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1. óra
Az emlős tüdő

Tantárgyközi kapcsolódás
Egészségtan: az ép szerv vizsgálatánál hívjuk fel a figyelmet a szervet érintő népbetegségekre,
és magyarázzuk el, hogy a szervben milyen anatómiai elváltozás kíséri/idézi elő az ismert
tüneteket! Magyarázatunkat kísérjük rövid vetítéssel! (pl. tüdőtágulat, szilikózis, dohányzás
esetén keletkező kátránylerakódás, légmell, tüdőgyulladás)

Eszköz és anyaglista
sertés tüdő
bonctálak
boncfelszerelés (csipeszek, ollók, bontótű,
szike)
vékony gumicsövek és erős, vékony zsineg

gumikesztyű
törlőruha
védőruházat ként köpeny vagy kötény
csapvíz

Munkavédelem
boncfelszerelés bemutatása, a figyelem felhívása az éles, hegyes eszközök által okozott
sérülések veszélyeire

a higiénia szabályainak lefektetése
gumikesztyű viselése, az eszközök szabályos
megtisztítása munka végén, a szerv maradványainak szabályos kezelése
a laboratóriumban a kísérleti munka alatt
elvárt magaratás: utasítások betartása, soha
nem kapkodunk!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
A kísérleti munka célja
A tanulók elméletben megszerzett funkcionális anatómiai ismereteiket gyakorlati tapasztalatokkal támasszák alá.
A bonceszközök használatával fejlődjön a kézügyességük.
A nagy figyelmet igénylő kísérletes csoportmunkán keresztül a tanulóknak fejlődjön a koncentráló és együttműködő képessége.
A szerv elváltozásai révén a tanulókban tudatosodjon, hogy felelősek nemcsak saját szervezetük, testük, hanem – pl. a dohányzás veszélyes következményeket előidéző hatásain keresztül
- a környezetükben élők testének egészségéért is.
Feladatok, a tapasztalatok rögzítése
1. DEMONSTRÁCIÓ
Mutassuk be a tanulóknak a boncfelszerelést és beszéljük meg,
hogyan választunk megfelelő eszközt az egyes munkafázisokhoz! A boncfelszerelés darabjairól készítsünk listát és/vagy vázlatrajzot a munkafüzetünkben! (Forrás:
http://www.taneszkozcentrum.hu)
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spatula, szike, bonctű, szonda, csipesz, cseppentő,
olló; viasszal kiöntött bonctál

2. MEGFIGYELÉS
Helyezzük bonctálra egy izolált sertés tüdőt, és vizsgáljuk meg
anatómai felépítését! Amennyiben a tüdő felszínén mellhártya maradványok láthatók, beszéljük meg azok anatómiai jelentőségét! A kettős falú mellhártya lemezei közti kis mennyiségű folyadék és vákuum biztosítja a tüdő rögzülését a mellüregben. A tüdő külső felszíne a
mellhártya belső falával összenőtt, a mellhártya külső fala a mellkas belső felszínére tapad.
Ha a mellhártya két lemeze közé sérülés miatt levegő kerül, a vákuum megszűnik, és a kifeszített tüdő összeesik. Ez a jelenség a légmell.
Azonosítsuk a két tüdőfelet, majd figyeljük meg, hány kisebb lebenyre tagolódnak!
A sertés tüdőn, emberhez hasonlóan, a bal tüdőfél kettő, a jobb tüdőfél három jól elkülöníthető lebenyre tagolódik, melyeket mély hasadékok választanak el.
Finoman nyomjátok meg a tüdő felszínét!
- Milyen szerkezeti jellemzőre lehet ebből következtetni? szivacsos szerkezet
Azonosítsuk a légcsövet, vegyük észre,
hogy az azt merevítő porcok C alakúak!
Kapcsoljuk ezt össze a nyelőcső testben
elfoglalt helyzetéhez a légcsőhöz viszonyítva!
Ha a mintában azonosítható a gége, nézzük át a gégeporcok helyzetét, és legalább a gégefedő porcot azonosítsuk!
(Forrás: http://www.orvosok.hu/orvosiszotar, módosítva)

Keressük meg a tüdőkaput! Keressük meg a légcsőből kilépő, a kapun áthaladó főhörgőket!
Vegyük észre az ezeket kísérő ereket! Beszéljük meg kivetített ábra segítségével, hogy minden lebenynek önálló artériás és vénás keringése van!
Az artériák hozzák a szív elől, a tüdőartéria leágazásaiként, a szén-dioxidban gazdag vért, a
vénák szállítják el az oxigénben feldúsult vért. (A tüdő szövetének oxigénnel való ellátását
egy, a nagy vérkörből kilépő artéria elágazásai biztosítják, ezek nem lépnek közvetlen kapcsolatba a léghólyagocskákkal.)
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véna
artéria
léghólyagocska

(http://termtud.akg.hu,módosítva)
3. BONCOLÁS
Anatómiai ollónkkal tárjuk fel a gégét úgy, hogy a vágást a pajzsporc két lemeze között vezetjük! Keressük meg a gégeporcok között feszülő hangszalagokat!
Ezt követően ugyancsak hosszában tárjuk fel a légcsövet, ellenőrizzük az előbbiekben tapintással felismert alakját!
Állapítsátok meg a légcsövet merevítő porcok alakját és állását!
- Mi a jelentősége ennek a jelenségnek?
A vágást vigyük tovább az egyik főhörgő mentén hosszában át a tüdőkapun, majd tovább az
elágazások mentén, egy-egy hörgőt követve.
A hörgőcskékben a porc helyett már csak izom és kötőszövet adja a cső alakját, kisebb ollóval
is folytathatjuk a munkát!
Széthajtva a feltárt lebenyt vizsgáljuk most meg és hasonlítsuk össze egy emlős tüdő kivetített szövettani képével az elénk táruló látványt! (http://www.tankonyvtar.hu, módosítva,
http://www.cumc.columbia.edu, módosítva)

A tüdőszegmentumok elágazó bronchusrendszerét kötőszövetes sövények határolják, ezért
önálló vérellátási egységeket képeznek. A légutak a gázcserében részt léghólyagocskákban,
vakon végződnek.
4. KÍSÉRLET
Lássuk be, hogy a tüdő szerkezete apró léghólyagocskákban végződő vakzsák!
Vezessünk vékony gumicsövet az egyik, lehetőleg sértetlen tüdőlebenybe, a beléptetésnél
kössük körbe zsineggel szorosan a hörgő falát! Enyhe nyomással (magasra tartott palackból)
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bocsássunk folyadékot a tüdőlebenybe és vizsgáljuk meg, hogyan duzzad meg a kitáguló
lebeny térfogata és tűnnek át rajta a léghólyagocskák csoportjai!
5. RAJZ
Készítsünk kézi vázlatrajzot megfigyeléseink alapján a tüdő szerkezetéről úgy, hogy a következő fogalmak az ábrán feltüntethetőek legyenek:
(gége), (gégefedő), (pajzsporc), légcső, főhörgő, hörgők, hörgőcskék, léghólyagocskák,
tüdőfél, tüdőlebeny (Forrás: http://mek.oszk.hu, módosítva)

6. KÍSÉRLET

Izoláljunk egy tüdőlebenyt, majd helyezzük víz felszínére!

- Mit tapasztalsz? a tüdőlebeny lebeg a víz felszínén
- Mi a magyarázata? a tüdőben lévő maradék levegő miatt
A tüdőben maradó maradék levegő hiánya például halva született utódra, illetve folyadék felhalmozódásával járó betegségekre utalhat.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Nézzünk utána, mekkora az emberi tüdő légző felülete felnőtt korban, és keressünk magyarázatot arra, hogyan és miért változik ez például dohányzással előidézett tüdőtágulatnál! (100120 m2, az összeolvadó léghólyagocskákkal fokozatosan csökken)

Házi feladat
Nézzünk utána, mekkora az emberi tüdő holttere? Anatómiai holttér: légvétel során a levegő
utolsó részlete nem jut el a léghólyagokba, hanem a légutak felső szakaszában marad, és változatlan összetételben elsőként távozik. Nyugalomban ez körülbelül 150 ml (erőltetett légzésnél valamelyest nő). A fél liter belélegzett levegőből a kilélegzett gáz mintegy 350 ml-e
származik a léghólyagocskákból.
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2. óra
Az emlős szív

Tantárgyközi kapcsolódás
Egészségtan: az ép szerv vizsgálatánál hívjuk fel a figyelmet a szervet érintő népbetegségekre,
és magyarázzuk el, hogy a szervben milyen anatómiai elváltozás kíséri/idézi elő az ismert
tüneteket! Magyarázatunkat kísérjük rövid vetítéssel! (pl. infarktus, szívmegnagyobbodás a
nagyerek elmeszesedése miatt, billentyűhibák)

Eszköz és anyaglista
sertés szív
bonctálak
boncfelszerelés (csipeszek, ollók, bontótű,
szike)
vékony gumicsövek és erős, vékony zsineg

gumikesztyű
törlőruha
védőruházatként köpeny vagy kötény
csapvíz

Munkavédelem
a figyelem felhívása az éles, hegyes eszkö- a higiénia szabályainak lefektetése
zök által okozott sérülések veszélyeire, és a gumikesztyű viselése, az eszközök szabályos
boncfelszerelés tisztaságának megőrzésére
megtisztítása munka végén, a szerv maradványainak szabályos kezelése
a laboratóriumban a kísérleti munka alatt
elvárt magaratás: utasítások betartása, soha
nem kapkodunk!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. MEGFIGYELÉS

Bonctálra helyezve figyeljük meg a sertésszív külső felépítését!

Amennyiben sikerült megőrizni, azonosítsuk a szívet kívülről fedő szívburkot és beszéljük
meg, hogyan tesz eleget súrlódáscsökkentő szerepének! Kettős lemeze között súrlódáscsökkentő folyadék van.
Eltávolítása után először a szívizomzat felszínén futó, a szívizmot tápláló koszorúereket keressük meg! Vegyük észre, hogy az ellátási területek nem fednek át, így koszorúér elzáródás
(infarktus) esetén az adott terület vérellátása gátolt, és a szívizom maradandóan károsodhat.
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szívizomszövet nem regenerálódik!.
Azonosítsuk a pitvari fülecseket, alattuk a két pitvart és a két kamrát! Keressük meg a pitvar-kamrai határon húzódó bemélyedést; ehhez viszonyítva ép szíven is belátható, hogy a
kamrák térfogata jóval nagyobb.
Keressük meg a bal kamrából kilépő, jellemző ívben meghajló aortát (testvérkör főverőere), és a jobb kamrából eredő tüdőartériát! Ezek az erek rugalmasan tágulékonyak, a jelentős
simaizom tömeg mellett nagy mennyiségű rugalmas rostot tartalmaznak, ezért friss mintában
ezeknek az ereknek a fala halványsárgás színű.
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Két másik, a nagyartériákhoz hasonló átmérőjű, de azokhoz viszonyítva vékonyabb falú
nagyér csonkját azonosíthatjuk még a szíven: a jobb pitvarba lépő nagy testvénákat (hagyományos elnevezésükből ered tudományos nevük is: üres vénák). A bal pitvarba két, valamivel kisebb átmérőjű, de hasonlóan vékony falú ér érkezik, a két tüdővéna.
2. KÍSÉRLET
Értsük meg kísérletes megfigyelés alapján a szív zsebes billentyűinek
működését!
Vezessünk átlátszó gumicsövet a jobb pitvarba térő elülső üres vénába, és rögzítsük annak
falához zsineggel! A hátulsó üres vénát kössük el!
Ezt követően vezessünk átlátszó gumicsövet a tüdőartériába!
A szívet függesszük fel lehetőleg laboratóriumi mosogató fölé egy aortához erősített zsineggel!
Ha a felső üres vénába vizet töltünk, a víz a vér természetes útját követve először a jobb pitvarba jut, majd onnan a vitorlás billentyűket széthajtva akadály nélkül a jobb kamrába folyik.
A jobb kamrából a vitorlás billentyűk a visszafolyást nem engedik, ezért onnan csak a tüdőartérián át távozhat.
A jobb kamra falára nyomást gyakorolva a szív összehúzódásait szimuláljuk: ezek hatására a
tüdőartéria gumicsövében megindul a megjelenő víz továbbáramlása – amelyet azonban csak
folyamatos felső üres vénai vízutánpótlással lehet fenntartani.
Nézzük meg, mi történik akkor, ha a megtelt jobb kamrára úgy gyakorlunk nyomást, hogy
előtte elkötöttük a tüdőartériába erősített gumicsövet! Egészséges szívben a kamrából a pitvarba visszafolyást a vitorlás billentyűk zárása megakadályozza, így a pitvarokból nem tapasztalunk folyadék-visszaáramlást.
Lássuk be kivetített ábra alapján a vitorlás billentyű működésében az ínhúrok szerepét! Hívjuk fel a figyelmet, milyen károsodást okozhat ebben a struktúrában a szívet megtámadó gyulladás!
Tegyük hozzá, hogy pl. az intravénás kábítószer-fogyasztás bakteriális fertőzésveszélyessége milyen nagy kockázati tényezőt
jelent az elváltozást előidéző okok között!
(http://www.mnsza.hu, módosítva)

3. TERVEZZÜNK KÍSÉRLETET
Gondolkodjunk el azon, hogyan lehetne kísérletesen
megmutatni a kilépő nagyartériák zsebes billentyűinek működését!
A kísérleti elrendezés: a jobb szívfél felső nagyvénájába üvegtölcsért kötünk, az alsó nagyvénát elkötjük, majd a jobb kamrából induló tüdőartériába, a billentyűk fölé üvegcsövet rögzítünk, végül szívet az aortánál fogva állványra rögzítjük. Vizet öntünk a tölcsérbe, amely az éren keresztül a jobb
pitvarba, onnan a jobb kamrába jut. A kamrát többször egymás után nyomjuk össze, utánozva a kamra-összehúzódásokat. Vegyük észre, hogy az üvegcsőben minden összenyomásra csak emelkedni fog a
folyadék szintje, csökkenni viszont nem - azaz a zsebes billentyűk miatt nincs visszafolyás a kamra felé.

Beszéljük meg, miért okozhatnak a sérült zsebes billentyűk jelentős teljesítményromlást a szív
munkájában, olyan tünetekkel pl., mint légszomj, szívfal-megvastagodás.
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A szív elernyedésekor (diastole) a rosszul záró aorta billentyűn keresztül az aortából a kamrába vér áramlik vissza. A regurgitáció oka aortatágulat vagy aortarepedés. A bal kamrába
visszaáramló vér többlet térfogattal terheli a kamrát, ami kitágul és megnagyobbodik, ezután
a kamra már nem tud olyan hatékonysággal pumpálni, a benne lévő vérnek csak kisebb hányadát tudja a szervezet felé továbbítani.
4. BONCOLÁS
A szív boncolását kezdjük a belépő vénák feltárásával!
Hosszában, anatómiai (nagy) ollónk egyik szárát a tüdővénába vezetve tárjuk fel a bal pitvart!
Vizsgáljuk meg gerendás szerkezetét, kis térfogatát, vékony falvastagságát! Keressük meg a
bal pitvar-kamrai szájadékot!
Ezen keresztül haladjunk tovább, tárjuk fel most már a bal kamrát! Széthajtva a kamra falait a pitvar-kamrai határon láthatjuk a kéthegyű/két vitorlájú ún. mitrális vitorlás billentyűt. Azonosítsuk a vitorlákat, az ezekhez kapcsolódó ínhúrokat, és azok folytatásában a szemölcsizmokat. Ellenőrizzük az ínhúrok rugalmatlanságát! Gondoljunk vissza a korábban ezzel kapcsolatban hallott fontos élettani és egészségtani vonatkozásokra!
Keressük meg a bal kamra bal felső sarkában az aorta kilépési helyét. Tárjuk fel a kilépő
aortacsonkot szintén hosszában! Keressük meg a zsebes billentyűket és fölöttük azt a két
kis nyílást, ahol a koszorúartériák lépnek ki a szívből!
Készítsünk most keresztmetszetet a kamrák alsó harmadából!
Hasonlítsuk össze a két kamra vastagságát egymással és a pitvarokéival!
A bal kamra a szív legvastagabb falú ürege, ennek kell a legnagyobb perifériás ellenállást
legyőznie. A jobb kamra munkája azért kisebb, mert az általa mozgatott vér csak a tüdőig
áramlik. A pitvarok csak a kamrákba pumpálják a vért.
5. RAJZ

Nevezzük meg az alábbi ábra számozott részeit! . (http://mek.oszk.hu, módosítva)
aorta

aorta
zsebes billentyű

tüdőartéria

tüdőartéria

jobb pitvar

felső üres véna

pitvari fülecs

vitorlás
billentyű
vitorlája

tüdővéna

bal pitvar
szemölcsizom

szívsövény
koszorúerekkel

ínhúr

jobb kamra fala
jobb kamra

bal kamra
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Nézzünk utána tudománytörténeti munkákban a keringés felfedezésének! William Harvey
angol orvos legelsőként figyelte meg, mennyi vér távozik a szívből egy-egy összehúzódáskor.
Felismerte, hogy ennyi vért – az eredeti galenusi felfogás szerint - a szív nem képes egy nap
alatt újratermelni, tehát a vérnek újra kell használódnia. Egy rudat végigcsúsztatva a vénákon
és megállapította, hogy a vér a vénabillentyűk miatt csak egy irányban képes mozogni. és
megfigyelte, hogy a vér a vénákban mindig a szív felé mozdul. Az artériás vérzést vizsgálva
meglátta, hogy a vér pumpálva távozik az artériából, és ez megegyezik a szívverés ütemével.
Nézetei nagy ellenállásba ütköztek, mert egy 1500 éve elfogadott elméleteket kérdőjelezett
meg. A heves vita 1661-ben ért véget, mikor Marcello Malpighi felfedezte a hajszálereket,
többek között a tüdőben.

Házi feladat
Írjuk le felsorolásszerűen, milyen úton áramlik a vér az emlős szívben!
(Felső és alsó üres véna a test felől – jobb pitvar – jobb kamra – tüdőartéria – tüdő – 2 tüdővéna – bal pitvar – bal kamra – aorta – test felé.)
3. óra
Az emlős vese

Tantárgyközi kapcsolódás
Egészségtan: az ép szerv vizsgálatánál hívjuk fel a figyelmet a szervet érintő betegségekre, és
magyarázzuk el, hogy a szervben milyen anatómiai elváltozás kíséri/idézi elő az ismert tüneteket! Magyarázatunkat kísérjük rövid vetítéssel! (vesekő, vesegyulladás és veszélyei, vándorvese és diéta kapcsolata)

Eszköz és anyaglista
sertés vese
bonctálak
boncfelszerelés (csipeszek, ollók, bontótű,
szike)

gumikesztyű
törlőruha
védőruházatként köpeny vagy kötény

Munkavédelem
a figyelem felhívása az éles, hegyes eszkö- a higiénia szabályainak lefektetése
zök által okozott sérülések veszélyeire, és a gumikesztyű viselése, az eszközök szabályos
boncfelszerelés tisztaságának megőrzésére
megtisztítása munka végén, a szerv maradványainak szabályos kezelése
a laboratóriumban a kísérleti munka alatt
elvárt magaratás: utasítások betartása, soha
nem kapkodunk!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
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Helyezzük a szervet bonctálra, és figyeljük meg a külső szerve-

zettani bélyegeit!
Amennyiben megmaradt a vese tokja, vegyük észre, hogy a tok zsíros szövete az ereket kísérve benyomul a vese üregébe (ezt hívjuk veseöbölnek)!
A tok maradványait eltávolítva keressük meg a vesekaput, nézzük meg az alakját, és azonosítsuk a rajta átlépő vezetékeket (veseartéria, vesevéna, húgyvezető).
Vizsgáljuk meg a tokjától megfosztott szerv alakját és méretét – hívjuk fel a figyelmet az
emberi és a sertés vese anatómiájának a hasonlóságára!
Vegyük észre, hogy az eddig vizsgált szervekhez képest miben tér el a vese színe és magyarázzuk ennek okát!
A vese szűrletképző funkciója miatt rendkívül érgazdag szerv, frissen ezért intenzív sötétpiros
az azt behálózó dús kapillárisrendszertől.
Magyarázzuk, milyen a vese tapintása, ha kíméletesen megnyomkodjuk!
A vese fala tömör szövete miatt kemény tapintású, kivéve a vesemedence beszűkült üregét.
2. BONCOLÁS
Anatómiai ollónkkal vagy szikével a vesekaputól kiindulva tárjuk
fel hosszában a vesét, majd nyissuk szét a kapott feleket!
Először győződjünk meg róla, hogy a szervet többrétegű tok borítja!
Ezt követően különítsük el a szerv fő részeit: a kéregállományt, a velőállományt és a veseöblöt! Látható, hogy a veseöböl jelentős részét zsíros kötőszövettel kísért erek töltik ki, leszűkítve azt. A szabadon maradó, leszűkült üreg a vesemedence.
A kéregállomány friss vesén az apró erekben ragadt vértől sötét, sugarasan tagolt, homogén
szerkezetű réteg a vese külső részén.
A velőállomány és a kéregállomány határa nem egyenes vonalú, hanem a kéregállomány
kéregoszlopokkal benyomul a velőállományba, és síkban háromszög alakú vesepiramisokra
tagolja azt. A vesepiramisok alapjáról velősugarak vékony szálai nyúlnak vissza a vese kéregállományába. Bonctani jelentőségük, hogy mindkét sugár irányú struktúra mentén a vese
ereinek lefutása követhető.
A vesepiramisok csúcsa a veseszemölcs. Felszínén erős fényben apró nyílásokat fedezhetünk
fel: ezek a nefronok gyűjtőcsatornáinak nyílásai (a terület hagyományos neve ezért „áldott
szita”). A vesepiramisokban ezeknek a csatornáknak a párhuzamos kötegei a csúcs felé egyre
rendezettebb szöveti szerkezetet adnak.
A veseszemölcsök a vesemedencébe nyomulnak. A vesemedence kehelyformájúra szűkülve
vesz körbe egyszerre 1-2 szemölcsöt. A vesekelyhek egymásba nyílva alkotják a vesemedence kis központi üregét. Ebből lép ki a húgyvezeték.

3. RAJZ ELEMZÉS
A emlős vese hosszmetszetének sematikus rajzán nevezzük meg
a megjelölt számozott részeket!
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Használjuk a következő fogalmakat: vese tokja, kéregállomány, velőállomány, vesepiramis,
veseszemölcs, kéregoszlop, velősugár, húgyvezeték, vese erei, vesekehely, vesemedence, zsírszövet a veseöbölben az erek körül. (http://termtud.akg.hu, módosítva)

4. RAJZELEMZÉS
Beszéljük meg a nefron fogalmának, működésének lényegét és
elemezzük a helyzetét a vese állományában! A vonalak mellett tüntessük fel a nefron fő
részeit (vesetestecske, kanyarulatos csatorna, gyűjtővezeték), illetve a szűrlet elsődleges célját
(nyílás a veseszemölcsön, kiskehely). (Forrás: http://histologia-uaeh.blogspot.hu, módosítva)

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

Biológia 11.

– 13 –

Állati szervek

A nefronok a vese csak mikroszkóppal látható működési egységei. Egy emberi vesében körülbelül egymillió nefron működik.
Részei a vesetestecske (hajszálérgomolyag a kettős falú Bowman-tokban), elvezető csatornarendszer (elsődleges kanyarulatos szakasz, Henle-kacs, másodlagos kanyarulatos szakasz),
gyűjtőcsatornák több nefron vezetékeiből. Feladatuk a vérből történő szűrletképzést, a még
felhasználható vagy szükséges anyagok szabályozható visszaszívása, a káros anyagok további
kiszűrése.
Kivetített ábra alapján beszéljük meg a szűrletképzés és a keringés anatómiájának lényegét. (https://curiosoando.com, módosítva)

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Gyűjtsünk össze néhány élettani adatot, amelyek a vese óriási teljesítményét támasztják alá!
Pl. a vesék méregtelenítő működésükhöz olyan nagy mennyiségű vért igényelnek, hogy a
szervezetben a mindenkor keringő összvérmennyiség 1/5 része a két vese kapillárisaiban
áramlik.)

Házi feladat
Számítsuk ki, hogy ha a veséken percenként 1 liter vér áramlik át, az ebből kiválasztott folyadék, a szűrlet, 24 óra alatt 180 liter, a vizelet mennyisége pedig naponta átlagosan 1,5 liter, akkor közelítőleg mennyi a percenkénti szűrlet mennyisége?
1 nap=1440 perc→180 liter
1 perc→x
x=0.125 liter=125 ml
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4. óra
Az emlős szem

Tantárgyközi kapcsolódás
Egészségtan: az ép szerv vizsgálatánál hívjuk fel a figyelmet a szervet érintő betegségekre, és
magyarázzuk el, hogy a szervben milyen anatómiai elváltozás kíséri/idézi elő az ismert tüneteket! Magyarázatunkat kísérjük rövid vetítéssel! (szürkehályog, zöldhályog, rövidlátás, távollátás, retinaleválás, kötőhártya-gyulladás)

Eszköz és anyaglista
sertés szem
a marha szem a szívós ínhártya és az ennek
felbontásából eredő fokozott balesetveszély
miatt kevésbé ajánlott
bonctálak
boncfelszerelés (csipeszek, ollók, bontótű,
szike)

gumikesztyű

törlőruha
védőruházatként köpeny vagy kötény

Munkavédelem
a figyelem felhívása az éles, hegyes eszkö- a higiénia szabályainak lefektetése
zök által okozott sérülések veszélyeire, és a gumikesztyű viselése, az eszközök szabályos
boncfelszerelés tisztaságának megőrzésére
megtisztítása munka végén, a szerv maradványainak szabályos kezelése
a laboratóriumban a kísérleti munka alatt
elvárt magaratás: utasítások betartása, soha
nem kapkodunk!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. MEGFIGYELÉS
Helyezzük bonctálra az emlős szemet, és figyeljük meg a külső
jellemzőit. A hosszanti tengelye mentén kissé megnyúlt, de megközelítőleg gömb alakú szemet kívülről a kötőhártya borítja. Ez köti össze a szemgolyót a szemhéjjal.
Vizsgáljuk meg a szem burkait, először is a legkülső rétegét, az ínhártyát! Az ínhártya vastag, fehér színű, rendkívül szívós réteg, a szem hátulsó pólusát, majdnem a teljes felszín háromnegyedét borítja. Az ínhártya hátsó és oldalsó felszínén tapadnak a szemmozgató izmok.
A hátsó-alsó póluson keressük meg a látóideg kilépési pontját!
Az ínhártya elöl az átlátszó, az ínhártyánál domborúbb szaruhártyában folytatódik.
A szaruhártyán át látszik a szivárványhártya, az ezen látható kerek nyílás a pupilla.
2. BONCOLÁS
A boncolást kísérjük vetítéssel, ahol három dimenzióban is megmutatjuk a szem egyes részeinek helyzetét és kapcsolatait.
A kötőhártya és az azt kísérő zsírszövet eltávolítása után vizsgáljuk meg a szemmozgató izmok tapadási helyeit a szem felszínén!
A szem felnyitását kezdjük egy kis metszéssel a szaruhártyán! Legyünk óvatosak, annak
szívóssága miatt az éles, hegyes eszköz könnyen megcsúszhat rajta, ezért a művelet balesetveszélyes! A vágás mentén keletkező nyíláson át elfolyik a csarnokvíz.
Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas
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A most már kevésbé feszes falú szerven szúrjuk át az ínhártyát az ínhártya-szaruhártya határon, és a határvonal mentén vágjuk körbe a szaruhártyát! Annak leemelésével kocsonyás
anyag nyomul ki a szemgolyó hátulsó harmadából. Ez a szemgolyó belsejét kitöltő üvegtest.
Azonosítsuk a szem főbb részeit!
A szaruhártya mögött látható a pigmentált szivárványhártya. Külső szegélye mögött kis betűrődés jelzi a gyűrű alakba rendeződő sugárizmokat. Az általa létrehozott sugártest termeli a
csarnokvizet.
A szivárványhártya előtt és mögötte helyezkedik el a két, csarnokvízzel telt szemcsarnok.
A szivárványhártya közelében, a pupilla mögött látható a kétszeresen domború, friss szemen
áttetsző szemlencse. Vékony, rugalmatlan lencsefüggesztő rostok feszítik ki a sugárizmokhoz.
Beszéljük meg, mi az oka a szemlencse halál utáni, illetve szürkehályog esetén bekövetkező
elhomályosodásának (a szemlencse nagy mennyiségű fehérjét tartalmaz!)
A szemlencsét a lencsefüggesztő rostok átvágásával emeljük ki a szemből, mossuk le, majd
helyezzük nyomtatott szövegre. Beszéljük meg a tapasztaltakat! (A lencse erősen nagyít.)
A szemlencse eltávolításával láthatóvá válik a szem hátulsó kétharmada, a szemserleg.
Látható, hogy az ínhártya belső felszínét fekete festékanyagban gazdag réteg béleli. Ez a
melanint termelő és tartalmazó pigmenthám. Szorosan kapcsolódik a szem legbelső rétegéhez,
az áttetsző látóhártyához vagy retinához. A pigmenthám a retina receptorsejtjeit veszi körbe,
ezek anyagcseréjét segítik.
Azonosítsuk a retina hátsó felszínén az ovális, a retina többi részénél világosabb vakfoltot. Ez
a látóideg kilépési helye. Ettől nem messze friss szemen sárgás színű bemélyedés látható, ez a
sárgafolt, az éleslátás helye.
A pigmenthámsejtek sora alatt a szemgolyó burkait, elsősorban a retina sejtjeit tápláló érhártyát találjuk. Albínó emlősökben, ahol hiányzik a szem pigmentanyaga, ennek erei miatt látjuk pirosnak a szemet. A szivárványhártya tulajdonképpen az érhártya folytatása.
Beszéljük meg: éjszakai életmódú emlősökben a retina mögött egy fényvisszaverő réteg jelenik meg, ez biztosítja, hogy a retina receptor sejtjei sokkal kisebb mennyiségű fényt is észlelni
képesek.
3. RAJZELEMZÉS
Nevezzük meg az ábra számozott részeit, és beszéljük meg, milyen szerepet töltenek be a
szem működésében! (http://elte.prompt.h , módosítva)

kötőhártya

üvegtest
sugártest

ínhártya

szivárványhártya

sárgafolt a szem optikai tengelyén
a szem geometriai tengelye

szemlencse

vakfolt
szaruhártya
látóideg
lencsefüggesztő
rostok

retina
elülső szemcsarnok

érhártya
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Használjuk a következő fogalmakat és beszéljük meg az egyes struktúrák szerepét röviden:
szemlencse, szivárványhártya, lencsefüggesztő rostok, retina, érhártya, ínhártya, látóideg, vakfolt.
sárgafolt, üvegtest, elülső szemcsarnok, sugártest, kötőhártya.

Emeljük ki a képalkotás szempontjából lényeges struktúrákat (az optikai törőközegeket is).
4. RAJZELEMZÉS Magyarázzuk el a fentiek ismeretében a következő rajzokon bemutatott jelenségeket!
a): A szemlencse akkomodációja: távolra fókuszáláskor a sugárizmok elernyednek, a lencse ezt a lencsefüggesztő rostokon keresztül passzívan követi, és ellapul. Közelre fókuszáláskor a megfeszülő, öszszehúzódó sugárizmok tartják, de nem húzzák a lencsefüggesztő rostokat, így hagyják a lencsének az
eredeti alakját visszanyerni. (Forrás: https://hu.wikipedia.org,módosítva)
b.): Távollátás: a fókuszált fénysugarak az éleslátás helye mögött találkoznak, kompenzálása gyűjtőlencsével. c.) Rövidlátás: a fókuszált fénysugarak az éleslátás helye előtt találkoznak, kompenzálása
szórólencsével. (Forrás: http://www.szentkiralyiszemorvos.wlap.hu, módosítva)
a.)

b)

c)

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Nézzünk utána, milyen alakja lehet a sárgafoltnak, és mire utal ez? (A sárgafolt alakja az állat
életmódjával van összefüggésben: a kereső mozgással párhuzamos fejmozgásnak megfelelő
alakú. Így például a kérődzőknél a horizonttal párhuzamos csík, míg ragadozó fajoknál függőleges irányban nagyobb kiterjedésű.)

Házi feladat
Nézzünk utána az idegszövet eredetű retina szerkezetének! Készítsünk beadandó anyagot vázlatot a
retinában kapcsolódó sejttípusok hálózatáról!

Felhasznált irodalom
Fehér György (2000): A háziállatok funkcionális anatómiája Budapest: Mezőgazda Kiadó
(http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/haziallatok/ch06.html)
Perendy Mária (1980): Biológiai gyakorlatok kézikönyve. Budapest: Gondolat Könyvkiadó.

Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas

