
14. Glanda suprarenala la iepure-
sectiune transversala

Marimea celulelor in acest strat pare variata. 

Legaturile celulare  sunt aranjate ca o panza de 

paianjen. Vasele de sange sinusoidale si 

trabeculele puternice de tesut conjunctiv se gasesc 

intre celule.



15. Epifiza la vaca sau porc
sectiune transversala

Epifiza (glanda pineala) are forma conica. Suprafata 

sa este acoperita de PIA MATER. Tesutul conjunctiv  

isi are originea in pia mater si asigura subdiviziunea 

parenchimului in lobi incomplet separati de diferite 

marimi. 

Epifiza cuprinde pinealocitele(celule fotoreceptoare 

modificate), celule interstitiale si celule gliale. 

Celulele interstitiale formeaza structuri la fel ca 

celulele epiteliate. Ea duce la formarea unei 

substante gresante(acervulus), nisip cerebral.

In aceasta poza, substanta gresanta ia forma de lamele suprapuse(rosii sau 

albastre), care sunt formate ca niste pietricele din substante organice, cum e 

calciul sau magneziul.



16. Hipofiza la vaca sau porc
sectiune longitudinala

Lobul anterior al hipofizei este format din diferite

tipui de celule epiteliate cu diferite forme. Acestea

sunt inconjurate de fibre reticulate si sinusuri largi

de sange. Celulele sunt grupate conform afinitatii

lor fata de coloranti sub forma de celule acidofile, 

bazofile sau cromofobe.

Celulele acidofile sunt rotunde si contin granule. Exista celule acidofile

somatotrope (granulele cu diametrul de 300nanometri), si celule acidofile

mamotrope(granule cu diametrul de 300-600 nm).

Celulele bazofile au forme diferite. Ele contin granule. Exista celule bazofile: 

gonadotrope( marimea diametrului granulelor:60-160 nm), adenotrope(marimea

diametrului granulelor:200-500nm), lipotrope(200-500nm) si melantrope(200-

400nm).

Conform opiniei actuale, celulele cromofobe nu participa in biosinteza hormonilor. 

Sunt foarte probabil precursorii celulelor producatoare de hormoni.



17. Glanda tiroida la vaca
sectiune transversala

In contrast cu celelalte gl. endocrine, tiroida 

depoziteaza cantitati mari de hormoni. Foliculii gl. tiroide 

sunt rotunzi, au diametrul intre 0,1-0,8mm. Peretii lor au 

un epiteliu cu un singur strat izoprismatic(cuboidal) cu 

nuclei rotunzi; inaltimea acestui epiteliu depinde de 

starea functionala a foliculilor. Spatiul din interior 

contine material coloid omogen. Celulele clar definite 

sunt colorate usor.

O capsula cu o lamina exterioara si interioara inchide glanda tiroida, asa cum se 

intampla si la alte organe. Firisoare de tesut conjunctiv incep din interiorul laminei si

strabat glanda. Aceasta creeaza o structura lobara. O membrana bazala si o retea

densa de capilare fenestrate si fibre nervoase incercuiesc foliculii tiroidieni.



18. Timus la vaca
sectiune transversala cu corpi Hassal

Corpusculii Hassall  sunt elemente caracteristice medularei timusului. Ei
constau din mai multe straturi concentrice de celule într-un aranjament amintind de o 

ceapă. Celulele reticulului rezintă adesea degenerare hialină. Prin urmare, acestea se 
distribuie ocazional omogen și se coloreaza intens cu eozină. Se pot forma și chisturi. 

Un reticul epitelial remarcabil de mare ocupă de obicei centrul corpusculului Hassall. 

Celule medulare formeaza un strat în jurul acestui centru. Diametrul corpusculelor 

Hassall este 20–500μm.
Funcția lor nu este cunoscută. Pot apărea din țesutul ectodermic deoarece 

datele analitice arată prekeratina și keratina în celulele lor, similar cu celulele

epidermei.

Mai multe celule de timus epitelial biosintetizează substanțe, care, probabil,

au caracter hormonal. Substanțele cunoscute și bine definite sunt timosina, 

timopoietina și timulina, printre altele.


