
 

Mikroszkópos anatómia II. szövettani metszetek beosztása   -  FOK II. évfolyam 1. félév  2021. Ősz 

Hét Metszetek 

1. hét 

szept.06-10. 

 

Thymus, tonsillák 
47. tonsilla palatina (H-E) Bemutatni ÁOK 2 42. Tonsilla palatina –H-immun humán 

48. tonsilla lingualis (H-E) Bemutatni: ÁOK 2 48.Tonsilla pharyngea (H-E) 

49. thymus (H-E)     

2. hét 

szept.13-17. 

Nyirokcsomó, lép 
44. nodus lymphaticus (H-E)      
45. lien (H-E) 

46. lien (mosott ) (H-E) Bemutatni: ÁOK 2 1. a és b lien , human,B és T sejtek  immunjelöléssel 

3. hét 

szept.20-24. 

PIR szövettan  MIKRO1  

36. perifériás ideg - keresztmetszet (H-E) 

      Bemutatás: perifériás ideg - keresztmetszet (ozmium); perif. ideg metszetei bőrben 

37. pseudounipolaris neuronok (ggl. spinale, H-E) 

38. multipolaris neuronok (ggl. vegetativum, Ag-impregnáció)    Bemutatás: veg. ggl. bélfalban 

43. motoros véglemez (harántcsíkolt izom, Ach-eszteráz) 

4. hét. 

szept.27-okt.01. 

KIR szövettan 

39. medulla spinalis (multipolaris neuronok, Nissl) 

40. cortex cerebri (pyramis-sejtek, Bielschowsky) 

42. cortex cerebri (pyramis-sejtek, Golgi-impregnáció) 

94. hippocampus (H-E) 

95. cortex cerebelli (H-E) 

41. cerebellum (GFAP-immunhisztokémia) 

5. hét 

okt.04-08. 

 

I. DEMONSTRÁCIÓ 
 

6. hét 

okt.11-15. 

KIR konzultáció I. 

Agytörzsi keresztmetszetek és szövettani metszetek 

 99. mesencephalon keresztmetszete (Luxol-Nissl) 

100. medulla oblongata keresztmetszete (Luxol-Nissl 

 

7. hét 

okt..18-22. 

 

KIR konzultáció II. 

8. hét 

okt. 25-29. 

 

KIR konzultáció III: 

9. hét 

nov. 2-5. 

nov.1 hétfő 

II. DEMONSTRÁCIÓ: KIR mikr. 
Endokrin mirigyek I. 

90. corpus pineale (H-E) 

86. hypophysis (H-E) 

87. hypophysis (krómhematoxilin-floxin) 

10. hét 

nov. 8-12. 

Endokrin mirigyek II. 

88. glandula thyroidea (H-E) 

89. glandula parathyroidea (H-E) 

92. glandula suprarenalis (H-E) 

Bemutatás:  74. Leydig-sejtek (H-E) 

                    78. ovarialis folliculusok (H-E) 

                    79. corpus luteum (H-E) 

                    70. Langerhans-szigetek (H-E) 

11. hét. 

nov. 15-19. 

Bőr, emlő 

6. tenyérbőr (H-E) 

11. hajas fejbőr (H-E) 

17. hajas fejbőr (Azan) 

18. hajas fejbőr (Hornowsky) 

85. mamma non lactans (H-E) 

93. mamma lactans (H-E) 

12. hét 

nov. 22-26. 

 

Látószerv 

96. bulbus oculi (H-E) 

97. retina (félvékony metszet - toluidinkék) 

9.  pigmenthám (retina, natív) 

33. glandula lacrimalis (H-E) 

13. hét 

nov. 29-dec.3. 

Hallószerv 

98. cochlea (félvékony metszet - toluidinkék) 

14. hét 

dec. 6-10. 

Ismétlő gyakorlat 

 


