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Tantárgyfelelõs neve: 
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Tudományos fokozata, beosztása: 

PhD, egyetemi docens 

  

A tantárgy gyakorlatvezetõje: 

Dr. Vitinger Emõke 

Tudományos fokozata, beosztása: 

PhD, egyetemi docens 

  

A tantárgy óraigénye: E: 30; Gy: 15 

  

Kreditértéke: 5 

  

Oktatási félév: II. 

  

A tantárgy típusa: kötelezõ 

  

Számonkérés típusa: kollokvium 

  

A tantárgy rövid leírása: 

A tantárgy megalapozza háziállataink anatómiájának és élettanának ismereteihez szükséges 

alapvetõ tudnivalókat. A tantárgy anatómiai blokkjában részletesen foglalkozunk a háziállatok 

felépítésének stuktúrájával. (a stuktúrán belül foglalkozunk csonttannal, izomtannal, 

zsigerekkel, vérkeringési rendszerrel, légzési rendszerrel, stb.). Tekintettel a tárgy 

jelentõségére és teriméjére a gyakorlatok során elméleti anyagot ismertetünk a szükséges 

szintû szemléltetés segítségével. A tantárgy élettani részében a háziállatok életmûködésének 

alapelemeit, azok törvényszerûségeit, egymással való összefüggéseit tárgyaljuk. Az élettanon 

belül kiemelkedõen foglalkozunk a termelést befolyásoló biokémiai folyamatokkal 

  

Az elõadások témakörei: 

  

1. Egyedfejlõdés. A szervezet neurohormonális szabályozásának alapelvei és módszerei. 

2. Testüregek; általános zsigertan; folyadékterek. 

3. Táplálékfelvétel (rágás, nyelés), a monogasztrikus állatok emésztése. 

4. Bendõtevékenység, bendõfermentáció. A vakbél mûködése. 

5. Felszívódás; bélsárürítés 

6. Az intermedier anyagcsere. 

7. A szívmûködés. A vérkeringés és szabályozása. 

8. Az immunélettan alapjai. Celluláris, humorális és lokális immunitás. Kolosztrális 

immunitás. 

9. Hormonológia I. (A hypothalamus – hypophysis – gonád tengely mûködése.) 

10. A hím nemi készülék mûködése. 

11. A nõi nemi mûködés I. (Oogenesis, ivarzás és szabályozása.) 

12. A nõi nemi mûködés II. (Termékenyülés, vemhesség, szülés, involució.) 

13. A tõgy mûködése. 

14. Általános csonttan és ízülettan. 

15. Általános izomtan és izomélettan 



  

A gyakorlati foglalkozások témakörei: 

  

1. Az elõbél anatómiája. (Szájüreg, garat, nyelõcsõ, gyomor.) 

2. A közép- és utóbél anatómiája. 

3. A máj és a hasnyálmirigy anatómiája és mûködése. 

4. Angiológiai alapok. A szív anatómiája. Az artériás és vénás rendszer legfontosabb 

ágai. Magzati vérkeringés. 

5. A vér. Nyirokerek, nyirokszervek. 

6. Lélegzõkészülék felépítése és mûködése. 

7. A kiválasztókészülék felépítése és mûködése. 

8. A hím nemi készülék felépítése. 

9. A nõi nemi készülék felépítése. 

10. Hormonológia II: (Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy 

hormontermelése.) 

11. A tejmirigy anatómiája. 

12. Síkok, irányok, testtájak. 

13. Részletes csonttan. 

14. Részletes ízülettan. 

15. A bõr és függelékei 
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