PATKÁNY
Fogak

NYÚL

1I 0C 0P 3M (felső fogsor)
1I 0C 0P 3M (alsó fogsor)
torus linguae, 1 papilla vallatae

Szájüreg

Mirigyek

Tápcsatorna

Hasüreg

Nemi szervek

Mellüreg

parotis, gl. mandibularis, gl.
sublingualis monostomatica,
extraorbitális könnymirigy
gyomor: együregű összetett, van
saccus caecus
máj: lobus dexter
med.(cranialisabban)/ lat.
lobus sin. med. (cranialisabban)/
lat.
lobus caudatus: proc. caud, proc.
papillaris
nincs epehólyag
pancreas: szétszórva, zsírba
ágyazva
caecum: nagy, baloldalt

lép: hosszúkás
vese: sima, egypapillás
nőstény: uterus duplex, két szarv, 2
cervix egymás mellett fut, 2 nyílás
a portion (közel egymáshoz),
húgycső a clitorison nyílik
hím: tág a lágyékgyűrű, here
visszahúzható a hasüregbe, penis salakban hátrafelé tér
járulékos nemi mirigyek: gl.
vesicularis hatalmas, gl.
coagulationis, prostata (dors, ventr.
rész), gl. bulbourethr., gl.
preputialis
thymus: jól fejlett
tüdő: baloldal tagolatlan, jobboldal
tagolt (lobus cran./ medius/ caud./
acc.)
v. cava cranialis kettős
arcus aortae: 3 ér lép ki, tr.
brachioceph, a. carotis comm. sin.,
subclavia sin.
v. azygos sinistra
1

2I 0C 3P 3M (felső fogsor)
1I 0C 2P 3M (alsó fogsor)
torus linguae, 2 papilla vallatae, 2
papilla foliatae,
tonsilla palatina
inflexum pellitum (szőrcsík a
szájüregben)
parotis hatalmas, gl. mandibularis,
gl. zygomatica jól fejlett, gl.
lacrimalis, gl. lacrimalis accessoria
hibernációs mirigy tarkótájékon
(barna zsírszövet)
gyomor: együregű egyszerű
máj: ugyanúgy tagolt, mint a
patkányé, de processus caudatus
összeolvad a lobus dexter lat.-al, van
epehólyag
duodenum: duodenum transversum
kacsokat vet
ileum: ampullaszerű vége sacculus
rotundus
caecum: hatalmas, jobb oldalon van,
rajta behúzódások, de nem taeniak, 3
csavarulata (gyrus primus, secundus,
tertius), van féregnyúlvány
(appendix vermiformis)
colon: colon ascendens initialis
szakaszán 3 taenia, majd 1
lép: vékony, kicsi
vese: sima, egypapillás
nőstény: uterus duplex, 2 szarv, 2
cervix, 2 nyílás a portion (távol
egymástól)
hím: tág a lágyékgyűrű, here
visszahúzható a hasüregbe
járulákos nemi mirigyek: gl.
vesicularis (jól fejlett, körte alakú),
prostata
glandulae preputiales

thymus: jól fejlett, bal egységes,
jobb dors./ventr. rész
tüdő: jobb (lobus cran./ med./ caud./
acc.) és baloldal (lobus cran. kettős/
caud.) is tagolt
v. cava cranialis kettős
arcus aortae: 2 ér lép ki, tr.
brachioceph, a. subclavia sin.
v. azygos dextra

