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1.Rinichiul porcului sectiune transversală

Această secțiune frontală prin rinichiul unui porc oferă o imagine foarte clară a 
organizării radiale a organului. Tuburile lungi de colectare rulează din piramidă renală 

în formă de con spre zona interioară a piramidei medulare și în final, la suprafața 
renală.Piramida medulară se extinde în pelvis renal. Țesutul piramidal medular extern 
conține tubuli renali și pare să aibă dungi radiale. Următorul strat este cortexul renal. 

Aceasta prezintă corpusculii renali (corpusculi Malpighi) ca pete mai întunecate. 
Rinichii umani sunt multipapilari (8-18 lobi). O capsulă puternică de țesut conjunctiv 

(capsulă renală) învăluie rinichiul. 

1.Piramidă 
2.Medulară renală, zonă interioară 
3.Pelvis renal 

4.Medulară renală, zonă exterioară 
5.Cortexul renal 
6 .Papilă renală 

7.Sinus renal



2.Ureter al iepurelui sectiune transversală

Mucoasa este format din urotheliu și lamina propria. Mucoasa formează șase 

până la opt falduri longitudinale; se pliază atunci când musculatura peretelui 
se contractă. Acest lucru explică în formă de stea gardă centrală în secțiunea 

transversală. Există celule epiteliale exfoliate în gardă. Odată cu relaxarea 
mușchilor peretelui, pliurile ureterului dispar. 

Tunica musculara formează stratul muscular puternic al ureterului. Are două 
sau trei straturi. Musculara este formata din stratul longitudinalul intern și 

extern fascicule musculare cu un strat intercalat de fascicule musculare 
circulare. Între straturile musculare există un țesut conjunctiv amplu. 

Tunica adventice conține fibre de colagen și este traversat de multe vase și 
nervi. 



3. Vezica urinara a iepurelui sectiune transversală

Structura stratificată a ureterului se găsește și în vezica urinară. 
Uroteliul se găsește în partea superioară. Lamina proprie constă dintr-un strat relativ 

gros de țesut conjunctiv.
Tesut conjunctiv submucos este vizibil la marginea inferioară. 
Fibrele musculare puternice ale tunicii musculare formează o rețea cu fascicule 
musculare longitudinale interioare și exterioare, care sunt intercalate de un strat de 
mușchi circulari. Peretele muscular foarte puternic al vezicii urinare formează 
muschiul detrusor.
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1.Ovar cu corp luteal- sectiune transversală

Ovarul este format din epiteliul de suprafață (numit și epiteliu germinal), tunica albuginea și stroma corticală. 
Epiteliul de suprafață are un singur strat, iar celulele sale sunt cuboide sau coloane. La mezovarium, devine 

continuă cu epiteliul peritoneal scuamos. Stratul de celule și fibre ale tunicii albuginea de sub epiteliu de 
suprafață nu conține foliculi. Acest stratul este urmat de stroma corticală (zona parenchimatoasă). Se compune 

din celule de țesut conjunctiv, miofibroblaste și celule ale glandei interstițiale și conține foliculi primordiali și 
foliculi primari.

Parenchimul ovarian contine o o scoarță exterioară și o medulara interioară (zona vasculosa) .Medula conține 
țesut conjunctiv, celule musculare, fibre elastice și reticular e și vase. Foliculele nu sunt prezente. 

Zona corticala contine foliculi ovarieni in diferite stadii evolutive.



2. Trompa uterina a scroafei -sectiune transversală
Trompa uterina are o  tunica mucoasă, tunica musculara, subseroza vascularizată si tunica serosa.

Mucoasa din ampula tubului Fallopian se ridică la pliurile longitudinal. Faldurile sunt subdivizate în falduri 
secundare și terțiare., ceea ce reduce considerabil lumenul oviductului.

Tunica muscularis (tuba musculatura uterină) este format din trei straturi. Aceste straturi sunt elicoidale și 
arată configurații foarte neregulate. Straturile interioare și exterioare sunt fascicule musculare longitudinale, iar 

fasciculele musculare din stratul mijlociu sunt circulare.
Stratul larg de țesut subserosal conține numeroase vase . Există, de asemenea, cabluri de celule musculare 

netede, cu densitate variabilă în stratul muscular subperitoneal, care se conectează cu uterul, mesosalpinx  și 
mezovarium. Mușchii permit modificări în poziționarea oviductului. 

Epiteliul peritoneal cu un singur strat este foarte lucios și plat. tunica serosa  acoperă țesutul subserosal. 



3. Uter al iepurelui sectiune transversală

Uterul este un organ gol în formă de pară. Are aproximativ 7–9 cm lungime, 3–4 cm latime,  2-3 cm grosime și 
cântărește 100-120 g. Uterul este localizat în plica lata uteri. Părțile structurale ale uterului sunt corpul uterului cu 

fundul uterin superior și colul uterin. O porțiune a colului uterin iese în vagin unde formează partea vaginală a colului 
uterin . Cavitatea uterină (cavum uteri) are forma a unei fante. În viziune frontală, apare triunghiular. 

Peretele uterin este de 1,5 până la 2 cm gros. Începând de la limita exterioară, există următoarele straturi: perimetru 
sau tunica serosa (epiteliu peritoneal), miometru sau tunica muscularis cu patru straturi (strat submucosum sive 
subvasculare, stratul vasculosum, strat supravasculosum, strat subserosum) și endometru sau mucoasa tunica. 

Secțiunea sagitală aproape centrală arată toate straturile. 

1.Cavitate uterină 2.Perimetru 
3.Miometru 4.Endometru



4. Vagin al iepurelui -sectiune transversală

Peretele vaginului este format din tunica mucoasă, tunica muscularis și tunica adventitia.
Tunica mucoasa nu contine glande. Este acoperit de un epiteliu scuamos non-cheratinizant multistrat cu plici de 

suprafață. Celulele epiteliale sunt bogate în glicogen. Lamina propria cu elastic fibrele și un plex venos se limitează cu 
epiteliul. Epiteliul se blochează prin papilă cu țesutul conjunctiv al peretelui vaginului. Epiteliul este format din celule 

bazale, celule parabazale, celule intermediare și celule de suprafață. Aceasta poate fi influențat de hormoni și prezintă 
modificări ciclice. Numeroase gratuite celulele, în special limfocitele, se găsesc imediat sub epiteliu în lamina proprie. 

1.Epiteliu scuamos non-cheratinizat multistrat (stratificat) 
2.Lamina propria



5. Epididim al iepurelui sectiune transversala

Epididimul este format din cap, corp și coadă.Conductele seminifere încep în retea testiculară. 

Sunt 10-16 ducte eferente tortuoase formează următoarea parte a căii. Acestea sunt ductule de 

aproximativ 10-12 cm lungime, care sunt separate unele de altele prin țesut conjunctiv. Ductulele 

și țesutul conjunctiv formează capul epididimal. Ductulele eferente se combină pentru a forma 

canalul epididim care se înfășoară, care continuă ca vas deferent.
Celule epiteliale de linie diferită de înălțime efluenții ductuli. Acest lucru creează un profil de 

suprafață interior ondulant. ductuli eferenti sunt umpluti cu sperma si lichid seminal. Câteva 

straturi de celule musculare netede diferențiate incomplet. Există, de asemenea, vase limfatice. 

Mai mulți ductuli eferenti de la epididimul unui bărbat de 50 de ani. 

1.Ductule eficiente ale testiculelor 

2.Țesut conjunctiv interstițial 

3.Celule musculare netede 

4.Vase limfatice



6. Penis al iepurelui sectiune transversală

Penisul este format din corpora cavernosa împerecheată și corpul spongiosum al
canalului uretro-seminal. Se încheie cu penisul glandelor. 

Corpurile cavernosa ale penisului sunt acoperite de tunica albuginea, care este o teacă 
dură a țesutului conjunctiv. Septul pectiniform al penei este situat între corpul 

spongios. 
Corpul uretral spongiosum este încorporat de o tunică albuginea subțire. Fascia 

penisului învăluie corpus cavernosa și corpus spongiosum. 

1.Penile corpora cavernosa 2.Spongiosul corpului uretral 
3.Uretra 4.Septul pectiniform 

5.Penica tunica albuginea și fascia 6.Membrana exterioară 
7.venă dorsală a penisului (aici pereche) 8.Artera dorsală a penisului 

9.Penis Arteria profunda 10.Albuginea tunică subțire a corpului spongiosum uretral



7. Prostata porcului sectiune transversală

Are aproximativ 30–50 de glande tubuloalveolare unice ramificate, încorporate în 
țesutul conjunctiv colaginos fibros, care este împletit cu o plasă de celule musculare 

netede (colorate cu roșu aprins) (stroma fibromusculară). Plicele epiteliale ies în 
lumenul canalelor glandelor. Lumenul este căptușit de un epiteliu cuboidal. Nucleii se 

găsesc la diferite înălțimi. 
Fiecare glandă are 15-30 conducte secretoare, care se termină în jurul coliculului 

seminal în sinusul prostatic al uretrei.

1.Glandă tubuloalveolară unică 
2.Celule musculare netede
3.Pliuri epiteliale


