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TESTTÁJÉKOK ÉS A 

KÜLLEMTAN ALAPJAI 



A testtájékok 

1 

2 3 

22 

23 

1 

1 

5 

11 

16 
4 

12 

9 
13 

7 
6 

8 

10 

20 

18 

30 

21 

14 15 

17 

19 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

35 

1. a fej 

2. nyakoldalsó tájék 

3. martájék 

4. háttájék 

5. bordatájék 

6. szügytájék 

7. szegycsonti tájék 

8. borda alatti tájék 

9. lapátosporci  

      tájék 

10. ágyéktájék 

11. horpasztájék 

12. hasoldalsó tájék 

13. köldöktájék 

14. lágyéktájék 

15. fantájék 

16. keresztcsonti tájék 

17. fartájék 

18. külső csípőszöglet 

19. csípőízületi tájék (tompor) 

20. ülőgumói tájék 

21. farok 

22. lapockatájék 

23. vállízületi tájék 

24. kartájék 

25. könyökízületi tájék 

26. alkartájék 

27. elülső lábtőízületi tájék 

28. elülső lábközép tájék 

29. elülső ujjak tájékai 

30. combtájék 

31. térdízületi tájék 

32. lábszártájék 

33. hátulsó lábtőizületi 

tájék 

34. hátulsó lábközép tájék 

35. hátulsó ujjak tájékai 



A fej tájékai 
fülkagylók 

fülnyílás 

fejtetői tájék 

homlok tájék 

fültőmirigytájék 

 halántéktájék 

 járomtájék 

szemtájék a szemgolyóval, szemhéjakkal 

  rágóizom tájék 

szemgödör alatti tájék 

orrhát- és orroldalsó tájék 

pofatájék 

az orr-ajaki tájék 

állcsúcs 

a fültájék 



Az orr-ajaki tájék 

orrtükör 

barázda 

felső ajak 

alsó ajak 

szájnyílás 

orrlyukak 

tapintó szőrök 

orrcimpa 



A kültakaró 

szőr 

nyomásérzékelő receptor 

irha szőrmerevítő izom 
faggyúmirigy 

szőrtüsző 

másodlagos szőrtüsző 

tapintást érző idegvégtest 

hám 

hőérző idegvégtest 
verejtékmirigy 

a szőrtüszőt tápláló érgomoly 

szőr 

bőralja 



A szőrváltás stádiumai 

A növekedés fázisa 

A közbülső fázis 

A korai fázis 

A késői fázis 

elszarusodott szőr 

faggyúmirigy 

szőrhagyma 

matrix 

tüszőtok 

gyökérhámhüvely 

hámköteg 
szőrtüsző 

hámcsíra 

szőrcsíra 



Fejtípusok 

széttartó orrhát és fejtető, kosfej erőteljes, boltozatos agykoponya összetartó orrhát és fejtető, csukafej 

kifejezett stop, buldog-fej éles stop, rövid fang 

párhuzamos orrhát és fejtető hasáb alakú fej ék alakú fej 

szabályos stop és fang nem kifejezett stop szabályos stop túl rövid fang 



Elülső végtagállások 

szabályos állás szűk állás tág állás talajon szűk állás 

szűk és franciás állás  franciás állás „O” állás hegyfaltipró állás 



Hátulsó végtagállások 

szabályos állás szűk állás tehenes állás dongás állás 



Oldalnézeti végtag állások 

hátulsó 

elülső 

szabályos előreállított hátraállított 

szabályos aláállított hátraállított 



lábtőpárna 

talppárna 

ujjpárnák 

A lábtő és a talp párnája az ujjpárnákkal 



A mancs nyomai 

nyitott mancs macskamancs szabályos mancs nyúlmancs 



A jó és rossz talajfogás 

jó talajfogás 

oda lép ahova mutat 

rossz talajfogás 

rövid lépés 

súlypont 



CSONTTAN 



A felnyitott csöves csont 
ízületi porc 

kéregállomány 

szivacsos állomány 

a csont tápláló ere 

velőüreg a sárga csontvelővel 

csonthártya 



kitüremkedés vagy zsák 

ízületi üreg az ízületi nedvvel 

ízületi árok 

ízületi porc 

ízületi tok 

ízületi fej 

Az ízület felépítése 



A csontos váz 
koponya nyakcsigolyák hátcsigolyák ágyékcsigolyák keresztcsont farokcsigolyák 

lapockacsont 

karcsont 

orsócsont 

singcsont 

elülső lábtőcsontok 

elülső lábközépcsontok 

az elülső ujjak csontjai a hátulsó ujjak csontjai 

medencecsont 

combcsont 

sípcsont 

szárkapocs csont 

hátulsó 
lábtőcsontok 

hátulsó 
lábközépcsontok 

bordák 

szegycsont a 
lapátosporccal 

bordaporcok 

térdkalács 

7 db 13 db 7 db 3 db 20-23 db 

13 pár 

könyökcsont 

ülőgumó 



Az elülső lábvég csontjai 

  

singcsont orsócsont 

lábtőcsontok (7 db) 

lábközépcsontok 

az ujjak csontjai 

első ujjperc 

második ujjperc 

karomcsont 

karom szaruja 

irha 

I. (2db) 

II. (3db) 

III. (3db) 

IV. (3db) 

V. (3db) 

(ujjpercek) 



A karom metszete 

második ujjperc 

az ujj bőre 

karomhenger 

karomcsont 

karom 

a karom talpa 

verejtékmirigyek 
az ujjpárna bőre 

a talp szaruja 

zsírszövet az ujjpárnában 



A hátulsó lábvég csontjai 

sípcsont 

sarokcsont 

a lábtő csontjai (7 db) 

a hátulsó lábközép csontjai (5 db) 

ujjcsontok 

sarokgumó 

csigacsont 

II. 

I. 

III. IV. 

V. 

karomcsont 



A karomrövidítés iránya 

első ujjperc 

második ujjperc 

harmadik ujjperc (karomcsont) 

irha a vér és ideg erekkel 

a karom szaruja  



A fej csontjai 

falcsont homlokcsont állcsont orrcsont 

állközötti csont 

nyakszirtcsont 

sziklacsont 

halántékcsont járomcsont 

ékcsont 

állkapocs csont 



A fog szerkezete 

korona 

gyökér 

zománc 

dentin 

pulpa 

fognyak 
fogíny 

csontos fogmeder 

cement 

ideg- és vérerek 



Felső fogsor 

Alsó fogsor 

3 1 4 2 3 1 4 2 

3 4 1 3 3 1 4 3 

metszőfogak 
(I) 

szemfogak 
(C) 

előzápfogak 
(P)  

utózápfogak 
(M) 

I2 

I1 I3 

I1 

I2 

I3 

szemfogak
(C) 

P1(L) 
P2 P3 P4 

P2 P3 P4 

M1 
M2 

M1 
M2 

M3 

metszőfogak 
(I) 

előzápfogak 

(P)  

utózápfogak 
(M) 

I C P M I C P M 

I=incisivus 

C=caninus 

P=praemolaris 

M=molaris 

fogófog 

középfog 
szegletfog 

A maradó fogak elnevezései és a fogképlet 
(tarajos zápfogak) 

P1(L) 

L=farkasfog 



A fogak váltódásai 

metszőfogak 
(I) 

szemfog 
(C) 

előzápfogak 
(P)  

utózápfogak 
(M) 

i2 

i1 i3 

i1 
i2 

i3 

szemfog 
(C) 

p1 
p2 p3 p4 

p1 p2 p3 p4 

M1 
M2 

M1 
M2 

M3 

metszőfogak 
(I) 

előzápfogak 
(P)  

utózápfogak 
(M) 

születéskor: -  

10-21 nap : C hasad 

3-6 hét: I1-3 hasad 

3-6 hét: P1-3 hasad 

5. hónap: I1-3 váltódás 

               P1-3 váltódás 

               M1   hasad 

4-6 hónap: M2 hasad 

5-9 hónap: M3 hasad 



A fogsorok illeszkedései 

ollós harapás tétreharapás 

harapófogó harapás 

hátraharapás 

pontyharapás 

előreharapás 

csukaharapás 



A váll- és csípőízület szögelései 

30° 90° 
45° 

90° 

lapockacsont 

karcsont 

medencecsont 

combcsont 



A váll- és a könyök ízületei 

lapockacsont 

a karcsont felső végdarabja 

a karcsont alsó végdarabja 

orsócsont singcsont 

vállízület 

könyökízület 



A csípő- és a térd ízületei 

csípőcsont 

ülőcsont 

fancsont 

a combcsont felső 
végdarabja 

sípcsont 

térdkalácscsont 

combcsont 

csípőízület 

térdízület 

ízületi üreg az ízületi nedvvel 

ízületi tok ízületi porc 

ízületi tok 

félhold alakú porc 

középen elhelyezkedő oldalszalag (elvágva) 

térdkalács ínszalag (elvágva) 



AZ IZOMTAN 



A fontosabb izmok 

középső farizom 

felületes farizom 

kétfejű 
combizom 

a combpólya feszítője 

szabóizom 

félig inas 
izom 

mély szegyizom 

külső ferde hasizom 

belső ferde hasizom 

széles hátizom csuklyásizmok 

közös ujjnyújtó izom 

orsói kéztőnyújtó izom 

kétfejű karizom 

háromfejű karizmok 

szegyfejizmok 

külső rágóizom 



A fontosabb izmok 

középső farizom 

felületes farizom 

kétfejű combizom 

a combpólya feszítője 

szabóizom 

félig inas izom 

mély szegyizom 

külső ferde hasizom 

belső ferde hasizom 

széles hátizom csuklyásizmok 

közös ujjnyújtó izom 

orsói kéztőnyújtó izom 

kétfejű karizom 

háromfejű karizmok 

szegyfejizmok 

külső rágóizom 



Izomtani gyakorló 

A gyakorló diaképek használatával 
lehetőség nyílik az önálló, ismétlő 

munkára, mivel az egérnek az ábrán 
történő átvezetése során a fontos 

területeket megnevezi. 



ZSIGERTAN 





A tüdő elhelyezkedése és jobboldali nézete 
(száraz preparátum alapján készült rajz) 

gégecső 

bal csúcslebeny 

jobb csúcslebeny 

jobb szívlebeny jobb rekeszi lebeny 

rekeszi felület 



A tüdő baloldali nézete 
(száraz preparátum alapján készült rajz) 

gégecső 

bal csúcslebeny elülső része 

bal csúcslebeny hátulsó része 

bal hátulsó vagy rekeszi lebeny 

rekeszi felület 



A szív elhelyezkedése és felépítése 

jobb pitvar 

jobb kamra 

bal pitvar 

bal kamra 

főér vagy aorta 

tüdőartéria 



főér vagy aorta tüdőartéria 

tüdővénák 

bal pitvar 

bal kamra 

jobb kamra 

jobb pitvar 

elülső és hátulsó üres 

véna 

bal pitvar-kamrai billentyű 
jobb pitvar-kamrai billentyű 

az aorta félhold alakú billentyűje 

a tüdőartéria félhold alakú 

billentyűje 

A jobb szívfél, vénás 

A bal szívfél, artériás 

A szív vázlatos felépítése 



A vér útja a szívben és a testben (vázlatosan) 

kisvérkör a tüdőben 

nagyvérkör a testben 

nagyvérkör a fejben 

jobb pitvar 

jobb kamra bal pitvar 

bal kamra 



Szájüreg a garattal és a nyálmirigyekkel 

szájnyílás 

szájüreg 

nyelv 

nyelőcső 

fültőmirigy 

áll alatti mirigy 

nyelv alatti mirigy garat 



A bélcső a gyomortól a végbélnyílásig 

gyomor 

gyomorvég 

epésbél vakbél 

csípőbél 

éhbél 

végbélnyílás 

végbél 

felhágó remese 

harántremese 

lehágó remese 

az éhbél fodra 

nyelőcső 





A vese elhelyezkedése 

jobb vese bal vese 

mellékvese 

húgyhólyag 

húgyvezeték 





A belső szervek jobboldalról-1 

a jobb vese 

szív máj 

hasnyálmirigy 

végbél 

éhbél 

vakbél 

epésbél 

remese 

hüvely 

méh 

tüdőszárnyak 

a rekesz kupolája vetületben 



A belső szervek jobboldalról-2 

a jobb vese 

szív máj 

hasnyálmirigy 

végbél 

éhbél 

vakbél 

epésbél 

remese 

hüvely 

méh 

tüdőszárnyak 

a rekesz kupolája vetületben 



A belső szervek baloldalról-1 

szív 

bal vese 

máj gyomor lép 

remese 

éhbél 

végbél 

hüvely 

tüdőszárnyak 



A belső szervek baloldalról-2 

szív 

bal vese 

máj gyomor lép 

remese 

éhbél 

végbél 

hüvely 

tüdőszárnyak 



A hím nemi szervek elhelyezkedése és felépítése 

végbél 

húgyhólyag 

penis here herezacskó 

mellékhere 

prostata 

ondóvezeték 

húgyvezető 

makk 

fityma 

húgycső 

a here artériái és vénái 



A női nemi szervek elhelyezkedése és felépítése 

petefészek petefészek 

a petefészek artériái és vénái 

méhszarv méhszarv 

méhtest 

húgyhólyag 

húgyvezeték 

hüvely végbél 

vese vese 



A felnyitott méh a hüvellyel és a petefészekkel 

hüvelytornác 

húgycsőnyílás 

szűzhártya 

csikló 

hüvely méhnyak 

méhtest 
méhszarv 

petefészektömlő 

méhszáj 

petevezeték 

petefészek 

petevezeték 

petefészektömlő 

méhszarv 

petevezeték 

a petefészek artériái és vénái             



A végbélzacskók (bűzmirigyek) helyeződése 

végbélzacskó (bűzmirigy)                     végbélzacskó (bűzmirigy)                      

végbélnyílás 



Zsigertani gyakorló (jobbról) 

balról 

A gyakorló diaképek használatával lehetőség 
nyílik az önálló, ismétlő munkára, mivel az 

egérnek az ábrán történő átvezetése során a 
fontos területeket megnevezi. 



Zsigertani gyakorló (balról) 

jobbról 
A gyakorló diaképek használatával lehetőség nyílik 
az önálló, ismétlő munkára, mivel az egérnek az 

ábrán történő átvezetése során a fontos területeket 
megnevezi. 



ÉRZÉKSZERVEK 



A szem 

szaruhártya 

pupilla 

szemlencse 

ínhártya 

érhártya 

ideghártya 

sárgafolt 

üvegtest 

vakfolt 

látóideg 

szivárványhártya 

hátulsó szemcsarnok 

elülső szemcsarnok 



A fül 

külső hallójárat 

dobhártya 

kalapács 

üllő 
kengyel 

háromfélkörös ívjárat 

hallócsiga 

egyensúlyi és 

hallóideg 

fülkürt 

garatüreg felé 



Az orr 

állközötti csont 

szájüreg nyálkahártya 

kemény szájpad 

állcsont ekecsont szájpadláscsont 

orr-garat járat 

homlokcsont 

orrsövény 

felső orrjárat a szaglóhámmal 

középső orrjárat 

alsó orrjárat 

orrkagyló 

orrcsont 



A nyelv 

nyelvcsúcs 

a nyelv teste 

nyelvbarázda 

ízlelőbimbók 

ízlelőbimbók 

nyelvgyök 

gégefedő 

lágy szájpad 

nyelőcső 



IDEGRENDSZER 



Az idegsejt  

dendrit 
sejtmag 

sejttest 

tengelyfonal 

axonvégződés 

izomrost 

myelinhüvely 



Az agy 

kisagy kisagy nyúltagyvelő 

agyalapi mirigy 

nagyagy 

híd 

nagyagy 

szaglóközpont 

nyúltagyvelő 

agytekervény 

barázda 

gerincvelő 

látóideg 

kereszteződés 
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