyamatokhoz. 

 

A nem osztódó (interfázisos) eukarióta sejtekben a fonálszerű DNS-molekulák a hozzájuk 

kapcsolódó fehérjékkel (hisztonok) térbelileg tömör, kompakt állományt alakítanak ki: ez a 

……………Azok a DNS-szakaszok, amelyek területén génátírás nem zajlik, rendkívül 

………….szerkezetűek (heterokromatin), ahol viszont RNS-ek másolódnak, a kompakt szerkezet 

……………..(eukromatin). Az eukromatin lazább szerkezete miatt nagyobb helyet igényel, így az 

intenzív szintetikus tevékenységet folytató sejtek magja nagyobb, s azt az eukromatin túlsúlya 

jellemzi. A nyugvó vagy életük végén járó (pusztuló) sejtekben a sejtmag kisebb, zsugorodott, s mivel 

már nem működik, az állománya döntően …………….alkot. Az eukromatin világos, a hetero- 

kromatin ……………állományként jelenik meg mind a fény, mind pedig az elektronmikroszkópos 

metszeteken. 

 

A maghártyán meghatározott felépítésű…………….. (póruskomplexek) találhatók, amelyek biztosítják 

a mag és a citoplazma terének összeköttetését. 



 

A pórusokon keresztül fehérjék és RNS-molekulák közlekednek, akár mindkét irányba is, ki-be lépve 

egyik térből a másikba. A magpóruson való átjutás …………..folyamat, és többféle fehérje 

közreműködésével zajlik. Egy citoszolikus fehérje esetében ehhez a szállítandó fehérjén egy 

magba irányító jelnek (aminosav-szekvenciának) kell lennie (ez az ún. maglokalizációs jel). Ezt 

……………ismerik fel, amelyek a magpórushoz illeszkednek, s energia felhasználásával átjuttatják 

a „szállítmányt” a másik oldalra. A transzkripció során létrejövő ………… (hírvivő, angolul 

messenger RNS) molekulák is fehérjékhez kapcsolódva szállítódnak át a magból a citoplazmatikus 

oldalra. 

 

A magpórusok közelében a kromatinállomány laza (eukromatikus), s a magváz is úgy szerveződik, hogy 

ne akadályozza a pórusokon át zajló transzportfolyamatokat. 

A maghártya külső és belső membránja igen közel fekszik egymáshoz, a közöttük látható keskeny 

tér az ún. ………………………….tér. A maghártya külső felszíne, azaz külső membránja a citoplazmába 

benyúló nyúlványokat képez, amelyek az endoplazmás retikulumban folytatódnak. Ez a magyarázata 

annak, hogy az intenzív fehérjeszintézist végző sejtekben a maghártya külső felszínén ugyanúgy 

………………..találhatók, mint a durva felszínű endoplazmás hálózaton 

 

2. Az elektronmikroszkópos képen azonosítsd az alábbi képleteket! 

a.) heterokromatin, póruskomplex, eukromatin, maghártyapórus 
 

 
 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

 

 

 

b.) sejtmag, sejtplazma, magvacska, maghártya 
 

 
 

A: 

B: 

C: 

D: 



Állati szövettan 2. 
 

1. Békabőrmetszet áttekintése 
A kifejlett békák bőrének mirigyei a halak bőréhez hasonlóan kétfélék: a teljes testfelszínen eloszló 

nyálkatermelők sikamlóssá teszik az állat bőrét, s állandóan nedvesítik azt (a nyálka vizet köt meg, s ez 

segíti a bőrlégzést is), míg a mirigylécbe rendeződő méregmirigyek itt is védelmi funkcióval 

rendelkeznek. A halaktól eltérően azonban a bőrmirigyek már többsejtűek, és a felhám alá süllyednek. A 

külső elválasztású mirigyek a test külső vagy belső felületére juttatják váladékukat: a bőrben 

található faggyú- és verejtékmirigyek például a bőr felszínére, míg a gyomormirigyek a gyomor 

belső üregébe választják ki termékeiket. A külső elválasztású mirigyek sejtjei közül azok, amelyek a 

váladékot termelik, végkamrát alakítanak ki. A végkamra üregét a külvilággal a kivezetőcső köti 

össze. Az utóbbi sejtjei jelentősen nem változtatják meg a váladék összetételét, azonban annak ion- 

és víztartalmát gyakran módosítják 

 

 

 

 

 
 

 

 

A vöröshasú unka feltűnő hasoldali mintázata jelzi a kétéltű mérgező voltát 

 

a.) A metszeten először keresd meg a külvilág felé tekintő felhámot! Ez alacsony, 

de többrétegű laphám.  

Hasonlítsd össze a hal epidermiszével! Békáknál a felszínen néhol azonosítható egy onnan itt-ott 

leváló, vékony szaruréteg is (szárazföldi életmód): ez a hám tehát többrétegű, gyengén elszarusodó laphám. 

Nagy nagyításon megfigyelheted a sejtek között műtermékként megjelenő, világosabb sávként kirajzolódó 

labirintusszerű járatrendszert (a sejtek tüskések) és a hámba bevándorolt, sötétbarna pigmentsejteket is! Ha 

a metszet a mirigyléc területéről származó bőrből készült, akkor a hám alatt kétféle mirigyet is találhatsz: a 



felszínhez közeli, kisebb méretűek nyálkát termelnek, míg a mélyebbre húzódó nagyobbak méregmirigyek. 

Előbbiek végkamráit magasabb sejtek alkotják, s ha látszik a váladék, az hálózatos mintázatot mutat. 

Utóbbiak végkamrájában a mirigysejtek laposabbak, s mivel a váladék a sejtek szétesésével keletkezik, a 

végkamrában sejttörmeléket látsz. 

b.)  Nevezd meg a békabőr metszeten a betűvel jelölt részeket! 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

 

 

c.) Párosítsd az alábbi fogalmakat a meghatározásokkal! 



 

A.) apokrin mirigy, apex = csúcs 

B.) holokrin mirigy, holosz = egész 

C.) merokrin mirigy, merosz = rész 

 

…….. Az exocitózissal történő leadás során a sejt nem veszít sejtplazmát, csak a termelt anyagot adja le 

környezetébe Többek között a hasnyálmirigy és a nyálmirigyek adják le ily módon váladékukat.  

…….A tejmirigyek az általuk termelt zsírcseppeket a sejt csúcsi részének lefűződésével adják le, 

miáltal sejtplazmát is veszítenek  

…….A fagygyúmirigyek és a békabőr méregmirigyei esetében pedig a hámsejt szétesésekor szabadul 

fel a mirigyváladék, azaz a szekrétum az elpusztult hámsejtekből áll  

 



Állati szövettan 
Hámszövet 

 
1. Hámsejtek helyzetének, elrendeződésének és a csúcsi sejtmembrán 
képződményeinek vizsgálata 
 
A hámok természetes felszíneket borítanak, így a metszetek vizsgálatát érdemes mindig a megkeresésükkel 

kezdeni. Kis nagyításon, azaz nagy látótér mellett, keress tetszőlegesen választott metszeteken szabályos, sima 

felszíneket, s nézd meg nagyobb nagyításon, hogy vajon hámsejtek fedik-e!  

A szövettani dimenziókhoz gyakorlással szokhatsz hozzá, tehát több metszetet is nézz meg, s egy-egy 

metszeten több látóteret is tanulmányozz!  

Ha megtaláltad a hámsejteket, figyeld meg a sejtmagjaikat, keresd meg a sejtek felszíneit, s vedd 

szemügyre a csúcsi felszín esetleges képződményeit! Hasonlítsd össze a különböző metszeteken 

látottakat! 

 

2. A szöveg elolvasása után nevezd meg a metszeten betűvel jelölt képleteket! 
 

A fedőhámokat a sejtrétegek száma és a hámsejtek alakja alapján csoportosítják. Az egyrétegű hámok 

minden sejtje kapcsolódik az alaphártyához. Ha a sejtek kényelmesen elférnek egymás mellett, 

sejtmagjaik egy sort alkotnak (egymagsoros hám). A sejtek alakja alapján a hám lehet laphám, 

köbhám és hengerhám. 

 A laphámsejtek szélessége nagyobb, mint a magasságuk, sejtmagjuk az alaphártyával párhuzamosan 

lapított. A citoplazmaréteg sokszor annyira keskeny (alacsony), hogy nem is látszik, a sejtek 

jelenlétére ilyenkor csak a felszínen rendre előforduló lapított sejtmagok utalnak. Egyrétegű laphám 

adja a vesében a kettősfalú tok (Bowman-tok) külső lemezét és a Henle-kacs vékony ágának belső 

borítását. Az érbelhártyában lévő endotéliumsejtek és a testüregben elhelyezkedő szervek külső 

felszínét borító mezotéliumsejtek is tipikus laphámsejtek. 

Az egyrétegű köbhám esetében a sejtek szélessége és magassága hasonló, a sejtmagok gömb 

(metszetben kör) alakúak, és többnyire a sejt középtájékán helyezkednek el. Egyrétegű köbhám 



található a vese gyűjtőcsatornáinak falában és nagyobb mirigyek (pl. nagy nyálmirigyek, has- 

nyálmirigy) kivezetőcsövében. 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

3. Hámsejtek alaktani (morfológiai) vizsgálata 

Azokon a metszeteken, amelyeket már megnéztél, határozd meg a talált egyrétegű hámokban előforduló 

hámsejtek alakját! 

 Gondold végig, hogy egy lap-, köb- vagy hengerhámsejt térben milyen alakzatra hasonlít, s hogy egy 

kétdimenziós metszeten milyen alakban jelenhet meg! 

 A laphám sejtek felülnézetben izodiametrikusak, hasonlóan a köb- és hengerhámsejtekhez. Az alaphártyával 

párhuzamos metszéssíkban tehát a háromféle sejt összetéveszthető! Ezért mindig több látóteret nézzél 



meg, s keress tipikus megjelenésű részleteket, azaz sejtek hosszmetszetét! A metszetek értelmezésénél 

igyekezz az eredeti, háromdimenziós állapotot elképzelni, s az alapján döntsél! 

 

4. Többrétegű el nem szarusodó laphám vizsgálata 

A szöveg elolvasása után azonosítsd a metszeten betűvel jelölt képleteket! 

A kisméretű halak bőrének hámrétege általában csak néhány sejtsornyi, míg a bőrponty esetében ez 20-30 
sejtrétegből is állhat. A hám egy alsó, osztódó sejtekből álló részre és egy felső rétegre különül el. A hám 

nagy mennyiségben tartalmaz nyálka- és fehérjetermelő mirigysejteket.   Előbbiek alig festődnek, utóbbiak 

rózsaszínűek, jól látható, központi helyzetű sejtmaggal. A hám alsó és középső részében elhelyezkedő 

fehérjetermelő mirigyek váladéka a hal sérülésekor kerül a külvilágba, és a haltársakat riasztja. 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

 

 



Gerincesek 
 

Kecskebéka boncolása 
 
 

Beszerzése: Bár a hazai kétéltűek mind védett állatok, kecskebékát vagy rokon fajokat halászati 

gazdaságoktól vásárolhatunk, mert halastavak környékén gyűjthető. 

 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a békát, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 20 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. 

Öblítsük le a békát boncolás előtt bő vízzel! 

 

Anyag és eszközök: beföttesüveg, vatta, dietil-éter, bonctál, szike, csipesz 

 

1. Külső megfigyelések 

Először vizsgáljuk meg az állatot kívülről, különítsük el a testtájakat!  

A béka bőre nedves, nyálkás, a mirigylécek mentén méregmirigyeket tartalmaz.  

Keressük meg a fejen a külső orrnyílásokat, a szemeket, a szemhéjakat, a pislogóhártyát, a 
dobhártyát!  

Nyissuk ki az állat száját, mossuk ki belőle a nyálkát! Ujjunkkal simítsuk végig a felső állkapocs és az 

ekecsont apró, ránőtt fogait!  

Húzzuk ki és nézzük meg az elöl lenőtt csapónyelvet, azonosítsuk a szájgaratüreg képleteit: belső 
orrnyílások, gégebemenet, a fülkürt és a nyelőcső nyílásai.  

Állapítsuk meg az állat nemét: hímeknél a mellső végtag első ujján vastag hüvelykvánkost találunk, a 
szájzug két oldalán pedig hanghólyagok nyílnak.  

Keressük meg a hátsó végtag ujjai közt kifeszülő úszóhártyát és a kloákát! 

 

a.) Nevezd meg a béka képen betűvel jelölt részeit! 



 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

2. Boncolás 

Fektessük a békát háttal a bonctálba, csipesszel emeljük meg, és vágjuk körbe a bőrét a törzs alsó részén, 

a lábak felett! Ehhez négyszer át kell hatolnunk a bőr alatti nyirokzsákok közti válaszfalon. 

Fordítsuk most hasra az állatot, és nézzünk be a háti nyirokzsákba, láthatjuk a gerincvelői idegek 

középsíkból V alakban széttérő, bőrbe futó ágait. 

Ismét fektessük a békát a hátára, és vágjuk fel a bőrét a hasi középvonalban egészen az állkapocs széléig, majd 

hajtsuk ki oldalra! Figyeljük meg a bőr belső felszínén a nagy bőrvéna kirajzolódó ágait! Most a hasüreg 

megnyitása következik. Békákban a hasi véna a fehér vonal alatt húzódik, ezért a hasfal felnyitásához e 

mellett kell vágnunk. 



 

A békák bőre alatti nyirokterek 

 

Majd a nagyollóval felezzük el a mellcsontot, hajtsuk ki a mellső függesztőöv két részét, köz- ben válasszuk 

le a hozzá fekvő képleteket, majd a vállízületek átvágásával távolítsuk el! Először az elülső vénás rendszert 

tárjuk fel, ehhez keressük meg a nagy bőrvéna és a karvéna egyesülésével létrejött kulcscsont alatti vénát. 

A mellső végtag tövében sárgás, vastag ideg a karfonat, és mellette a lapocka alatti véna tűnik elő. Ez az 

agy felől érkező belső torkolati vénával együtt adja a fej-kar vénát, ami a fej külső területéről jövő külső 

torkolati vénával és a már említett kulcscsont alatti vénával az elülső üres vénába, ez pedig már a szív 

vénás öblébe folyik. A külső torkolati véna mellett keressük meg a pirosas pajzsmirigyet és a két szájfenékre 

kanyarodó agyideget: a nyelv-garat ideget és a nyelv alatti ideget. 

a.) Párosítsd össze a béka szerveit a kép megfelelő betűjével! 

lapocka alatti véna, karfonat, fej-kar véna, egyenes hasizom, nagy bőrvéna, szív, 

petefészek, máj, kulcscsont alatti véna, karvéna 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 



 

 

A nagy bőrvéna és a karvéna találkozásának feltárása 

 

 

 

 



Gerincesek 
 

Kecskebéka boncolása 2 
 
 

Beszerzése: Bár a hazai kétéltűek mind védett állatok, kecskebékát vagy rokon fajokat halászati 

gazdaságoktól vásárolhatunk, mert halastavak környékén gyűjthető. 

 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a békát, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 20 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. 

Öblítsük le a békát boncolás előtt bő vízzel! 

 

Anyag és eszközök: beföttesüveg, vatta, dietil-éter, bonctál, szike, csipesz 

 

 

1. Boncolás  
 

 
A preparálást a szívburok felnyitásával és a szív megtisztításával folytatjuk. Ha a szívet csipeszszel felhajtjuk, 

megpillanthatjuk a két elülső és az egy hátulsó üres véna betorkollását a vénás öbölbe. 

Visszahajtva a szívet, láthatjuk, hogy a belőle kilépő artériás törzs három ágra oszlik: ezek a közös 

fejverőér, az aortaív, és a tüdő-bőr artéria. A közös fejartéria elágazásánál találjuk a fejverőércsomót, 

ami egy kémiai érzékszerv, és a rajta átfolyó vér CO2- és O2-tartalmának függvényében az agyi 

keringést szabályozza. Az artériák fala − a vénákéval ellentétben − pigmentált, ami a testfalon átjutó infravörös 

napsugarak elnyelését, így a vér felmelegítését teszi lehetővé. 

Figyeljük meg és azonosítsuk a hasűri szerveket a helyükön! Keressük meg a gége-légcső zsákot és a 

tüdőket! A levegővel telt tüdők nagyok és feltűnőek, jól látszanak rajtuk a belső felszínt növelő kis kamrák, de 

ha légtelenek, meglepően kisméretűvé zsugorodnak. A májlebenyek óva- tos felhajtása után 

tanulmányozzuk a gyomrot és a belevezető igen vastag nyelőcsövet! 

 

1. Nevezd meg a béka képen betűvel jelölt szerveit! 
 

 



 
 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

 

2. Megfigyelések 

Keressük meg a patkóbelet, a hasnyálmirigyet, a májat és az epehólyagot, a lépet, a középbél kanyarulatait, az 

utóbelet és a kloákát! Az utóbbi hasi falából tűrődik ki a páratlan, de kétlebenyű húgyhólyag. A gyomrot és a 

beleket jobb oldalra húzva kövessük a hashártyai vénákat, és keressük meg a májkapuvénát és a két vese 

között a hátulsó üres vénát! 

 

a.) Nevezd meg a béka képen betűvel jelölt szerveit! 

A: 

B: 

C: 



D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

 

 

 

 
 

 

 



Gerincesek 
Kárász boncolása 1. 

 
 Beszerzése: Kárászt vagy más élő halat (pl. ponty, keszeg) nagyobb piacokon, vásárcsarnokokban, halászati 

gazdaságok elárusítóhelyein vásárolhatunk. 

Altatása: A boncolásra szánt halat fél kézzel, törülközővel lefogjuk úgy, hogy a fejéhez jól hozzáférjünk. 

Gumikesztyűs kézzel, csipesszel 2-3 cm-es vattacsomókat 20%-os klorál-hidrát-oldatba ártunk, hagyjuk kicsit 

lecsepegni őket, aztán beteszünk egyet-egyet a kopoltyúfedők alá. A hal száját és a kopoltyúfedőt lefogjuk, 

amíg megnyugszik az állat, utána a bonctálba tesszük. Kb. 40-60 perc alatt túlalszik, tartósan mozdulatlanná 

válik. Az altatás sikeres, ha az állat nem reagál, amikor csipesszel a szaglógödréhez érünk. Boncolás 

előtt vegyük ki csipesszel a vattákat! 

Eszközök: nagyító, sztereomikroszkóp, olló, szike 

1. Külső megfigyelések 

Az elpusztult halról mossuk le a nyálkát, majd nézzük meg a testtájakat, és azonosítsuk a páros és páratlan 

úszókat!  

Keressük meg a szemet és a testnyílásokat: szájnyílás, szaglógödör, kopoltyúüreg nyílása, alfelnyílás. 

Nyissuk ki az állat száját, tanulmányozzuk a speciális szájszerkezetet és a csökevényes nyelvet!  

Csipesszel fogjuk meg a kopoltyúfedő szélét a hasi oldalon, és lassan emeljük meg!  

Figyeljük meg a kopoltyúfedő szélén lévő bőrkettőzet működését!  

A testfalhoz tapadva a kopoltyúüreget zárja a külvilág felé, így ilyenkor a kopoltyúfedő emelése jelentős víz- 

térfogat átszívását teszi lehetővé a garat felől. Ha már elválik a testfaltól, a hal csak a szájfenék emelésével 

tud további friss vizet nyomni a kopoltyúi közé, majd egy újabb légzési ciklus indul.  

Csipesszel tépjünk ki egy pikkelyt, és nagyítóval vagy sztereomikroszkópban nézzük meg rajta a 

növekedési vonalakat és a pigmentsejteket! 

 
2. Boncolás 

A hasi oldal középsíkjában távolítsuk el a pikkelyeket, és az alfelnyílás előtt vágjuk át keresztben ollóval a 

hasfalat. A keletkezett résbe illesszük a nagyolló tompa végét, és a halat a háti oldalán támasztva, hogy 

a belső szervek kissé lejjebb húzódjanak, vágjuk fel a hasfalat egészen a harántválaszfalig. 



Közben át kell vágnunk a hasúszók közti összeköttetést, a medenceövet is. Most a halat a bal oldalára 

fektetjük a bonctálba, és a testfalat felemelve − ujjainkkal vagy szike nyelével − tompa bontással 

elválasztjuk a zsigereket a testfaltól. Ezután az előbbi kezdőpontból indulva, az alfelnyílást ollónkkal 

kikerülve, háti irányban ívesen felfelé haladva folytatjuk a hasüreg feltárását.  

A bordákat átvágjuk, és közben továbbra is tompa bontással eltoljuk a szerveket a testfaltól. A 

gerincoszloppal párhuzamosan haladva nagyon ügyeljünk arra, hogy a vese − az úszóhólyag két része közé 

lógó − lebenyét sérülésmentesen válasszuk le a testfalról, ellenkező esetben erősvérzést kapunk!  

A harántválaszfalhoz érve, azzal párhuzamosan, hasi irányba fordulva befejezzük a vágást, és leemeljük a 

szabaddá váló testfalat.  

Az eltávolított testfal belső oldalán látható pigmentált hártya a hashártya fali lemeze. A hasüregben 
feltárulnak előttünk az úszóhólyag, a vese lebenye, az ivarszerv, a máj lebenyei és a középbél 

kanyarulatai. 

 

 

a.) Nevezd meg a kárász betűvel jelölt belső szerveit a testfal eltávolítása 

után! 

 

 

 

A: 



B: 

C: 

D: 

E: 

 

3. Boncolás folytatása 

Ezután a kopoltyúfedőt távolítjuk el, így láthatóvá válik a kopoltyúüregben a négy működő kopoltyúív, 

rajtuk a garat felé a szűrőkészülék, a másik szélükön az élénkpiros kopoltyúlemezek.  

Vágjunk le az egyik ívről néhány kopoltyúlemezt, és vízbe téve vizsgáljuk meg nagyítóval vagy 

sztereomikroszkópban! 

 

a.) Nevezd meg a kárász betűvel jelölt belső szerveit a kopoltyúfedő 

eltávolítása után! 

 

 

 

A: 

B: 



C: 

D: 

E: 

F: 

 



Gerincesek 
Kárász boncolása 2. 

 
Beszerzése: Kárászt vagy más élő halat (pl. ponty, keszeg) nagyobb piacokon, vásárcsarnokokban, halászati 

gazdaságok elárusítóhelyein vásárolhatunk. 

Altatása: A boncolásra szánt halat fél kézzel, törülközővel lefogjuk úgy, hogy a fejéhez jól hozzáférjünk. 

Gumikesztyűs kézzel, csipesszel 2-3 cm-es vattacsomókat 20%-os klorál-hidrát-oldatba ártunk, hagyjuk kicsit 

lecsepegni őket, aztán beteszünk egyet-egyet a kopoltyúfedők alá. A hal száját és a kopoltyúfedőt lefogjuk, 

amíg megnyugszik az állat, utána a bonctálba tesszük. Kb. 40-60 perc alatt túlalszik, tartósan mozdulatlanná 

válik. Az altatás sikeres, ha az állat nem reagál, amikor csipesszel a szaglógödréhez érünk. Boncolás 

előtt vegyük ki csipesszel a vattákat! 

Eszközök: nagyító, sztereomikroszkóp, olló, szike 

 1. Boncolás  

A hasi oldal középsíkjában távolítsuk el a pikkelyeket, és az alfelnyílás előtt vágjuk át keresztben ollóval a 

hasfalat. A keletkezett résbe illesszük a nagyolló tompa végét és a halat a háti oldalán támasztva, hogy 

a belső szervek kissé lejjebb húzódjanak, vágjuk fel a hasfalat egészen a harántválaszfalig. 

 Közben át kell vágnunk a hasúszók közti összeköttetést, a medenceövet is. Most a halat a bal oldalára 

fektetjük a bonctálba, és a testfalat felemelve − ujjainkkal vagy szike nyelével − tompa bontással 

elválasztjuk a zsigereket a testfaltól. Ezután az előbbi kezdőpontból indulva, az alfelnyílást ollónkkal 

kikerülve, háti irányban ívesen felfelé haladva folytatjuk a hasüreg feltárását.  

Végül a gerincoszlop melletti törzsizmokat átvágva leemeljük a testfalat. Ezzel a lépéssel feltártuk a szív 

környékét, és láthatóvá válik a fejvese, valamint a szív részei.  

Először csipesszel húzzuk a harántválaszfalat a fej felé, és nézzük meg az előtűnő vénát, a páratlan 

májvénát, mely közvetlenül a vénás öbölbe nyílik!  

Keressük meg az ivarszervből kilépő vénát, és ezt követően távolítsuk el az ivarszervet. A zsákszerű 

ivarmirigy feji végét válasszuk el az alatta levő szervektől, majd lehetőleg egy darabban tartva, egészen az 

alfelnyílásig tegyük  szabaddá és hajtsuk ki a bonctálba. Figyeljük meg a testüreg háti részén elhelyezkedő 

úszóhólyagot!  



Keressük meg a garat hátsó falától az úszóhólyag hátsó részéhez futó légvezetéket, mely az elúszást 

követően elzáródik. A hátsó rész erősen erezett területe a gázmirigy, mely a vérből képes felszabadítani 

az oldott gázokat és így fokozni az úszóhólyagban a nyomást, ezzel a halat a mélyebb vízrétegekből 

felemelni. 

 

a.) Nevezd meg a kárász betűvel jelölt belső szerveit a testfal eltávolítása 

után! 

 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 



 

2. A fej boncolása  

A fej levágását a koponya és az első gerinccsigolya között végezzük a nagyollóval.  A teljes leválasztáshoz 

el kell vágnunk a fejet vízszintesen tartó elülső törzsizmokat is.  

A levágott fej metszésfelszínén azonosítsuk a következő képleteket: az utolsó pár kopoltyúívet, a 

garatcsontot a garatfogakkal, velük szemben, a koponya nyakszirti részének hasi oldalán a keserűfogat, 

a koponyába épült csigolyatest felett az öreglyukat, melyen keresztül már látszik a nyúltagy vége, és e felett 

kétoldalt a Weber-féle nyílásokat, melyeken át a rezgésközvetítő csontok lépnek be a koponyába. 

 

a.) Azonosítsd a képen a kárászfej betűvel jelzett részeit! 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

 

 



Gerincesek 
Kárász boncolása 3. 

 
Beszerzése: Kárászt vagy más élő halat (pl. ponty, keszeg) nagyobb piacokon, vásárcsarnokokban, halászati 

gazdaságok elárusítóhelyein vásárolhatunk. 

Altatása: A boncolásra szánt halat fél kézzel, törülközővel lefogjuk úgy, hogy a fejéhez jól hozzáférjünk. 

Gumikesztyűs kézzel, csipesszel 2-3 cm-es vattacsomókat 20%-os klorál-hidrát-oldatba ártunk, hagyjuk kicsit 

lecsepegni őket, aztán beteszünk egyet-egyet a kopoltyúfedők alá. A hal száját és a kopoltyúfedőt lefogjuk, 

amíg megnyugszik az állat, utána a bonctálba tesszük. Kb. 40-60 perc alatt túlalszik, tartósan mozdulatlanná 

válik. Az altatás sikeres, ha az állat nem reagál, amikor csipesszel a szaglógödréhez érünk. Boncolás 

előtt vegyük ki csipesszel a vattákat! 

Eszközök: nagyító, sztereomikroszkóp, olló, szike 

1. A koponya boncolása 

A koponya megnyitását és preparálását nagyollóval is elvégezhetjük, de sokkal célszerűbb és kényelmesebb egy 

csontcsípővel dolgozni. Az orrgödrök mögött keresztben átvágjuk a koponyacsontokat, és a vágás két végéből indulva 

hátrafelé, kicsit összetartó irányokban eltávolítjuk a koponyatetőt. A nyakszirti tájék felé közeledve óvatosan haladjunk, 
mert itt vannak a belső fül félkörös ívjáratai. A halaknál könnyű megfigyelni őket, mert a hártyás labirintust nem veszi 

körül csontos védelem. Az agyburok és koponya belsejét borító csonthártya között speciális laza zsíros szövet, az agyháj 

található, ezt gyenge vízsugárral és vattatamponos törléssel távolítsuk el! 
 Nagyon vigyázzunk, hogy az alatta fekvő és rendkívül puha agyszövetet ne sértsük meg közben!  

Azonosítsuk a fokozatosan elénk táruló halagyvelő részeit! 

  
 

 
 

 



a.) Nevezd meg a kárász agyvelő és az egyik félkörös ívjárat képen betűvel 

jelzett részeit! 
 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

 

2. A szem preparálása 

Vágjuk el a szemmozgató izmokat és a látóideget, emeljük ki a szemet a szemgödörből, és borotvapengével 

készítsünk hosszmetszetet belőle a nyílirányú középsíkban! A metszeteket helyezzük vízborításba, nagyítóval 

vagy sztereomikroszkópban kíséreljük meg elkülöníteni a szemgolyó falának rétegeit, és figyeljük meg a gömb 

alakú szemlencsét! Emeljük ki a szemlencsét, és papíron lévő ábrára téve próbáljuk ki, hogy milyen erős 

nagyítóként működik! 



a.) Nevezd meg a kárász szemének betűvel jeölt részeit! 

 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

 
 

 



Gerincesek 
 

Házityúk boncolása 
 

 
Beszerzése: A boncolásra legalkalmasabb fiatal, 4-5 hónapos házityúkot tenyésztőktől vásárolhatunk. 

 

Altatása: A boncolásra szánt jércék számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A jércé(ke)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, dietil-

éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter elpárolgásának 

megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(tok) kb. 20 perc múlva, a 

láda rázására már nem mozdul(nak), és nincs sem légzése(ük), sem szemhéjreflexe(ük), elkezdhetjük 

a lefürdetés(ük)et. A száradást követően boncolható(k). 

 

1. Külső megfigyelések 
Boncolás előtt vizsgáljuk meg az állatot kívülről!  

Azonosítsuk a testtájakat és a bőr szaruképleteit! Figyeljük meg, hogy a tollazat nem egyenletes eloszlású: 

tollas dűlők között tollatlan mezsgyéket találunk, ahol csak pehelytollak nőnek. 

 Hasonlítsuk össze a pehely- és fedőtollak szerkezetét!  

Tanulmányozzuk a csőrt és a csüdöt borító szarutokokat! A láb ujjai közé téve mutatóujjunkat, nyomjuk 

úgy a lábfejet a test felé, hogy közben a csüd és a lábszár közötti ízület behajoljon: az ujjakat hajlító inak 

úgy húzódnak meg, hogy a lábujjak passzívan záródnak ujjunk körül. Ugyanígy, ha a madár egy ágra ül, a 

lábaira nehezedő test súlya az ízületeket behajlítja. 

 

a.) Nevezd meg a házityúk képen betűvel jelölt testrészeit! 
A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



 

 
 

2. Nyissuk ki a szárnyat, nézzük meg a repülőhártyát, és az első-, másod- és 

harmadrendű evezőket! Keressük meg a vékony madárbőr egyetlen mirigyét, a 

csökevényes farok felett elhelyezkedő farkcsíkmirigyet! 

 

a.) Nevezd meg a madár szárnyának képen betűvel jelölt részeit! 

 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

 

b.) Nevezd meg a madártoll részeit a kép segítségével! 
 

 

 
 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 



Gerincesek 
 

Házityúk boncolása 2. 
 
 

Beszerzése: A boncolásra legalkalmasabb fiatal, 4-5 hónapos házityúkot tenyésztőktől vásárolhatunk. 

 

Altatása: A boncolásra szánt jércék számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A jércé(ke)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, dietil-

éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter elpárolgásának 

megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(tok) kb. 20 perc múlva, a 

láda rázására már nem mozdul(nak), és nincs sem légzése(ük), sem szemhéjreflexe(ük), elkezdhetjük 

a lefürdetés(ük)et. A száradást követően boncolható(k). 

 

1. Külső megfigyelések 

 
Vizsgáljuk meg a fejen lévő képleteket: taréj, szem, szemhéj, pislogóhártya, külső orrnyílás, külső 

fülnyílás, szájnyílás. 

 

a.) Nevezd meg a madárfej részeit! 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

 

2. Boncolás 

Első lépésként felvágjuk a bőrt, lefejtjük az igen vékony falú és szakadékony begyről, majd oldalt és 

előre, a fej felé haladva nyúzzuk le a nyakat. Ezután nézzük meg a feltáruló nyaki képleteket: a légcsövet, a 

nyelőcsövet, az aszimmetrikus torkolati vénákat, a szelvényesen kilépő és a nyakizmokat beidegző 

gerincvelőidegeket, a mellette sorakozó csecsemőmirigy-lebenyeket, és egészen a mellkasi végen a 

pajzsmirigyet. Tanulmányozzuk a légcső falához tapadó, úgynevezett alsó gégefőizmokat, melyeknek a 

hangadásban van szerepe: ezek a szegycsont izom, az oldalsó légcsőizom és a légcső-

nyelvcsont izom. 

 

a.) Nevezd meg a házityúk képen betűvel jelölt nyaki képleteit! 

 

 



A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

 

Következő lépésként folytassuk a mellizom területén a nyúzást, majd ejtsünk egy hosszú, 1-1,5 cm mély 
vágást a mellizmon a mellcsonti taraj mentén, annak hátsó végétől a vállízületig! A mellizom alatt előtűnik 

a mély mellizom. Válasszuk szét a két izmot, és preparáljuk ki az inaikat! A mély mellizom ina a vállízületen 

áthúzódva a háti oldal felől tapad a felkarcsonthoz, míg a mellizom ina a felkarcsont hasi oldalához fut. A 

két izomból az inaikkal együtt különítsünk el egy-egy darabot, és a megemelt állat vállízületének 

meglazítása után, váltakozva húzzuk meg ezeket: a szárny (felkar) emelkedni és süllyedni fog. A kísérlet 

akkor sikerül jól, ha az izmok mozgatni kívánt részét minél inkább a természetes helyzetükben tartjuk és az 

eredeti hatásvonal mentén húzzuk. 

Ezután tisztítsuk le a szegycsontról és a bordákról az azokat fedő izmokat, hogy láthassuk a vázelemeket! 

Emeljük fel a mellcsont hátulsó végét, és vágjuk át közvetlenül alatta a rajta rögzülő, megfeszülő hasfalizomzatot, 

majd előrébb a bordákat! Végül a mellcsont és a hollócsőrcsont közti ízület átvágásával emeljük le a teljes 

mellcsontot a bordák hozzá kapcsolódó részével együtt! Közben figyeljük meg a feltáruló két, máj körüli 

hashártyazsákot és előrébb a ferde válaszfal és a vízszintes válaszfal elhelyezkedését az elülső mellkasi 

légzsák két oldalán! Ezután metsszük át a légzsákok és a hashártya falát, és tegyük szabaddá a hasi zsigereket 

a hasfal maradékának eltávolításával. 

b.) Nevezd meg a házi tyúk betűvel jelölt belső szerveit a mellizmok, bordák 

és a hasfal eltávolítása után! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



 
 

 

 



Gerincesek 
 

Házityúk boncolása 3. 
 
 

Beszerzése: A boncolásra legalkalmasabb fiatal, 4-5 hónapos házityúkot tenyésztőktől vásárolhatunk. 

 

Altatása: A boncolásra szánt jércék számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A jércé(ke)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, dietil-

éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter elpárolgásának 

megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(tok) kb. 20 perc múlva, a 

láda rázására már nem mozdul(nak), és nincs sem légzése(ük), sem szemhéjreflexe(ük), elkezdhetjük 

a lefürdetés(ük)et. A száradást követően boncolható(k). 

 

1.  Szív boncolása 

Tisztítsuk le a szegycsontról és a bordákról az azokat fedő izmokat, hogy láthassuk a vázelemeket! Emeljük fel 

a mellcsont hátulsó végét, és vágjuk át közvetlenül alatta a rajta rögzülő, megfeszülő hasfalizomzatot, majd 

előrébb a bordákat! Végül a mellcsont és a hollócsőrcsont közti ízület átvágásával emeljük le a teljes mellcsontot 

a bordák hozzá kapcsolódó részével együtt! Közben figyeljük meg a feltáruló két, máj körüli hashártyazsákot 

és előrébb a ferde válaszfal és a vízszintes válaszfal elhelyezkedését az elülső mellkasi légzsák két oldalán! 

Ezután metsszük át a légzsákok és a hashártya falát, és tegyük szabaddá a hasi zsigereket a hasfal maradékának 

eltávolításával. 

Keressük meg a szívet, az aortát, a fej-kar artériákat és a belőlük kiágazó közös fejverőeret és a kulcscsont 

alatti artériát. Vágjuk fel a szívburkot, és óvatosan szabadítsuk ki az aortát és a fej-kar artériákat az őket borító 

zsíros kötőszövetből! Hajtsuk fel a szívet, és vizsgáljuk meg háti oldalát, valamint a szívbe érkező nagy vénákat! 

A nagy erek átmetszésével emeljük ki a szívet! 

a.) Nevezd meg a szív részeit és belőle kilépő nagy artériákat a kép segítségével! 

A: 

B: 

C: 

D: 



E: 

F: 

G: 

H: 

 

 

Készítsünk keresztmetszetet a szívcsúcs mögötti harmadban, figyeljük meg a kamrafalak eltérő vastagságát! Az 

egyik, majd a másik kamra üregébe illesztve ollónkat, vágjunk a pitvarok felé, és mossuk ki belőlük az 

alvadt vérmaradványokat! 

 

b.) Nevezd meg a szív képen betűvel jelölt részeit! 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



G: 

H: 

 

 

 

 
 



Gerincesek 
 

Házityúk boncolása 4. 
 
 

Beszerzése: A boncolásra legalkalmasabb fiatal, 4-5 hónapos házityúkot tenyésztőktől vásárolhatunk. 

 

Altatása: A boncolásra szánt jércék számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A jércé(ke)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, dietil-

éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter elpárolgásának 

megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(tok) kb. 20 perc múlva, a 

láda rázására már nem mozdul(nak), és nincs sem légzése(ük), sem szemhéjreflexe(ük), elkezdhetjük 

a lefürdetés(ük)et. A száradást követően boncolható(k). 

 

1. A madár agyvelő boncolása 
 
A madáragyvelő feltárása és kivétele a koponyából nehéz feladat, és hosszú időt igényel. A 

tarkótájékot megtisztítjuk az izmoktól és a csonthártyától, majd ollónk hegyesebb szárát az öreglyukba 

illesztve eltávolítjuk a koponyatetőt. Fontos, hogy mindig csak egy rövid szakaszon toljuk előre az ollót, 

és vigyázzunk a kemény agyhártya épségére, mert másként az agyvelő roncsolódik. A szivacsos 

koponyacsontokat az anatómiai csipesszel csipegetve távolítsuk el!  

 

1.  A kivett agyvelőn azonosítsuk a részeket! 

 
A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 



 

 

2. A szem boncolása 

A szem boncolásához a szemgolyó mellett kisollóval vágjuk el a lágyrészeket, és a szemmozgató izmok, 

valamint a látóideg elvágásával emeljük ki a szemgödörből! Borotvapengével vágjuk félbe a szemgolyót 

úgy, hogy a metszés síkja a pupilla közepén és a látóidegcsonkon haladjon keresztül! A metszeteket 

helyezzük vízborításba. 

a.) Azonosítsuk a szem rétegeit, és figyeljük meg a madárszem jellegzetességeit! 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

 

 



 
 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

1. Külső megfigyelések 

 
A boncolás megkezdése előtt alaposan nézzük meg a patkány testfelépítését, a testtájakat és a kívülről 

is látható képleteket! A test megnyúlt, a bőrt sűrű szőrzet fedi, a fő testtájak a következők: a fej, a törzs a 

farokkal és a végtagok. A fejen figyeljük meg a külső orrnyílásokat, körülöttük a rózsaszín, jól beidegzett 

orrtükröt, az ajakhasítékot, a pofán kétoldalt a bajuszszőröket, a fej síkjából kiemelkedő szemeket, a 

rózsaszín, ritkásan szőrözött fülkagylókat! 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkány betűvel jelölt testrészeit! 
 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 



F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

 

 
 

2. Külső megfigyelések folytatása 

 
Nyissuk ki az állat száját, csipesszel húzzuk ki a nyelvét, háti oldalának hátsó részén egyetlen, nagy 

körülárkolt szemölcsöt láthatunk, mely az ízérzékelésben játszik szerepet. A patkányok állkapcsában és 

állcsontjában csak metsző- és nagyőrlőfogak vannak, a szemfogak és a kisőrlő- fogak nem fejlődnek ki. 

A bőr mirigyekben gazdag. Minden szőrtüszőhöz kapcsolódik egy faggyúmirigy. A 

verejtékmirigyek a talp és a fülkagyló területén vannak, ezért az állat csak ezeken a helyeken tud izzadni. 

A törzs hasi oldalán két sorban találjuk az emlőbimbókat, melyek nőstényekben nagyobbak és feltűnőbbek, 

de hímekben is jelen vannak. Hímeknél nézzük meg a végbélnyílás előtt a terjedelmes, kevésbé szőrös bőrrel 

fedett páros herezacskót és előtte a hímvesszőt! A hímvessző vége, a makk egy bőrkettőzetben, a fitymában 

foglal helyet. Nőstényeknél közvetlenül a végbélnyílás előtt találjuk a hüvelybemenetet és ez előtt a húgycső 

nyílását. Figyeljük meg a végtagokon, az ujjakon levő karmokat, az ujjpárnákat, illetve a talpgumókat! 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkány betűvel jelölt testrészeit! 



 

 

 
 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

 

 

b.) Nevezd meg a képen a patkányfej betűvel jelölt részeit! 

 
A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



I: 

J: 

K: 

L: 

 

 

 

 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 2. 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

1. Boncolás 

A külső vizsgálat után fektessük a patkányt hátával a bonctálba, és a hasoldalon nedvesítsük meg a bundáját, 

hogy a szőrszálak ne szálldossanak, majd középen nagyollóval vágjuk fel a bőrt, és haladjunk előre egészen 

az állkapocs csúcsáig! Ezt követően tegyünk a végtagokra futó metszéseket. Nyúzzuk le a hasoldalon az 

állat bőrét, mely testtájanként különböző erősséggel kapcsolódik az alatta levő izomzathoz, és tűzzük 

ki a bonctálhoz! 

A nyaktájékon különösen ügyeljünk a külső torkolati vénákra, melyek közvetlenül a bőr alatt futnak, és 

sérülésük erős vérzést okozhat! A törzs területén az emlőmirigyek sárgásbarnás mezőket képeznek a bőralja 

rétegében. Először azonosítsuk a nyakon levő képleteket: a vaskos rágóizom, melyen végighúzódik az 

egyik legnagyobb nyálmirigy, a fültőmirigy vezetéke; a másik két nyálmirigy egymáson fekszik, a 

nyelv alatti mirigy az állkapocs alatti mirigyen; az oldalsó pofatájékon, a bőr belső oldalán a 

szemgödrön kívüli könnymirigy, valamint számos nyirokcsomó A nyálmirigyek együttesét óvatosan 

fejtsük le a nyakizmokról, s hajtsuk oldalra. A nyak középső részén lévő szalag alakú izmok széthúzásával 

és eltávolításával feltárjuk a gégefőt, a légcsövet és annak két oldalán a pirosas, középen összenőtt 

pajzsmirigyeket. A légcső két oldalán tanulmányozzuk a közös fejverőér (lilás színű), a belső 



torkolati véna (bordó) és a bolygóideg (fehér) együttesét, mely közös kötőszövetes hüvelyben fut! 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkány betűvel jelölt szerveit! 
 

 

 

 

 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

 

 

A mellüreg megnyitásához a bordaközi izmok és a bordák átvágásával készítsünk két nyílást a mellkason a 

valódi bordák területén! Ezzel légmellet okozunk az állatnak, a két tüdőfél összeesik, és a mellhártya két 

lemeze közti térbe jutunk. A két tüdőfelet két külön mellhártya veszi körül, melyek fali lemezei oldalt 



a mellkas belső falára, középen egymáshoz, zsigeri lemezei pedig a tüdők felszínére tapadnak. A két 

lemez mindkét oldalon folyamatosan hajlik át egymásba, köztük savós folyadék van. Ez a szerkezet teszi 

lehetővé, hogy légzéskor a tüdők passzívan kövessék a mellkas aktív mozgását, és közben felszínük 

elcsúszhasson rajta. 

Figyeljük meg a mellhártyák szegycsont alól lelógó, összefekvő fali lemezei között a gátorközt, melyben a 

szív, a nagy erek, a csecsemőmirigy, a nyelőcső, a légcső és az idegek foglalnak helyet! Ezután alul a rekesz 

vonala mentén, oldalt a bordákon keresztül vágjuk végig és távolítsuk el a mellkasfalat! A kulcscsontok 

mellett ismét nagyon vigyázzunk a külső torkolati vénák épségére! 

A felnyitott mellkasban először nézzük meg a rekeszizmot, a tüdőket, a szívburokban levő szívet és a nagy 

ereket fedő, kiterjedt csecsemőmirigyet! A rekeszizom emlős sajátság, elválasztja a mellüreget a hasüregtől, 

és részt vesz a légzőmozgásokban. Izmos részét a rekeszideg idegzi be, hátsó inas részét a nyelőcső, az 

aorta és a hátulsó üres véna fúrja át. Nyissuk fel a szívburoküreget! A szíven fekvő, fehéres színű 

csecsemőmirigy az egyik legfontosabb nyirokszerv benne alakulnak ki és érnek meg a sejtes 

immunválaszban szereplő nyiroksejtek. Az állományát nagyon óvatosan távolítsuk el, hogy az alatta levő 

hatalmas erek meg ne sérüljenek! 

 

b.) Nevezd meg a képen a patkány mellüregében található, betűvel jelölt 

szerveit! 

 

 

A: 



B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

J: 

K: 

L: 

 

 

 

 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 3. 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

1. Szív vizsgálata 
 

Emeljük ki a nagy erek elvágásával a szívet, és vizsgáljuk meg közelebbről! Az emlősök szíve négyosztatú, 

a kis és a nagy vérkör teljesen elkülönül. Készítsünk a kamrák szintjében keresztmetszetet a szívből, 

figyeljük meg, hogy a bal kamra fala sokkal vastagabb, mint a jobb kamráé! Az egyik, majd a másik kamra 

üregébe illesztve ollónkat, vágjunk a pitvarok felé! A pitvar–kamrai szájadékban a jobb oldalon 

háromhegyű, a bal oldalon kéthegyű billentyűt találunk, mindkettő vitorlás billentyű. A kamrák belső 

felszínét izomgerendák és szemölcsizmok tagolják. Az utóbbiakhoz ínhúrokkal rögzül a billentyűk széle. 

Az aorta és a tüdőartériás törzs szájadékában zsebes billentyűk vannak. A szív billentyűinek, bár eltérő a 

szerkezetük, a véráramlás egyenirányítása a feladatuk. 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkányszív betűvel jelölt részeit! 
 

A: 

B: 



C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

I: 

 

 

 

 

 
 

2. Hasüreg felnyitása 
 

A fehér vonal mentén a kardnyúlványig felvágjuk a hasfalat, majd a rekesz mellett és a lágyék felé 

oldalirányba vágunk, és kihajtjuk oldalra. Ezzel a hashártya két lemeze közti teret nyitottuk meg. A 

hashártya fali lemeze a hasfal belső oldalán tapad, míg a zsigeri lemeze a hasüregi szerveket burkolja. 

A két lemez a bélfodor területén megy át egymásba, köztük savós folyadék van. Ez az elrendezés teszi 

lehetővé, hogy a különböző bélszakaszok működésük közben elmozdulhassanak egymáson. Törekedjünk 

arra, hogy az eredeti helyzetet leginkább megtartva, a lehető legkevesebb vágással dolgozzuk ki az elénk 

táruló szerveket! 



A májlebenyek és a gyomor között kifeszülő vékony kis hártya, a kiscseplesz a hashártya speciális 

kettőzete. A patkány gyomra együregű összetett gyomor, mert ugyan egyetlen ürege, de különböző 

feladatokat ellátó területei vannak: a nyelőcső belépésénél a gyomorszájjal kezdődőfehéres színű terület csak 

tároló szerepet játszik, míg a rózsaszínes gyomortest falában levő mirigyek erősen savas, enzimekben 

gazdag váladékot és a falat védő nyálkát termelnek. A gyomor patkóbélbe nyíló végszakasza a 

gyomorkapu. A gyomor éléről a belekre húzódó, önmagára visszahajló hashártyakettőzet (vagyis 

összességében „négyezet”) a nagycseplesz. 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkány  feltárt nyaki-, mellüregi és hasüregi 

betűvel jelölt szerveit! 
 

 

 
 

A: 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 



I: 

J: 

K: 

L: 

M: 

N: 

O: 

P: 

 



Gerincesek 
 

Házityúk boncolása 4. 
 
 

Beszerzése: A boncolásra legalkalmasabb fiatal, 4-5 hónapos házityúkot tenyésztőktől vásárolhatunk. 

 

Altatása: A boncolásra szánt jércék számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A jércé(ke)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, dietil-

éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter elpárolgásának 

megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(tok) kb. 20 perc múlva, a 

láda rázására már nem mozdul(nak), és nincs sem légzése(ük), sem szemhéjreflexe(ük), elkezdhetjük 

a lefürdetés(ük)et. A száradást követően boncolható(k). 

 

1. A madár agyvelő boncolása 
 
A madáragyvelő feltárása és kivétele a koponyából nehéz feladat, és hosszú időt igényel. A 

tarkótájékot megtisztítjuk az izmoktól és a csonthártyától, majd ollónk hegyesebb szárát az öreglyukba 

illesztve eltávolítjuk a koponyatetőt. Fontos, hogy mindig csak egy rövid szakaszon toljuk előre az ollót, 

és vigyázzunk a kemény agyhártya épségére, mert másként az agyvelő roncsolódik. A szivacsos 

koponyacsontokat az anatómiai csipesszel csipegetve távolítsuk el!  

 

1.  A kivett agyvelőn azonosítsuk a részeket! 

 
A: nagyagy bal félteke 

B: tobozmirigy 

C: középagy (ikertestek) 

D: kisagytest 

E: nyúltagy 

F: nagyagy jobb félteke 



 

 

2. A szem boncolása 

A szem boncolásához a szemgolyó mellett kisollóval vágjuk el a lágyrészeket, és a szemmozgató izmok, 

valamint a látóideg elvágásával emeljük ki a szemgödörből! Borotvapengével vágjuk félbe a szemgolyót 

úgy, hogy a metszés síkja a pupilla közepén és a látóidegcsonkon haladjon keresztül! A metszeteket 

helyezzük vízborításba. 

a.) Azonosítsuk a szem rétegeit, és figyeljük meg a madárszem jellegzetességeit! 

 

A: sugártest 

B: szemlencse 

C: szaruhártya 

D: szivárványhártya 

E: érhártya 

F: ideghártya 

G: üvegtest 

 

 



 
 

 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

1. Külső megfigyelések 

 
A boncolás megkezdése előtt alaposan nézzük meg a patkány testfelépítését, a testtájakat és a kívülről 

is látható képleteket! A test megnyúlt, a bőrt sűrű szőrzet fedi, a fő testtájak a következők: a fej, a törzs a 

farokkal és a végtagok. A fejen figyeljük meg a külső orrnyílásokat, körülöttük a rózsaszín, jól beidegzett 

orrtükröt, az ajakhasítékot, a pofán kétoldalt a bajuszszőröket, a fej síkjából kiemelkedő szemeket, a 

rózsaszín, ritkásan szőrözött fülkagylókat! 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkány betűvel jelölt testrészeit! 
 

A: farok 

B: törzs 

C: nyak 

D: fej 

E: fülkagyló 



F: szem 

G: szájnyílás 

H: mellső láb 

I: hátsó láb 

J: herezacskó 

 

 
 

2. Külső megfigyelések folytatása 

 
Nyissuk ki az állat száját, csipesszel húzzuk ki a nyelvét, háti oldalának hátsó részén egyetlen, nagy 

körülárkolt szemölcsöt láthatunk, mely az ízérzékelésben játszik szerepet. A patkányok állkapcsában és 

állcsontjában csak metsző- és nagyőrlőfogak vannak, a szemfogak és a kisőrlő- fogak nem fejlődnek ki. 

A bőr mirigyekben gazdag. Minden szőrtüszőhöz kapcsolódik egy faggyúmirigy. A 

verejtékmirigyek a talp és a fülkagyló területén vannak, ezért az állat csak ezeken a helyeken tud izzadni. 

A törzs hasi oldalán két sorban találjuk az emlőbimbókat, melyek nőstényekben nagyobbak és feltűnőbbek, 

de hímekben is jelen vannak. Hímeknél nézzük meg a végbélnyílás előtt a terjedelmes, kevésbé szőrös bőrrel 

fedett páros herezacskót és előtte a hímvesszőt! A hímvessző vége, a makk egy bőrkettőzetben, a fitymában 

foglal helyet. Nőstényeknél közvetlenül a végbélnyílás előtt találjuk a hüvelybemenetet és ez előtt a húgycső 

nyílását. Figyeljük meg a végtagokon, az ujjakon levő karmokat, az ujjpárnákat, illetve a talpgumókat! 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkány betűvel jelölt testrészeit! 



 

 

 
 

A: hátsó láb 

B: hímvessző 

C: karmok 

D: talpgumók 

E: herezacskó 

F: ujjak 

 

 

b.) Nevezd meg a képen a patkányfej betűvel jelölt részeit! 

 
A: orrtükör 

B: külső orrnyílások 

C: bajuszszőrök 

D: ajakhasíték 

E: szájnyílás 

F: sárga zománc 

G: fehér dentin 

H: pofa 



I: nyelv 

J: felső metszőfogak 

K: szájüreg 

L: also metszőfogak 

 

 

 

 
 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 2. 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

1. Boncolás 

A külső vizsgálat után fektessük a patkányt hátával a bonctálba, és a hasoldalon nedvesítsük meg a bundáját, 

hogy a szőrszálak ne szálldossanak, majd középen nagyollóval vágjuk fel a bőrt, és haladjunk előre egészen 

az állkapocs csúcsáig! Ezt követően tegyünk a végtagokra futó metszéseket. Nyúzzuk le a hasoldalon az 

állat bőrét, mely testtájanként különböző erősséggel kapcsolódik az alatta levő izomzathoz, és tűzzük 

ki a bonctálhoz! 

A nyaktájékon különösen ügyeljünk a külső torkolati vénákra, melyek közvetlenül a bőr alatt futnak, és 

sérülésük erős vérzést okozhat! A törzs területén az emlőmirigyek sárgásbarnás mezőket képeznek a bőralja 

rétegében. Először azonosítsuk a nyakon levő képleteket: a vaskos rágóizom, melyen végighúzódik az 

egyik legnagyobb nyálmirigy, a fültőmirigy vezetéke; a másik két nyálmirigy egymáson fekszik, a 

nyelv alatti mirigy az állkapocs alatti mirigyen; az oldalsó pofatájékon, a bőr belső oldalán a 

szemgödrön kívüli könnymirigy, valamint számos nyirokcsomó A nyálmirigyek együttesét óvatosan 

fejtsük le a nyakizmokról, s hajtsuk oldalra. A nyak középső részén lévő szalag alakú izmok széthúzásával 

és eltávolításával feltárjuk a gégefőt, a légcsövet és annak két oldalán a pirosas, középen összenőtt 

pajzsmirigyeket. A légcső két oldalán tanulmányozzuk a közös fejverőér (lilás színű), a belső 



torkolati véna (bordó) és a bolygóideg (fehér) együttesét, mely közös kötőszövetes hüvelyben fut! 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkány betűvel jelölt szerveit! 
 

 

 

 

 

A: rágóizom 

B: nyálmirigyek 

C: külső torkolati véna 

D: egyenes hasizom 

E: fehér vonal 

F: nyirokcsomók 

G: mellizmok 

H: külső ferde hasizom 

I: kötőszövetes hüvely 

 

 

A mellüreg megnyitásához a bordaközi izmok és a bordák átvágásával készítsünk két nyílást a mellkason a 

valódi bordák területén! Ezzel légmellet okozunk az állatnak, a két tüdőfél összeesik, és a mellhártya két 

lemeze közti térbe jutunk. A két tüdőfelet két külön mellhártya veszi körül, melyek fali lemezei oldalt 



a mellkas belső falára, középen egymáshoz, zsigeri lemezei pedig a tüdők felszínére tapadnak. A két 

lemez mindkét oldalon folyamatosan hajlik át egymásba, köztük savós folyadék van. Ez a szerkezet teszi 

lehetővé, hogy légzéskor a tüdők passzívan kövessék a mellkas aktív mozgását, és közben felszínük 

elcsúszhasson rajta. 

Figyeljük meg a mellhártyák szegycsont alól lelógó, összefekvő fali lemezei között a gátorközt, melyben a 

szív, a nagy erek, a csecsemőmirigy, a nyelőcső, a légcső és az idegek foglalnak helyet! Ezután alul a rekesz 

vonala mentén, oldalt a bordákon keresztül vágjuk végig és távolítsuk el a mellkasfalat! A kulcscsontok 

mellett ismét nagyon vigyázzunk a külső torkolati vénák épségére! 

A felnyitott mellkasban először nézzük meg a rekeszizmot, a tüdőket, a szívburokban levő szívet és a nagy 

ereket fedő, kiterjedt csecsemőmirigyet! A rekeszizom emlős sajátság, elválasztja a mellüreget a hasüregtől, 

és részt vesz a légzőmozgásokban. Izmos részét a rekeszideg idegzi be, hátsó inas részét a nyelőcső, az 

aorta és a hátulsó üres véna fúrja át. Nyissuk fel a szívburoküreget! A szíven fekvő, fehéres színű 

csecsemőmirigy az egyik legfontosabb nyirokszerv benne alakulnak ki és érnek meg a sejtes 

immunválaszban szereplő nyiroksejtek. Az állományát nagyon óvatosan távolítsuk el, hogy az alatta levő 

hatalmas erek meg ne sérüljenek! 

 

b.) Nevezd meg a képen a patkány mellüregében található, betűvel jelölt 

szerveit! 

 

 

A: külső torkolati véna 



B: légcső 

C: csecsemőmirigy 

D: átvágott bordák 

E: rekeszideg (bal) 

F: rekeszizom 

G: rekeszideg (jobb) 

H: szív 

I: tüdőlebenyek 

J: kulcscsont alatti véna 

K: karfonat 

L: külső torkolati véna 

 

 

 

 

 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 3. 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

1. Szív vizsgálata 

 

Emeljük ki a nagy erek elvágásával a szívet, és vizsgáljuk meg közelebbről! Az emlősök szíve négyosztatú, 

a kis és a nagy vérkör teljesen elkülönül. Készítsünk a kamrák szintjében keresztmetszetet a szívből, 

figyeljük meg, hogy a bal kamra fala sokkal vastagabb, mint a jobb kamráé! Az egyik, majd a másik kamra 

üregébe illesztve ollónkat, vágjunk a pitvarok felé! A pitvar–kamrai szájadékban a jobb oldalon 

háromhegyű, a bal oldalon kéthegyű billentyűt találunk, mindkettő vitorlás billentyű. A kamrák belső 

felszínét izomgerendák és szemölcsizmok tagolják. Az utóbbiakhoz ínhúrokkal rögzül a billentyűk széle. 

Az aorta és a tüdőartériás törzs szájadékában zsebes billentyűk vannak. A szív billentyűinek, bár eltérő a 

szerkezetük, a véráramlás egyenirányítása a feladatuk. 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkányszív betűvel jelölt részeit! 
 



A: tüdőartériás törzs 

B: bal pitvar 

C: pitvar-kamrai szájadék 

D: kamrafal 

E: bal karma ürege 

F: szemölcsizom 

G: ínhúr 

H: kéthegyű billentyű 

I: felszálló aorta 

 

 

 

 

 

 

2. Hasüreg felnyitása 

 

A fehér vonal mentén a kardnyúlványig felvágjuk a hasfalat, majd a rekesz mellett és a lágyék felé 

oldalirányba vágunk, és kihajtjuk oldalra. Ezzel a hashártya két lemeze közti teret nyitottuk meg. A 

hashártya fali lemeze a hasfal belső oldalán tapad, míg a zsigeri lemeze a hasüregi szerveket burkolja. 



A két lemez a bélfodor területén megy át egymásba, köztük savós folyadék van. Ez az elrendezés teszi 

lehetővé, hogy a különböző bélszakaszok működésük közben elmozdulhassanak egymáson. Törekedjünk 

arra, hogy az eredeti helyzetet leginkább megtartva, a lehető legkevesebb vágással dolgozzuk ki az elénk 

táruló szerveket! 

A májlebenyek és a gyomor között kifeszülő vékony kis hártya, a kiscseplesz a hashártya speciális 

kettőzete. A patkány gyomra együregű összetett gyomor, mert ugyan egyetlen ürege, de különböző 

feladatokat ellátó területei vannak: a nyelőcső belépésénél a gyomorszájjal kezdődőfehéres színű terület csak 

tároló szerepet játszik, míg a rózsaszínes gyomortest falában levő mirigyek erősen savas, enzimekben 

gazdag váladékot és a falat védő nyálkát termelnek. A gyomor patkóbélbe nyíló végszakasza a 

gyomorkapu. A gyomor éléről a belekre húzódó, önmagára visszahajló hashártyakettőzet (vagyis 

összességében „négyezet”) a nagycseplesz. 

 

a.) Nevezd meg a képen a patkány  feltárt nyaki-, mellüregi és hasüregi 

betűvel jelölt szerveit! 
 

 

 

 

A: húgyhólyag 

B: hasüreg 



C: külső torkolati véna 

D: karfonat 

E: légcső 

F: pajzsmirigyek 

G: tüdőlebenyek 

H: rekeszizom 

I: gégefő 

J: a középbél kanyarulatai 

K: nyelőcső 

L: gyomor 

M: májlebenyek 

N: vakbél 

O: lép 

P: szív 

 

 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 4. 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

1. Ivarszervek vizsgálata 

 

Hím állatoknál fejtsük le a bőrt a herezacskóról és a hímvesszőről! A herezacskó a hasfal kitűrődése, a 

benne elhelyezkedő herék így a testhőmérsékletnél hűvösebb környezetben vannak, ami a zavartalan 

ivarsejttermeléséhez szükséges. Húzzuk elő a herét és a mellékherét a herezacskóból!  

Keressük meg a here ereit, a mellékhere feji és farki végét, a belőle kiinduló izmos falú csövet, az 

ondóvezetőt, mely a húgycsőbe torkollik!  

A herében termelődnek a spermiumok és a hím nemi hormonok. A patkányban sok járulékos mirigy 

csatlakozik az ivarszervekhez: az ondóhólyag és dülmirigy termelik az ondóváladékot, a koaguláló 

mirigy váladéka pedig az ondó gyors alvadását okozza, és ezzel meggátolja annak kifolyását a hüvelyből 

párosodás után. A fityma mirigyei faggyús váladékot termelnek. 

 Nőstény állatokban keressük meg a zsírszövetbe ágyazott petefészkeket, melyek felszínén 

megfigyelhetjük az érő és érett tüszőket (esetleg a sárgatesteket, melyek patkánynál vöröseslilás 



színűek)! A tüszőkben fejlődnek a petesejtek, a tüszőhám női nemi hormonokat termel. A 

petefészkeket vastag artéria és véna látja el. Közvetlen közelükben találjuk a fehéres színű 

petevezetőket, melyek néhány kanyar után a náluk jóval szélesebb, rózsaszínes méhszarvakban 

folytatódnak. Ezek hátrébb a méhtestben egyesülnek, amely aztán a hüvelybe nyílik. A méhet a bélcsőhöz 

hasonlóan egy hashártyakettőzet függeszti fel. 

 

a.) Nevezd meg a hím patkány belső szerveit az alábbi kép segítségével! 

 

 

 

A: koaguláló mirigy 

B: végbél 

C: ondóhólyag 

D: herezacskó 

E: húgyhólyag 

F: dülmirigy 

G: hímvessző 

H: makk 



I: a here erei 

J: a mellékhere feji vége 

K: ondóvezető 

L: here 

M: fityma mirigyei 

N: mellékhere farki vége 

b.) Nevezd meg a nőstény patkány belső ivarszerveit az alábbi kép 

segítségével! 

 

 

 

 

 

A: petefészek 

B: petefészekvéna 

C: utóbél 

D: húgyhólyag 



E: petevezető 

F: petefészek 

G: méhszarv 

H: a méh teste 

I: méhszarv 

 

 



Gerincesek 

Laboratóriumi patkány boncolása 5. 

 

 
Beszerzése: Laboratóriumi patkányt állatkereskedésekben vagy tenyésztőktől vásárolhatunk. 

(Gyógyszergyárak, egyetemi tanszékek a kísérletekből kikerülő állatokat oktatási célra általában szívesen 

átadják.) 

Altatása: A boncolásra szánt patkányok számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A patkány(oka)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, 

dietil-éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter 

elpárolgásának megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(ok) kb. 20 

perc múlva, a láda rázására már nem mozdul(nak), elkezdhetjük a preparálást. 

 

 

1. Az agyvelő boncolása 
 

Az agyvelő boncolásához nagyollóval vágjuk le a fejet, és távolítsuk el a koponyát fedő bőrt és az összes 

lágyrészt! A nagyolló hegyes végét az öreglyukba csúsztatva kezdjük el a koponyacsontok lebontását. 

Mindkét oldalon vágjuk be fél centimétert a koponyát, majd csúsztassuk az anatómiai csipeszt a csont és 

az agyfelszín közé, és erősen összezárva feszítsük felfelé, végül nagyollóval vágjuk el a meglazított 

csontot! 

 Fontos, hogy a koponya megnyitása során a kemény agyhártya ne szakadjon fel, mert amíg ez az agyburok 

ép, az agyvelő is sértetlen marad. A koponyatető eltávolítása után az oldalfalakat is le kell bontanunk. Végül 

kisollóval az agy alá nyúlva sorban elvágjuk az agyidegeket, miközben az agyvelőt óvatosan egyre feljebb 

emeljük. Külön vigyázzunk, hogy az agyalapi mirigy ne szakadjon le!  

 

a.)  A kiemelt agyvelőt helyezzük vízborításba, és azonosítsuk a részeit az alábbi kép 



segítségével! 

 

 

 

 

 

A: kisagyféltekék 

B: tobozmirigy 

C: féltekék vénái 

D: szaglóhagyma 

E: kisagykéreg 

F: nyúltagy 

G: kisagyi vénák 

H: nagyagyféltekék 

 

 



 

 

A: nyúltagy 

B: piramisok 

C: híd 

D: agyalapi mirigy elülső lebenye 

E: agyalap mirigy- nyél 

F: szaglóhagyma 

G: látóideg  

H: látóideg-kereszteződés 

I: nagyagyféltekék 

J: agyalapi mirigy hátsó lebenye 

K: látóköteg 

L: kisagyféltekék 

M: szaglórostok 

N: elülső középső hasadék 

O: háromosztatú ideg 

 



Ízeltlábúak 
Rovarok XIV. 

Óriáscsótány boncolása 3. 
 

Beszerzése: Óriáscsótányt vagy hasonló rokon fajokat beszerezhetünk az állatkertből, állat- 

kereskedésekből vagy takarmányállat-tenyésztőktől. 

Altatása: Befőttesüvegbe etil-acetáttal átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a csótányt, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 5 perc alatt túlalszik és boncolható. 

Eszköz: nagyító, sztereomikroszkóp, bonctál, rovartű, olló, csipesz, papírtörlő, 

Menete: 

A tápcsatorna félrehúzása után feltárjuk az ivarszerveket. A hím állatban a heréket nehéz megtalálni, 

mert az ivarzási időszakon kívül nagyon aprók. Nőstény esetén a petefészkeken figyeljük meg az egyes 

petecsövek szakaszait: végfonál, csírakamra és szikkamra. Mindkét nemben járulékos mirigy is kíséri az 

ivarmirigyeket. Nőstényekben gyakran találhatunk petetokot, melyet csipesszel kitolhatunk a költőtasakból, 

és megbontva megvizsgálhatjuk a fejlődő embriókat. 

 

1. Nevezd meg a hím óriáscsótány betűvel jelzett részeit! 

 



A: zsírtestlebenyek 

B: középbél 

C: here 

D: járulékos mirigy 

 

2. Nevezd meg a nőstény óriáscsótány betűvel jelzett részeit! 

 

 

A: végfonal 

B: hasdúclánc 

C: költőtasak 

D: járulékos mirigy 

E: utóbél 

F: csírakamra 

G: petecsövek 

H: szikkamra 

I: petefészek 

 



 



Sejtbiológia 
A sejtmag és sejthártya 

 
1. Egészítsd ki a szöveget az alábbi fogalmak felhasználásával! 

energiaigényes, heterokromatint, mRNS, magváz, riboszómák, hírvivő, sötét, eukarióta, 
magpórusok, transzkripciójának, perinukleáris, maghártya, kromatin, tömör, fellazul, 

receptorfehérjék 

Valódi sejtmag az eukarióta sejtekben alakul ki. Központi szerepet tölt be a sejt életében: „meg- felelő 

csomagolással” őrzi a genetikai állományt, irányítja a sejt mindennapi életét (riboszomális és hírvivő 

RNS-ek átírásának, a fehérjeszintézis transzkripciójának színhelye), és egyben biztosítja a gének 

átörökítésének lehetőségét (a DNS-szintézis színtere). 

Mindezen létfontosságú feladat ellátására komplex felépítése, a sejtplazmától való elkülönülése és az 

utóbbival tartott, szabályozott kapcsolata teszi alkalmassá. Az izoláltságot a maghártya biztosítja, 

amely kettős membránnal veszi körül a magot, tehát egy ellapult ciszternának is felfogható. A sejtmag 

belső terében egy fonalas szerkezetű, térhálót képező, speciális felépítésű  magváz található, amely 

a maghártya belső felszínéhez horgonyzódik. Ez a hálózat megfelelő teret alakít ki a DNS-állomány 

elhelyezéséhez és a magban zajló folyamatokhoz. 

 

A nem osztódó (interfázisos) eukarióta sejtekben a fonálszerű DNS-molekulák a hozzájuk 

kapcsolódó fehérjékkel (hisztonok) térbelileg tömör, kompakt állományt alakítanak ki: ez a 

kromatin. Azok a DNS-szakaszok, amelyek területén génátírás nem zajlik, rendkívül tömör 

.szerkezetűek (heterokromatin), ahol viszont RNS-ek másolódnak, a kompakt szerkezet fellazul 

(eukromatin). Az eukromatin lazább szerkezete miatt nagyobb helyet igényel, így az intenzív 

szintetikus tevékenységet folytató sejtek magja nagyobb, s azt az eukromatin túlsúlya jellemzi. A 

nyugvó vagy életük végén járó (pusztuló) sejtekben a sejtmag kisebb, zsugorodott, s mivel már nem 

működik, az állománya döntően heterokromatint alkot. Az eukromatin világos, a heterokromatin sötét 

állományként jelenik meg mind a fény, mind pedig az elektronmikroszkópos metszeteken. 

 

A maghártyán meghatározott felépítésű magpórusok  (póruskomplexek) találhatók, amelyek biztosítják a 

mag és a citoplazma terének összeköttetését. 

 



A pórusokon keresztül fehérjék és RNS-molekulák közlekednek, akár mindkét irányba is, ki-be lépve 

egyik térből a másikba. A magpóruson való átjutás energiaigényes folyamat, és többféle fehérje 

közreműködésével zajlik. Egy citoszolikus fehérje esetében ehhez a szállítandó fehérjén egy 

magba irányító jelnek (aminosav-szekvenciának) kell lennie (ez az ún. maglokalizációs jel). Ezt 

receptorfehérjék ismerik fel, amelyek a magpórushoz illeszkednek, s energia felhasználásával 

átjuttatják a „szállítmányt” a másik oldalra. A transzkripció során létrejövő mRNS (hírvivő, angolul 

messenger RNS) molekulák is fehérjékhez kapcsolódva szállítódnak át a magból a citoplazmatikus 

oldalra. 

 

A magpórusok közelében a kromatinállomány laza (eukromatikus), s a magváz is úgy szerveződik, hogy 

ne akadályozza a pórusokon át zajló transzportfolyamatokat. 

A maghártya külső és belső membránja igen közel fekszik egymáshoz, a közöttük látható keskeny 

tér az ún.perinukleáris tér. A maghártya külső felszíne, azaz külső membránja a citoplazmába benyúló 

nyúlványokat képez, amelyek az endoplazmás retikulumban folytatódnak. Ez a magyarázata annak, hogy 

az intenzív fehérjeszintézist végző sejtekben a maghártya külső felszínén ugyanúgy riboszómák 

találhatók, mint a durva felszínű endoplazmás hálózaton 

 

2. Az elektronmikroszkópos képen azonosítsd az alábbi képleteket! 

a.) heterokromatin, póruskomplex, eukromatin, maghártyapórus 
 

 
 

 

A: heterokromatin 



B: eukromatin 

C: póruskomplex 

D: maghártyapólus 

 

 

 

b.) sejtmag, sejtplazma, magvacska, maghártya 
 

 
 

A: sejtmag 

B: magvacska 

C: sejtplazma 

D: maghártya 

 



Sejtbiológia 2.  
ER, Golgi-készülék, mitokondrium 

 
1. Endoplazmatius retikulum 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg az elektronmikroszkópos 
képen betűvel jelölt részeket! 

A sejtmagból a citoplazmatikus térbe kijutó mRNS-molekulák riboszómákhoz kötődnek, ahol róluk 

információtartalmuk alapján fehérjék szintetizálódnak (transzláció). A riboszómák a citoszolban 

elhelyezkedhetnek szabadon, és a durva felszínű endoplazmatikus hálózat (DER) citoszolikus 

felszínéhez kötötten is. Két alegységből álló fehérjekomplexek, amelyekhez a magvacskában 

szintetizálódó riboszomális RNS- (rRNS) molekulák is kapcsolódnak. Az alegységek a 

fehérjeszintézis idejére állnak össze működőképes riboszómává, amelyen mRNS és aminosavakat 

szállító transzfer RNS (tRNS) kötőhelyek vannak. Az elektronmikroszkópos képeken a riboszómák 

feltűnőek, a DER ciszternáihoz kötődve azok citoszolikus felszínét jelzik. 

A DER-t az intenzív fehérjeszintézist folytató sejtekben nagy felszínű és szorosan egymásra fekvő, 
ellapult zsákocskák (ciszternák) rendszere képezi. Az ezek citoszolikus felszínén kötődő 

riboszómákon szintetizálódó fehérjék még szintézisük közben, egy erre az alkalomra „összesze- 

relődő” csatornán keresztül a DER belső terébe lépnek. Ez is egy membránon át zajló transzport- 

folyamat, amihez a fehérje N-terminálisán megjelenő, meghatározott aminosav sorrendű jel 

szükséges. Az ilyen fehérjék ettől kezdve a citoplazmától membránnal elkülönített térben folytatják 

útjukat a Golgi-készülék felé. Ez az ún. szekréciós útvonal, amely a sejtmembránhoz kötött, a 

lizoszomális és a leadásra (szekrécióra) szánt fehérjék útja. Azok a fehérjék, amelyek a cito- 

plazmában töltenek be feladatot (pl. a glikolízis enzimei), szabad riboszómákon szintetizálódnak, s nem 

kerülnek a DER-rel kapcsolatba. 

 

A: DER 

B: kötött riboszómák 

C: szabad riboszómák 

D: ciszternák 

 



 

 

2. Golgi-készülék 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg az elektronmikroszkópos 
képen betűvel jelölt részeket! 

 

 

A Golgi-készülék ellapult zsákok (ciszternák) együttese. Felépítése polarizált: a fehérjéket DER felől 

fogadó, többnyire konvex felszíne az ún. cisz-oldal, az ezzel szembeni az ún. transz-oldal. Az itteni 

utolsó ciszterna egy hálózatos megjelenésű, ún. transz-Golgi-hálózattal áll kapcsolatban, amelyről a 

komplexet elhagyó vezikulák lefűződnek. A szintetizálódó fehérjék útja a következő: DER, cisz-

ciszterna, középső ciszternák, transz-ciszterna, transz-Golgi-hálózat. Itt vezikulákba csomagolódnak, 

s folytatják útjukat rendeltetési helyük felé (sejtmembrán, lizoszóma vagy sejtközötti tér). Megfigyelték, 

hogy a vezikulákba irányító jelek segítségével válogatás útján jutnak a fehérjék: azok csomagolódnak 

egy „szállítmányba”, amelyek útiránya azonos: így vannak a lizoszómákhoz szállító (csak lizoszómá val 

fuzionáló) és a sejtmembrán megfelelő (csúcsi, oldalsó, alapi) felszíneihez vándorló (csak 

sejtmembránnal fuzionálni képes) vezikulák. 

 

 

A: cisz-oldal 

B: transz-oldal 



C: Golgi-ciszternák 

D: Golgi-vezikulák 

 

 

 

3. Mitokondrium 

Az alábbi szöveg elolvasása után nevezd meg az elektronmikroszkópos 
képen betűvel jelölt részeket! 

A mitokondriumok kettős membránnal rendelkező sejtszervecskék. A külső membrán sima, a belső 

több helyen begyűrődik, és lemezeket vagy csöveket, esetleg izolált vezikulákat alkot. A belső 

membrán által bezárt térben mátrixállomány van, az egymás mellett futó két membrán között pedig 

keskeny tér: ez az ún. intermembrán tér. A mátrixban pl. a citrátkör enzimeit, a belső 

membránban az elektrontranszportlánc tagjait, az ATP-szintázt és a mitokondriális 

transzportfehérjéket találjuk. 

 

A: mitokondriumok 

B: kettős membrán 

C: belső membrán 

D: DER ciszternák 

E: Golgi- készülék 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Sejtbiológia 3 
Csillók, alaphártya 

 
1. Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott fogalmakkal! 

 

ATP-függő, mikrotubulus pár, motorfehérjékkel, csillószálat, 9 + 2-es szerkezet, a 
tubulinmonomerek, sejtváz 

 

A csúcsi felszín másik módosulata a csilló. A mikrobohollyal ellentétben belsejében mikro- 

tubulusokból álló 9 + 2-es szerkezet figyelhető meg. A csilló hengerpalástját 9 mikrotubulus pár 

alkotja, amelyben az egyik mikrotubulus teljes kör átmetszetű, a másik azonban csak egy C 

betűhöz hasonlít, amely a C nyílásával a teljes kört alkotó társához tapad. Az előbbi a kettős (duplet) 

A-tagja, az utóbbi pedig a B-tag. A mikrotubulusok keresztmetszetein látható kis, kör alakú molekulák 

tubulinmonomerek, amelyekből az A-tagban 13 db van egymás mellett. A hengerpalást közepén 

két teljes, egymástól független, központi tubulus pár halad, amelyeket a palást dupletjeivel, küllők 

.kötnek össze. A dupletek A-tagjain egy külső és egy belső dinein-kar található, amelyek ATP-függő 

.módon képesek a szomszédos mikrotubulus pár B-tagjához kötődni. A dinein motorfehérje: 

energiafelhasználás (konformációváltozás) révén képes a mikrotubulus felszínén elmozdulni. A 

csillómozgás során tehát a dinein-karok a közeli mikrotubulus pár B-tagjának palástjához 

kötődnek, és azon lépkedve elhajlítják a csillószálat. Láthatóan a csillók helyváltoztatásra (csillós 

egysejtűek, hímivarsejtek), illetve valamilyen anyag mozgatására (pl. nyálkaréteg a légutak felszínén) 

szolgáló sejtszervecskék. 

Mivel a mikrotubulusok felszínén motorfehérjékkel molekulákat és vezikulákat is lehet szállítani, 

a tubulinmonomerekből szerveződő tubulusok a sejtváz fontos és nélkülözhetetlen elemei. Rendszerük 

az igényeknek megfelelően állandóan átszerveződik – erről a mikrotubulus organizáló központok 

gondoskodnak. 

 

 

 

 

 



2. A fenti szöveg segítségével nevezd meg az elektronmikroszkópos képen betűvel 

jelölt képleteket! 

 

 
 

A: mikrotubulus pár 

B: központi mikrotubulus pár 

C: küllők 

D: dinein-karok 

E: B-tag 

F: A-tag 

 

2.  Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott fogalmakkal! 

 
fehérjék kollagén, alaplemez, alapi, bélelősejtek felépítése, endotéliumsejtek 

A hámsejtek alapi felszínükkel alaphártyán ülnek, amelynek három, hálózatot formáló rétege közül 

kettőt (a feléjük esőt és a középsőt) maguk szintetizálnak. E két réteg együttes neve: alaplemez. 

Jellegzetes fehérjéket tartalmaz, amelyek alapján immunológiai módszerekkel azonosítható. A harmadik 

réteg az alaplemez másik oldalára szerveződő kötőszövetből származik, és kollagén rostokat tartalmaz. 

A hámsejtek az alaphártyájukhoz számos, fél sejtkapcsoló szerkezetnek megfelelő, ún. fél 

dezmoszómával kapcsolódnak (mechanikai rögzítés).  

Az alaphártya, mivel töltésmintázattal rendelkező fehérjék szövedéke, megszabja azt, hogy rajta 



keresztül milyen töltésű és méretű anyagok (molekulák, ionok) juthatnak át. Egy hámréteg 

átjárhatóságát tehát az alaphártya, a bélelősejtek felépítése.és a közöttük lévő sejtkapcsoló struktúrák 

típusa határozza meg.  

A vesetestecskék alaphártyája (a lábassejtekkel együtt) fontos szerepet játszik az ultraszűrlet 

képzésében. Helyreállítatlan sérülése fehérjék megjelenését okozza a vizeletben (l. cukorbetegség). Az 

idegszövet ereiben (itt nem említett speciális kivételtől eltekintve) olyan hámsejtek, endotéliumsejtek 

fejlődnek, amelyek folyamatos borítást alkotnak, és nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A 

sejtkapcsoló szerkezetek képezik annak a vér-agy gátnak a lényegét, amely a keringés útján ide 

érkező anyagokat szigorúan megválogatja, s csak egyeseket enged az idegsejtek környezetébe. Az 

alaphártya szerepe a vér-agy gátban másodlagos. 

 

 
 

 

 

 



Állati szövettan 2. 
 

1. Békabőrmetszet áttekintése 
A kifejlett békák bőrének mirigyei a halak bőréhez hasonlóan kétfélék: a teljes testfelszínen eloszló 

nyálkatermelők sikamlóssá teszik az állat bőrét, s állandóan nedvesítik azt (a nyálka vizet köt meg, s ez 

segíti a bőrlégzést is), míg a mirigylécbe rendeződő méregmirigyek itt is védelmi funkcióval 

rendelkeznek. A halaktól eltérően azonban a bőrmirigyek már többsejtűek, és a felhám alá süllyednek. A 

külső elválasztású mirigyek a test külső vagy belső felületére juttatják váladékukat: a bőrben 

található faggyú- és verejtékmirigyek például a bőr felszínére, míg a gyomormirigyek a gyomor 

belső üregébe választják ki termékeiket. A külső elválasztású mirigyek sejtjei közül azok, amelyek a 

váladékot termelik, végkamrát alakítanak ki. A végkamra üregét a külvilággal a kivezetőcső köti 

össze. Az utóbbi sejtjei jelentősen nem változtatják meg a váladék összetételét, azonban annak ion- 

és víztartalmát gyakran módosítják 

 

 

 

 

 
 

 

 

A vöröshasú unka feltűnő hasoldali mintázata jelzi a kétéltű mérgező voltát 

 

a.) A metszeten először keresd meg a külvilág felé tekintő felhámot! Ez alacsony, 

de többrétegű laphám.  

Hasonlítsd össze a hal epidermiszével! Békáknál a felszínen néhol azonosítható egy onnan itt-ott 

leváló, vékony szaruréteg is (szárazföldi életmód): ez a hám tehát többrétegű, gyengén elszarusodó laphám. 

Nagy nagyításon megfigyelheted a sejtek között műtermékként megjelenő, világosabb sávként kirajzolódó 

labirintusszerű járatrendszert (a sejtek tüskések) és a hámba bevándorolt, sötétbarna pigmentsejteket is! Ha 

a metszet a mirigyléc területéről származó bőrből készült, akkor a hám alatt kétféle mirigyet is találhatsz: a 



felszínhez közeli, kisebb méretűek nyálkát termelnek, míg a mélyebbre húzódó nagyobbak méregmirigyek. 

Előbbiek végkamráit magasabb sejtek alkotják, s ha látszik a váladék, az hálózatos mintázatot mutat. 

Utóbbiak végkamrájában a mirigysejtek laposabbak, s mivel a váladék a sejtek szétesésével keletkezik, a 

végkamrában sejttörmeléket látsz. 

b.)  Nevezd meg a békabőr metszeten a betűvel jelölt részeket! 

 

 

 

A: többrétegű laphám 

B: kivezető cső 

C: pigmentsejtek a hámban 

D: váladék 

E: mirigysejtek 

F: pigmentsejtek az irhában 

G: irha felső rétege 

H: méregmirigy 

I: nyálkatermelő végkamra 

 

 

c.) Párosítsd az alábbi fogalmakat a meghatározásokkal! 



 

A.) apokrin mirigy, apex = csúcs 

B.) holokrin mirigy, holosz = egész 

C.) merokrin mirigy, merosz = rész 

 

C Az exocitózissal történő leadás során a sejt nem veszít sejtplazmát, csak a termelt anyagot adja le 

környezetébe Többek között a hasnyálmirigy és a nyálmirigyek adják le ily módon váladékukat.  

A A tejmirigyek az általuk termelt zsírcseppeket a sejt csúcsi részének lefűződésével adják le, 

miáltal sejtplazmát is veszítenek  

B A fagygyúmirigyek és a békabőr méregmirigyei esetében pedig a hámsejt szétesésekor szabadul fel 

a mirigyváladék, azaz a szekrétum az elpusztult hámsejtekből áll  

 

 



Állati szövettan 
Hámszövet 

 
1. Hámsejtek helyzetének, elrendeződésének és a csúcsi sejtmembrán 
képződményeinek vizsgálata 
 
A hámok természetes felszíneket borítanak, így a metszetek vizsgálatát érdemes mindig a megkeresésükkel 

kezdeni. Kis nagyításon, azaz nagy látótér mellett, keress tetszőlegesen választott metszeteken szabályos, sima 

felszíneket, s nézd meg nagyobb nagyításon, hogy vajon hámsejtek fedik-e!  

A szövettani dimenziókhoz gyakorlással szokhatsz hozzá, tehát több metszetet is nézz meg, s egy-egy 

metszeten több látóteret is tanulmányozz!  

Ha megtaláltad a hámsejteket, figyeld meg a sejtmagjaikat, keresd meg a sejtek felszíneit, s vedd 

szemügyre a csúcsi felszín esetleges képződményeit! Hasonlítsd össze a különböző metszeteken 

látottakat! 

 

2. A szöveg elolvasása után nevezd meg a metszeten betűvel jelölt képleteket! 
 

A fedőhámokat a sejtrétegek száma és a hámsejtek alakja alapján csoportosítják. Az egyrétegű hámok 

minden sejtje kapcsolódik az alaphártyához. Ha a sejtek kényelmesen elférnek egymás mellett, 

sejtmagjaik egy sort alkotnak (egymagsoros hám). A sejtek alakja alapján a hám lehet laphám, 

köbhám és hengerhám. 

 A laphámsejtek szélessége nagyobb, mint a magasságuk, sejtmagjuk az alaphártyával párhuzamosan 

lapított. A citoplazmaréteg sokszor annyira keskeny (alacsony), hogy nem is látszik, a sejtek 

jelenlétére ilyenkor csak a felszínen rendre előforduló lapított sejtmagok utalnak. Egyrétegű laphám 

adja a vesében a kettősfalú tok (Bowman-tok) külső lemezét és a Henle-kacs vékony ágának belső 

borítását. Az érbelhártyában lévő endotéliumsejtek és a testüregben elhelyezkedő szervek külső 

felszínét borító mezotéliumsejtek is tipikus laphámsejtek. 

Az egyrétegű köbhám esetében a sejtek szélessége és magassága hasonló, a sejtmagok gömb 

(metszetben kör) alakúak, és többnyire a sejt középtájékán helyezkednek el. Egyrétegű köbhám 



található a vese gyűjtőcsatornáinak falában és nagyobb mirigyek (pl. nagy nyálmirigyek, has- 

nyálmirigy) kivezetőcsövében. 

 

 

 

A: laphám 

B: köbhámsejtek 

C: gyűjtőcsövek 

D: erek 

 

3. Hámsejtek alaktani (morfológiai) vizsgálata 

Azokon a metszeteken, amelyeket már megnéztél, határozd meg a talált egyrétegű hámokban előforduló 

hámsejtek alakját! 

 Gondold végig, hogy egy lap-, köb- vagy hengerhámsejt térben milyen alakzatra hasonlít, s hogy egy 

kétdimenziós metszeten milyen alakban jelenhet meg! 

 A laphám sejtek felülnézetben izodiametrikusak, hasonlóan a köb- és hengerhámsejtekhez. Az alaphártyával 

párhuzamos metszéssíkban tehát a háromféle sejt összetéveszthető! Ezért mindig több látóteret nézzél 



meg, s keress tipikus megjelenésű részleteket, azaz sejtek hosszmetszetét! A metszetek értelmezésénél 

igyekezz az eredeti, háromdimenziós állapotot elképzelni, s az alapján döntsél! 

 

4. Többrétegű el nem szarusodó laphám vizsgálata 

A szöveg elolvasása után azonosítsd a metszeten betűvel jelölt képleteket! 

A kisméretű halak bőrének hámrétege általában csak néhány sejtsornyi, míg a bőrponty esetében ez 20-30 
sejtrétegből is állhat. A hám egy alsó, osztódó sejtekből álló részre és egy felső rétegre különül el. A hám 

nagy mennyiségben tartalmaz nyálka- és fehérjetermelő mirigysejteket.   Előbbiek alig festődnek, utóbbiak 

rózsaszínűek, jól látható, központi helyzetű sejtmaggal. A hám alsó és középső részében elhelyezkedő 

fehérjetermelő mirigyek váladéka a hal sérülésekor kerül a külvilágba, és a haltársakat riasztja. 

 

A: alaphártya 

B: fehérjemirigyek 

C: sejtmag 

D: nyálkatermelő mirigyek 

 

 

 

 



Gerincesek 
Kárász boncolása 1. 

 
 Beszerzése: Kárászt vagy más élő halat (pl. ponty, keszeg) nagyobb piacokon, vásárcsarnokokban, halászati 

gazdaságok elárusítóhelyein vásárolhatunk. 

Altatása: A boncolásra szánt halat fél kézzel, törülközővel lefogjuk úgy, hogy a fejéhez jól hozzáférjünk. 

Gumikesztyűs kézzel, csipesszel 2-3 cm-es vattacsomókat 20%-os klorál-hidrát-oldatba ártunk, hagyjuk kicsit 

lecsepegni őket, aztán beteszünk egyet-egyet a kopoltyúfedők alá. A hal száját és a kopoltyúfedőt lefogjuk, 

amíg megnyugszik az állat, utána a bonctálba tesszük. Kb. 40-60 perc alatt túlalszik, tartósan mozdulatlanná 

válik. Az altatás sikeres, ha az állat nem reagál, amikor csipesszel a szaglógödréhez érünk. Boncolás 

előtt vegyük ki csipesszel a vattákat! 

Eszközök: nagyító, sztereomikroszkóp, olló, szike 

1. Külső megfigyelések 

Az elpusztult halról mossuk le a nyálkát, majd nézzük meg a testtájakat, és azonosítsuk a páros és páratlan 

úszókat!  

Keressük meg a szemet és a testnyílásokat: szájnyílás, szaglógödör, kopoltyúüreg nyílása, alfelnyílás. 

Nyissuk ki az állat száját, tanulmányozzuk a speciális szájszerkezetet és a csökevényes nyelvet!  

Csipesszel fogjuk meg a kopoltyúfedő szélét a hasi oldalon, és lassan emeljük meg!  

Figyeljük meg a kopoltyúfedő szélén lévő bőrkettőzet működését!  

A testfalhoz tapadva a kopoltyúüreget zárja a külvilág felé, így ilyenkor a kopoltyúfedő emelése jelentős víz- 

térfogat átszívását teszi lehetővé a garat felől. Ha már elválik a testfaltól, a hal csak a szájfenék emelésével 

tud további friss vizet nyomni a kopoltyúi közé, majd egy újabb légzési ciklus indul.  

Csipesszel tépjünk ki egy pikkelyt, és nagyítóval vagy sztereomikroszkópban nézzük meg rajta a 

növekedési vonalakat és a pigmentsejteket! 

 
2. Boncolás 

A hasi oldal középsíkjában távolítsuk el a pikkelyeket, és az alfelnyílás előtt vágjuk át keresztben ollóval a 

hasfalat. A keletkezett résbe illesszük a nagyolló tompa végét és a halat a háti oldalán támasztva, hogy 

a belső szervek kissé lejjebb húzódjanak, vágjuk fel a hasfalat egészen a harántválaszfalig. 



Közben át kell vágnunk a hasúszók közti összeköttetést, a medenceövet is. Most a halat a bal oldalára 

fektetjük a bonctálba, és a testfalat felemelve − ujjainkkal vagy szike nyelével − tompa bontással 

elválasztjuk a zsigereket a testfaltól. Ezután az előbbi kezdőpontból indulva, az alfelnyílást ollónkkal 

kikerülve, háti irányban ívesen felfelé haladva folytatjuk a hasüreg feltárását.  

A bordákat átvágjuk, és közben továbbra is tompa bontással eltoljuk a szerveket a testfaltól. A 

gerincoszloppal párhuzamosan haladva nagyon ügyeljünk arra, hogy a vese − az úszóhólyag két része közé 

lógó − lebenyét sérülésmentesen válasszuk le a testfalról, ellenkező esetben erősvérzést kapunk!  

A harántválaszfalhoz érve, azzal párhuzamosan, hasi irányba fordulva befejezzük a vágást, és leemeljük a 

szabaddá váló testfalat.  

Az eltávolított testfal belső oldalán látható pigmentált hártya a hashártya fali lemeze. A hasüregben 
feltárulnak előttünk az úszóhólyag, a vese lebenye, az ivarszerv, a máj lebenyei és a középbél 

kanyarulatai. 

 

 

a.) Nevezd meg a kárász betűvel jelölt belső szerveit a testfal eltávolítása 

után! 

 

 

 

A: pikkelyek 



B: úszóhólyag 

C: májlebenyek 

D: középbél kanyarulatai 

E: ivarszerv 

 

3. Boncolás folytatása 

Ezután a kopoltyúfedőt távolítjuk el, így láthatóvá válik a kopoltyúüregben a négy működő kopoltyúív, 

rajtuk a garat felé a szűrőkészülék, a másik szélükön az élénkpiros kopoltyúlemezek.  

Vágjunk le az egyik ívről néhány kopoltyúlemezt, és vízbe téve vizsgáljuk meg nagyítóval vagy 

sztereomikroszkópban! 

 

a.) Nevezd meg a kárász betűvel jelölt belső szerveit a kopoltyúfedő 

eltávolítása után! 

 

 

 

A: kopoltyúlemezek 

B: kopoltyúív 



C: szűrőkészülék 

D: orrgödör 

E: szem 

F: szájnyílás 

 

 



Gerincesek 
Kárász boncolása 2. 

 
Beszerzése: Kárászt vagy más élő halat (pl. ponty, keszeg) nagyobb piacokon, vásárcsarnokokban, halászati 

gazdaságok elárusítóhelyein vásárolhatunk. 

Altatása: A boncolásra szánt halat fél kézzel, törülközővel lefogjuk úgy, hogy a fejéhez jól hozzáférjünk. 

Gumikesztyűs kézzel, csipesszel 2-3 cm-es vattacsomókat 20%-os klorál-hidrát-oldatba ártunk, hagyjuk kicsit 

lecsepegni őket, aztán beteszünk egyet-egyet a kopoltyúfedők alá. A hal száját és a kopoltyúfedőt lefogjuk, 

amíg megnyugszik az állat, utána a bonctálba tesszük. Kb. 40-60 perc alatt túlalszik, tartósan mozdulatlanná 

válik. Az altatás sikeres, ha az állat nem reagál, amikor csipesszel a szaglógödréhez érünk. Boncolás 

előtt vegyük ki csipesszel a vattákat! 

Eszközök: nagyító, sztereomikroszkóp, olló, szike 

 1. Boncolás  

A hasi oldal középsíkjában távolítsuk el a pikkelyeket, és az alfelnyílás előtt vágjuk át keresztben ollóval a 

hasfalat. A keletkezett résbe illesszük a nagyolló tompa végét és a halat a háti oldalán támasztva, hogy 

a belső szervek kissé lejjebb húzódjanak, vágjuk fel a hasfalat egészen a harántválaszfalig. 

 Közben át kell vágnunk a hasúszók közti összeköttetést, a medenceövet is. Most a halat a bal oldalára 

fektetjük a bonctálba, és a testfalat felemelve − ujjainkkal vagy szike nyelével − tompa bontással 

elválasztjuk a zsigereket a testfaltól. Ezután az előbbi kezdőpontból indulva, az alfelnyílást ollónkkal 

kikerülve, háti irányban ívesen felfelé haladva folytatjuk a hasüreg feltárását.  

Végül a gerincoszlop melletti törzsizmokat átvágva leemeljük a testfalat. Ezzel a lépéssel feltártuk a szív 

környékét, és láthatóvá válik a fejvese, valamint a szív részei.  

Először csipesszel húzzuk a harántválaszfalat a fej felé, és nézzük meg az előtűnő vénát, a páratlan 

májvénát, mely közvetlenül a vénás öbölbe nyílik!  

Keressük meg az ivarszervből kilépő vénát, és ezt követően távolítsuk el az ivarszervet. A zsákszerű 

ivarmirigy feji végét válasszuk el az alatta levő szervektől, majd lehetőleg egy darabban tartva, egészen az 

alfelnyílásig tegyük  szabaddá és hajtsuk ki a bonctálba. Figyeljük meg a testüreg háti részén elhelyezkedő 

úszóhólyagot!  



Keressük meg a garat hátsó falától az úszóhólyag hátsó részéhez futó légvezetéket, mely az elúszást 

követően elzáródik. A hátsó rész erősen erezett területe a gázmirigy, mely a vérből képes felszabadítani 

az oldott gázokat és így fokozni az úszóhólyagban a nyomást, ezzel a halat a mélyebb vízrétegekből 

felemelni. 

 

a.) Nevezd meg a kárász betűvel jelölt belső szerveit a testfal eltávolítása 

után! 

 

 

 

 

A: ivarszerv 

B: vese 

C: úszóhólyag 

D: kopoltyúlemezek 

E: kopoltyúív 

F: májlebenyek 

 

 



 

2. A fej boncolása  

A fej levágását a koponya és az első gerinccsigolya között végezzük a nagyollóval.  A teljes leválasztáshoz 

el kell vágnunk a fejet vízszintesen tartó elülső törzsizmokat is.  

A levágott fej metszésfelszínén azonosítsuk a következő képleteket: az utolsó pár kopoltyúívet, a 

garatcsontot a garatfogakkal, velük szemben, a koponya nyakszirti részének hasi oldalán a keserűfogat, 

a koponyába épült csigolyatest felett az öreglyukat, melyen keresztül már látszik a nyúltagy vége, és e felett 

kétoldalt a Weber-féle nyílásokat, melyeken át a rezgésközvetítő csontok lépnek be a koponyába. 

 

a.) Azonosítsd a képen a kárászfej betűvel jelzett részeit! 

 

 

A: Weber-féle nyílás 

B: garatfogak 

C: keserűfog 

D: öreglyuk 

 

 

 



Gerincesek 
 

Kecskebéka boncolása 
 
 

Beszerzése: Bár a hazai kétéltűek mind védett állatok, kecskebékát vagy rokon fajokat halászati 

gazdaságoktól vásárolhatunk, mert halastavak környékén gyűjthető. 

 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a békát, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 20 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. 

Öblítsük le a békát boncolás előtt bő vízzel! 

 

Anyag és eszközök: beföttesüveg, vatta, dietil-éter, bonctál, szike, csipesz 

 

1. Külső megfigyelések 

Először vizsgáljuk meg az állatot kívülről, különítsük el a testtájakat!  

A béka bőre nedves, nyálkás, a mirigylécek mentén méregmirigyeket tartalmaz.  

Keressük meg a fejen a külső orrnyílásokat, a szemeket, a szemhéjakat, a pislogóhártyát, a 
dobhártyát!  

Nyissuk ki az állat száját, mossuk ki belőle a nyálkát! Ujjunkkal simítsuk végig a felső állkapocs és az 

ekecsont apró, ránőtt fogait!  

Húzzuk ki és nézzük meg az elöl lenőtt csapónyelvet, azonosítsuk a szájgaratüreg képleteit: belső 
orrnyílások, gégebemenet, a fülkürt és a nyelőcső nyílásai.  

Állapítsuk meg az állat nemét: hímeknél a mellső végtag első ujján vastag hüvelykvánkost találunk, a 
szájzug két oldalán pedig hanghólyagok nyílnak.  

Keressük meg a hátsó végtag ujjai közt kifeszülő úszóhártyát és a kloákát! 

 

a.) Nevezd meg a béka képen betűvel jelölt részeit! 



 

 

A: hátsó végtag 

B: törzs 

C: ujjak 

D: fej 

E: mellső végtag 

F: úszóhártya 

 

2. Boncolás 

Fektessük a békát háttal a bonctálba, csipesszel emeljük meg, és vágjuk körbe a bőrét a törzs alsó részén, 

a lábak felett! Ehhez négyszer át kell hatolnunk a bőr alatti nyirokzsákok közti válaszfalon. 

Fordítsuk most hasra az állatot, és nézzünk be a háti nyirokzsákba, láthatjuk a gerincvelői idegek 

középsíkból V alakban széttérő, bőrbe futó ágait. 

Ismét fektessük a békát a hátára, és vágjuk fel a bőrét a hasi középvonalban egészen az állkapocs széléig, majd 

hajtsuk ki oldalra! Figyeljük meg a bőr belső felszínén a nagy bőrvéna kirajzolódó ágait! Most a hasüreg 

megnyitása következik. Békákban a hasi véna a fehér vonal alatt húzódik, ezért a hasfal felnyitásához e 

mellett kell vágnunk. 



 

A békák bőre alatti nyirokterek 

 

Majd a nagyollóval felezzük el a mellcsontot, hajtsuk ki a mellső függesztőöv két részét, köz- ben válasszuk 

le a hozzá fekvő képleteket, majd a vállízületek átvágásával távolítsuk el! Először az elülső vénás rendszert 

tárjuk fel, ehhez keressük meg a nagy bőrvéna és a karvéna egyesülésével létrejött kulcscsont alatti vénát. 

A mellső végtag tövében sárgás, vastag ideg a karfonat, és mellette a lapocka alatti véna tűnik elő. Ez az 

agy felől érkező belső torkolati vénával együtt adja a fej-kar vénát, ami a fej külső területéről jövő külső 

torkolati vénával és a már említett kulcscsont alatti vénával az elülső üres vénába, ez pedig már a szív 

vénás öblébe folyik. A külső torkolati véna mellett keressük meg a pirosas pajzsmirigyet és a két szájfenékre 

kanyarodó agyideget: a nyelv-garat ideget és a nyelv alatti ideget. 

a.) Párosítsd össze a béka szerveit a kép megfelelő betűjével! 

lapocka alatti véna, karfonat, fej-kar véna, egyenes hasizom, nagy bőrvéna, szív, 

petefészek, máj, kulcscsont alatti véna, karvéna 

A: egyenes hasizom 

B: karvéna 

C: lapocka alatti véna 

D: fej-kar véna 

E: karfonat 

F: szív 

G: máj 

H: petefészek 

I: nagy bőrvéna 

J: kulcscsont alatti véna 



 

 

A nagy bőrvéna és a karvéna találkozásának feltárása 

 

 

 

 
 



Gerincesek 
 

Kecskebéka boncolása 2 
 
 

Beszerzése: Bár a hazai kétéltűek mind védett állatok, kecskebékát vagy rokon fajokat halászati 

gazdaságoktól vásárolhatunk, mert halastavak környékén gyűjthető. 

 

Altatása: Nagy befőttesüvegbe dietil-éterrel átitatott vattát teszünk, ebbe helyezzük a békát, és az üveget 

azonnal lezárjuk. Az állat kb. 20 perc múlva, amikor az üveg rázására már nem mozdul, boncolható. 

Öblítsük le a békát boncolás előtt bő vízzel! 

 

Anyag és eszközök: beföttesüveg, vatta, dietil-éter, bonctál, szike, csipesz 

 

 

1. Boncolás  
 

 
A preparálást a szívburok felnyitásával és a szív megtisztításával folytatjuk. Ha a szívet csipeszszel felhajtjuk, 

megpillanthatjuk a két elülső és az egy hátulsó üres véna betorkollását a vénás öbölbe. 

Visszahajtva a szívet, láthatjuk, hogy a belőle kilépő artériás törzs három ágra oszlik: ezek a közös 

fejverőér, az aortaív, és a tüdő-bőr artéria. A közös fejartéria elágazásánál találjuk a fejverőércsomót, 

ami egy kémiai érzékszerv, és a rajta átfolyó vér CO2- és O2-tartalmának függvényében az agyi 

keringést szabályozza. Az artériák fala − a vénákéval ellentétben − pigmentált, ami a testfalon átjutó infravörös 

napsugarak elnyelését, így a vér felmelegítését teszi lehetővé. 

Figyeljük meg és azonosítsuk a hasűri szerveket a helyükön! Keressük meg a gége-légcső zsákot és a 

tüdőket! A levegővel telt tüdők nagyok és feltűnőek, jól látszanak rajtuk a belső felszínt növelő kis kamrák, de 

ha légtelenek, meglepően kisméretűvé zsugorodnak. A májlebenyek óva- tos felhajtása után 

tanulmányozzuk a gyomrot és a belevezető igen vastag nyelőcsövet! 

 

1. Nevezd meg a béka képen betűvel jelölt szerveit! 
 

 



 
 

A: gyomor 

B: petefészek 

C: máj 

D: szív 

E: artériás törzs 

F: lép 

G: középbél 

H: tüdő 

 

2. Megfigyelések 

Keressük meg a patkóbelet, a hasnyálmirigyet, a májat és az epehólyagot, a lépet, a középbél kanyarulatait, az 

utóbelet és a kloákát! Az utóbbi hasi falából tűrődik ki a páratlan, de kétlebenyű húgyhólyag. A gyomrot és a 

beleket jobb oldalra húzva kövessük a hashártyai vénákat, és keressük meg a májkapuvénát és a két vese 

között a hátulsó üres vénát! 

 

a.) Nevezd meg a béka képen betűvel jelölt szerveit! 

A: lép 

B: nyelőcső 

C: tüdő 



D: gyomor 

E: gyomorkapu 

F: petevezető 

G: hasnyálmirigy 

H: patkóbél 

I: petefészek 

J: gyomorszáj 

 

 

 

 
 

 

 
 



Gerincesek 
Kárász boncolása 3. 

 
Beszerzése: Kárászt vagy más élő halat (pl. ponty, keszeg) nagyobb piacokon, vásárcsarnokokban, halászati 

gazdaságok elárusítóhelyein vásárolhatunk. 

Altatása: A boncolásra szánt halat fél kézzel, törülközővel lefogjuk úgy, hogy a fejéhez jól hozzáférjünk. 

Gumikesztyűs kézzel, csipesszel 2-3 cm-es vattacsomókat 20%-os klorál-hidrát-oldatba ártunk, hagyjuk kicsit 

lecsepegni őket, aztán beteszünk egyet-egyet a kopoltyúfedők alá. A hal száját és a kopoltyúfedőt lefogjuk, 

amíg megnyugszik az állat, utána a bonctálba tesszük. Kb. 40-60 perc alatt túlalszik, tartósan mozdulatlanná 

válik. Az altatás sikeres, ha az állat nem reagál, amikor csipesszel a szaglógödréhez érünk. Boncolás 

előtt vegyük ki csipesszel a vattákat! 

Eszközök: nagyító, sztereomikroszkóp, olló, szike 

1. A koponya boncolása 

A koponya megnyitását és preparálását nagyollóval is elvégezhetjük, de sokkal célszerűbb és kényelmesebb egy 

csontcsípővel dolgozni. Az orrgödrök mögött keresztben átvágjuk a koponyacsontokat, és a vágás két végéből indulva 

hátrafelé, kicsit összetartó irányokban eltávolítjuk a koponyatetőt. A nyakszirti tájék felé közeledve óvatosan haladjunk, 
mert itt vannak a belső fül félkörös ívjáratai. A halaknál könnyű megfigyelni őket, mert a hártyás labirintust nem veszi 

körül csontos védelem. Az agyburok és koponya belsejét borító csonthártya között speciális laza zsíros szövet, az agyháj 

található, ezt gyenge vízsugárral és vattatamponos törléssel távolítsuk el! 
 Nagyon vigyázzunk, hogy az alatta fekvő és rendkívül puha agyszövetet ne sértsük meg közben!  

Azonosítsuk a fokozatosan elénk táruló halagyvelő részeit! 

  
 

 
 

 



a.) Nevezd meg a kárász agyvelő és az egyik félkörös ívjárat képen betűvel 

jelzett részeit! 
 

 

 

A: vagus lebenyek 

B: félkörös ívjárat 

C: kisagy 

D: látótetők 

E: előagyféltekék 

F: laza, zsíros szövet 

G: szaglóidegek 

H: szaglóhagymák 

I: szaglógödör 

J: nyúltagy 

 

2. A szem preparálása 

Vágjuk el a szemmozgató izmokat és a látóideget, emeljük ki a szemet a szemgödörből, és borotvapengével 

készítsünk hosszmetszetet belőle a nyílirányú középsíkban! A metszeteket helyezzük vízborításba, nagyítóval 

vagy sztereomikroszkópban kíséreljük meg elkülöníteni a szemgolyó falának rétegeit, és figyeljük meg a gömb 

alakú szemlencsét! Emeljük ki a szemlencsét, és papíron lévő ábrára téve próbáljuk ki, hogy milyen erős 

nagyítóként működik! 



a.) Nevezd meg a kárász szemének betűvel jeölt részeit! 

 

 

 

 

A: ínhártya 

B: érhártya 

C: ideghártya 

D: üvegtest 

E: szivárványhártya 

F: szaruhártya 

G: szemlencse 

 
 

 

 



Gerincesek 
 

Házityúk boncolása 
 

 
Beszerzése: A boncolásra legalkalmasabb fiatal, 4-5 hónapos házityúkot tenyésztőktől vásárolhatunk. 

 

Altatása: A boncolásra szánt jércék számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A jércé(ke)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, dietil-

éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter elpárolgásának 

megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(tok) kb. 20 perc múlva, a 

láda rázására már nem mozdul(nak), és nincs sem légzése(ük), sem szemhéjreflexe(ük), elkezdhetjük 

a lefürdetés(ük)et. A száradást követően boncolható(k). 

 

1. Külső megfigyelések 
Boncolás előtt vizsgáljuk meg az állatot kívülről!  

Azonosítsuk a testtájakat és a bőr szaruképleteit! Figyeljük meg, hogy a tollazat nem egyenletes eloszlású: 

tollas dűlők között tollatlan mezsgyéket találunk, ahol csak pehelytollak nőnek. 

 Hasonlítsuk össze a pehely- és fedőtollak szerkezetét!  

Tanulmányozzuk a csőrt és a csüdöt borító szarutokokat! A láb ujjai közé téve mutatóujjunkat, nyomjuk 

úgy a lábfejet a test felé, hogy közben a csüd és a lábszár közötti ízület behajoljon: az ujjakat hajlító inak 

úgy húzódnak meg, hogy a lábujjak passzívan záródnak ujjunk körül. Ugyanígy, ha a madár egy ágra ül, a 

lábaira nehezedő test súlya az ízületeket behajlítja. 

 

a.) Nevezd meg a házityúk képen betűvel jelölt testrészeit! 
A: szárny 

B: tollatlan mezsgye 

C: fej 

D: nyak 

E: törzs 

F: tollas dűlő 

G: csökevényes farok 

H: láb 



 

 
 

2. Nyissuk ki a szárnyat, nézzük meg a repülőhártyát, és az első-, másod- és 

harmadrendű evezőket! Keressük meg a vékony madárbőr egyetlen mirigyét, a 

csökevényes farok felett elhelyezkedő farkcsíkmirigyet! 

 

a.) Nevezd meg a madár szárnyának képen betűvel jelölt részeit! 

 

 



A: elülső szárnyél 

B: repülőhártya 

C: fiókszárny 

D: kéztő és kézközép 

E: elsőrendű evezőtollak 

F: másodrendű evezőtollak 

G: harmadrendű evezőtollak 

 

b.) Nevezd meg a madártoll részeit a kép segítségével! 
 

 

 
 

A: belső zászló 

B: ágak 

C: üreges cséve 

D: zázsló 

E: szár 

F: külső zászló 

 

 

 



Gerincesek 
 

Házityúk boncolása 2. 
 
 

Beszerzése: A boncolásra legalkalmasabb fiatal, 4-5 hónapos házityúkot tenyésztőktől vásárolhatunk. 

 

Altatása: A boncolásra szánt jércék számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A jércé(ke)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, dietil-

éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter elpárolgásának 

megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(tok) kb. 20 perc múlva, a 

láda rázására már nem mozdul(nak), és nincs sem légzése(ük), sem szemhéjreflexe(ük), elkezdhetjük 

a lefürdetés(ük)et. A száradást követően boncolható(k). 

 

1. Külső megfigyelések 

 
Vizsgáljuk meg a fejen lévő képleteket: taréj, szem, szemhéj, pislogóhártya, külső orrnyílás, külső 

fülnyílás, szájnyílás. 

 

a.) Nevezd meg a madárfej részeit! 

 



A: orrnyílás 

B: taréj 

C: szemhéjak 

D: külső fülnyílás 

E: toroklebeny 

F: alsó csőrkáva 

G: felső csőrkáva 

 

2. Boncolás 

Első lépésként felvágjuk a bőrt, lefejtjük az igen vékony falú és szakadékony begyről, majd oldalt és 

előre, a fej felé haladva nyúzzuk le a nyakat. Ezután nézzük meg a feltáruló nyaki képleteket: a légcsövet, a 

nyelőcsövet, az aszimmetrikus torkolati vénákat, a szelvényesen kilépő és a nyakizmokat beidegző 

gerincvelőidegeket, a mellette sorakozó csecsemőmirigy-lebenyeket, és egészen a mellkasi végen a 

pajzsmirigyet. Tanulmányozzuk a légcső falához tapadó, úgynevezett alsó gégefőizmokat, melyeknek a 

hangadásban van szerepe: ezek a szegycsont izom, az oldalsó légcsőizom és a légcső-

nyelvcsont izom. 

 

a.) Nevezd meg a házityúk képen betűvel jelölt nyaki képleteit! 

 

 



A: nyelőcső 

B: légcső 

C: nyakizmok 

D: csecsemőmirigy lebenyei 

E: bolygóideg 

 

Következő lépésként folytassuk a mellizom területén a nyúzást, majd ejtsünk egy hosszú, 1-1,5 cm mély 
vágást a mellizmon a mellcsonti taraj mentén, annak hátsó végétől a vállízületig! A mellizom alatt előtűnik 

a mély mellizom. Válasszuk szét a két izmot, és preparáljuk ki az inaikat! A mély mellizom ina a vállízületen 

áthúzódva a háti oldal felől tapad a felkarcsonthoz, míg a mellizom ina a felkarcsont hasi oldalához fut. A 

két izomból az inaikkal együtt különítsünk el egy-egy darabot, és a megemelt állat vállízületének 

meglazítása után, váltakozva húzzuk meg ezeket: a szárny (felkar) emelkedni és süllyedni fog. A kísérlet 

akkor sikerül jól, ha az izmok mozgatni kívánt részét minél inkább a természetes helyzetükben tartjuk és az 

eredeti hatásvonal mentén húzzuk. 

Ezután tisztítsuk le a szegycsontról és a bordákról az azokat fedő izmokat, hogy láthassuk a vázelemeket! 

Emeljük fel a mellcsont hátulsó végét, és vágjuk át közvetlenül alatta a rajta rögzülő, megfeszülő hasfalizomzatot, 

majd előrébb a bordákat! Végül a mellcsont és a hollócsőrcsont közti ízület átvágásával emeljük le a teljes 

mellcsontot a bordák hozzá kapcsolódó részével együtt! Közben figyeljük meg a feltáruló két, máj körüli 

hashártyazsákot és előrébb a ferde válaszfal és a vízszintes válaszfal elhelyezkedését az elülső mellkasi 

légzsák két oldalán! Ezután metsszük át a légzsákok és a hashártya falát, és tegyük szabaddá a hasi zsigereket 

a hasfal maradékának eltávolításával. 

b.) Nevezd meg a házi tyúk betűvel jelölt belső szerveit a mellizmok, bordák 

és a hasfal eltávolítása után! 

A: légcső 

B: nyakizmok 

C: szív 

D: máj 

E: zuzógyomor 

F: nyelőcső 

G: begy 

H: a középbél kanyarulatai 



 
 

 

 

 



Gerincesek 
 

Házityúk boncolása 3. 
 
 

Beszerzése: A boncolásra legalkalmasabb fiatal, 4-5 hónapos házityúkot tenyésztőktől vásárolhatunk. 

 

Altatása: A boncolásra szánt jércék számától függően előkészítünk egy kisebb vagy nagyobb műanyag 

ládát és két műanyag zsákot. A jércé(ke)t beletesszük a ládába, rá(juk) húzzuk a zsákot, egy nagyobb, dietil-

éterrel átitatott vattacsomót teszünk mellé(jük), és azonnal lezárjuk a zsák száját. Az éter elpárolgásának 

megakadályozására a másik zsákot is ráhúzzuk az elsőre, és bekötjük. Ha az állat(tok) kb. 20 perc múlva, a 

láda rázására már nem mozdul(nak), és nincs sem légzése(ük), sem szemhéjreflexe(ük), elkezdhetjük 

a lefürdetés(ük)et. A száradást követően boncolható(k). 

 

1.  Szív boncolása 

Tisztítsuk le a szegycsontról és a bordákról az azokat fedő izmokat, hogy láthassuk a vázelemeket! Emeljük fel 

a mellcsont hátulsó végét, és vágjuk át közvetlenül alatta a rajta rögzülő, megfeszülő hasfalizomzatot, majd 

előrébb a bordákat! Végül a mellcsont és a hollócsőrcsont közti ízület átvágásával emeljük le a teljes mellcsontot 

a bordák hozzá kapcsolódó részével együtt! Közben figyeljük meg a feltáruló két, máj körüli hashártyazsákot 

és előrébb a ferde válaszfal és a vízszintes válaszfal elhelyezkedését az elülső mellkasi légzsák két oldalán! 

Ezután metsszük át a légzsákok és a hashártya falát, és tegyük szabaddá a hasi zsigereket a hasfal maradékának 

eltávolításával. 

Keressük meg a szívet, az aortát, a fej-kar artériákat és a belőlük kiágazó közös fejverőeret és a kulcscsont 

alatti artériát. Vágjuk fel a szívburkot, és óvatosan szabadítsuk ki az aortát és a fej-kar artériákat az őket borító 

zsíros kötőszövetből! Hajtsuk fel a szívet, és vizsgáljuk meg háti oldalát, valamint a szívbe érkező nagy vénákat! 

A nagy erek átmetszésével emeljük ki a szívet! 

a.) Nevezd meg a szív részeit és belőle kilépő nagy artériákat a kép segítségével! 

A: bal szívkamra 

B: aortaív 

C: fej-kar artériák 

D: kulcscsont alatti artéria 



E: bal pitvar 

F: tüdőartéria 

G: légcső 

H: közös fejverőerek 

 

 

Készítsünk keresztmetszetet a szívcsúcs mögötti harmadban, figyeljük meg a kamrafalak eltérő vastagságát! Az 

egyik, majd a másik kamra üregébe illesztve ollónkat, vágjunk a pitvarok felé, és mossuk ki belőlük az 

alvadt vérmaradványokat! 

 

b.) Nevezd meg a szív képen betűvel jelölt részeit! 

A: fej-kar artériák 

B: aorta 

C: bal karma fala 

D: bal karma ürege 

E: felnyitott jobb pitvar 

F: pitvar kamrai billentyű 



G: felnyitott jobb kamra 

H: jobb kamra fala 

 

 

 

 
 
 


