Szigorlati gyakorlati vizsgakérdések
1. gl. parotis, ductus parotideus, ln. parotideus, n. facialis, n.
auriculotemporalis
2. n. auriculopalpebralis r. zygomaticus, n. zygomaticotemporalis,
n. zygomaticofacialis, n. frontalis, gl. lacrimalis
3. m. nasolabialis, n. infraorbitalis, n. buccalis, n. mentalis, v. facialis és ágai, gl. zygomatica
4. m. digastricus, gl. mandibularis, gl. sublingualis és kivezető járataik, lc. mandibulare,
ln retropharyngeus medialis, v. linguofacialis, v. maxillaris
5. n. hypoglossus, a. lingualis, n. lingualis, n. sublingualis, n. mylohyoideus,
n. alveolaris mandibularis, mm. pterygoidei
6. A nyelv és képletei, ér-, és idegellátása
7. a. carotis externa és ágai, vagus csoport, ggl. cervicale craniale
8. palatum molle, radix linguae, cavum pharyngis, aditus oesophagi
9. mm. constrictores pharyngis medii et caudales, m. sternohyoideus, m. sternothyreoideus, m.
hyothyreoideus, gl. thyreoidea
10. larynx, erei és idegei
11. m. sternocleidomastoideus, m. omotransversarius, arteria et lc. cervicale superficiale, n.
accessorius, n. suprascapularis
12. az elülső végtag kapcsolóövének izmai a m. sternocleidomastoideus kivételével,
nn. pectorales craniales et caudales, n. thoracicus longus, n. thoracicus lateralis,
n. thoracodorsalis
13. plexus brachialis gyökere és az itt kilépő ágak, mm. scaleni, a. axillaris, lc. axillare
14. n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. musculocutaneus, a. brachialis ágai
15. carpus és az ujjak extensorai az elülső végtagon, idegeik; ez elülső végtag felületes
vénarendszerének kapcsolata a mély vénás rendszerrel és a v. jugularis externa-val
16. carpus és az ujjak flexorai, idegeik, az alkar vérellátása
17. medialis combizmok, canalis femoralis és képletei, a hátulsó végtag nyirokcsomói
és felületes vénái
18. ágyékizmok, plexus lumbalis
19. n. ischiadicus, n. gluteus cranialis, n. gluteus caudalis, felső-hátulsó és mély farizmok
20. art. genus, m. quadriceps femoris, m. popliteus
21. tarsus flexorai, hátulsó végtag ujjainak extensorai, ereik és idegeik
22. tarsus extensorai, hátulsó végtag ujjainak flexorai, ereik és idegeik
23. arcus aortae, aorta thoracica, truncus sympathicus, n. vagus mellkasi szakasza, n. phrenicus
24. a mellüreg vénái, truncus sympathicus, n. vagus mellkasi szakasza, n. phrenicus
25. cor
26. pulmo, pericardium, mediastinum szerveinek topográfiája
27. hasfal és idegei
28. canalis inguinalis, a. profunda femoris, lnn. inguinales superficiales, n. genitofemoralis
29. diaphragma, aorta abdominalis páratlan ágai, ggl. coeliacum, ggl. mesentericum craniale
ggl. mesentericum caudale
30. a hasi aorta és a v. cava caudalis páros ágai ill. ezek medencei végágai, a has fali nyirokcsomói
31. regio analis, n. pudendus, a. pudenda interna
32. penis és izmai, scrotum, testis, funiculus spermaticus, ereik és idegeik
33. duplicaturae serosae cavi abdominis et pelvis
34. hepar, lien, gaster ereik és felfüggesztésük
35. intestinum tenue, intestinum crassum ereik és felfüggesztésük
36. ovarium, uterus ereik és felfüggesztésük
37. ren, canalis urinalis és vérellátásuk (prostata, ductus deferens pars abdominalis et pars pelvina)

