
38. Creierul soarecelui- sectiune longitudinala

Organizarea laminara a scoartei cerebrale:
-I stratul molecular( plexiform) cu neuroni rari, mici
(neuroni Cajal), cu fibre amielinice paralele cu 
suprafata
-II- strat granular extern cu neuroni piramidali mici si
stelati
-III- strat piramidal extern cu neuroni piramidali de 
dimensiuni mijlocii
-IV- strat granular intern cu neuroni stelati mici
--V- strat piramidal intern cu neuroni piramidali
--VI- polimorf cu neuroni mari de forme diferite
-_Interneuronii_ in toate straturile, cu rol inhibitor si
excitator



39. Cerebel la mamifere- argintiu pentru celule Purkinje

Scoarta cerebelului are trei straturi celulare:
-La exterior se gaseste stratul molecular, situat sub meninge. 
Este sarac in celule si bogat in fibre
-_ Stratul intermediar contine corpii celulelor Purkinje, pe un 
singur rand. Axonii lor parasesc scoarta cerebelului si
realizeaza conexiuni cu nucleii cerebelosi
-- Stratul intern (granular) este format din neuroni de talie
mica, dar foarte numerosi.

Celulele Purkinje par izbitoare chiar și cu metode generale de 
colorare, deoarece sunt cei mai mari neuroni ai cerebelului.
Dendritele lor urca in stratul molecular; De obicei dendritele
primare puternice se ramifică în dendritele secundare și
terțiare. 
În treimea inferioară există tracturi de fibre din stratul
molecular imediat peste corpul celular al celulelor
Purkinje,care se desfășoară paralel cu stratul granular și
vertical față de copacii dendritici din celulele Purkinje. 



40. Ganglioni simpatici- neuroni multipolari
sectiune transversala

Ganglionii sistemului nervos autonom conțin celule
multipolare. Neuronii motori viscerali transmit 
excitații către intestine, glande și vasele.
Fibrele nu au teci de mielină. Ele ajung până la 
celulele musculare și reglează contracțiile ritmice ale 
segmentelor intestinale. Dimensiunile corpurilor lor
celulare sunt uniforme. 



41. Nerv periferic al pisicii sau iepurelui- sectiune
longitudinala

Mai multe fibre nervoase mielinizate și nemielinizate ale 
nervului periferic. 
Mielina- teaca fibrelor nervoase este acoperită de citoplasma  
celulelor Schwann exterioare. Teaca de mielină este formată 
din straturi de membrane stivuite. neurofilamente,
neurotubuli și mitocondrii mici de tipul crista rotund, care se 
găsesc și în axoplasma fibrelor nervoase mielinizate. Între 
fibrele nervoase există fibrilele de colagen ale endoneurvului;
Fiecare dintre axonii mielinizati se afla în celulele Schwann 
(celule gliale periferice). Celulele Schwann furnizează canaluri 
sau santuri asemănătoare la suprafața lor ca niște izvoare 



42. Ochi de pisica- partea anterioara+cornee, 
sectiune transversala

Această secțiune verticală prin cornee oferă o imagine clară a straturilor
structura. Acoperirea exterioară constă din cinci sau șase straturi de celule 
non-cheratinizate (epiteliu scuamos non-cheratinizant multistrat). Are o 
înălțime de aproximativ 70μm și este susținut de o membrană bazală. 
Lamina de limitare (membrana lui Bowman) urmează ca un strat relativ larg. 
Stroma corneeană groasă (substantia propria corneae) prezintă 200-250 
lamele dens stivuite de aproximativ 2μm grosime, întrețesute de fibrilele de 
colagen orientate paralel. Fibrocite (keratinocite) cu procese citoplasmatice 
(„fibrocite ramificate”;) se gasesc ntre fibrilele de colagen. Fibrocitele 
corneene apar în formă de fus insecțiuni verticale.
Lamela posterioara mai subtire(membrana Descemet) separă stroma 
corneei deeEpiteliu cornean cu straturi posterioare cu o grosime de 5 μm 
(endoteliu cornean) . Această secțiune verticală a corneei prezintă epiteliul 
corneei, membrana Browman și stroma corneei. O celulă intermediară se 
întinde adesea peste două celule bazale ca o umbrelă. Cele două straturi 
superioare constau din aplatizate, aproximativ 5μm grosime și până la 50μm 
lungime celule de



43. Ochi de pisica- partea posterioara+retina, 
sectiune transversala

Secțiune verticală prin partea 
optică a retinei și choroidea. Irisul, 
coroidul și corpul ciliar apar 
combinate ca uvea. Coroidul este 
partea posterioară a uveei. 



44. Cohlee de porc de Guineea-
sectiune longitudinala /organul Corti

Cochlea-OrganulCorti (organum spirală, papilla spiralis) se bazează pe membrana basilară. Ea reprezintă
partea conductei cohleare, care a diferențiat în epiteliul senzorial. Există două grupuri de celule cu funcții
diferite: 

1.Celulele senzoriale sau celulele receptoare, Fibrele nervului acustic se termină la celulele senzoriale. 
Celulele senzoriale interioare sunt dispuse pe un strat de celule, iar celulele din stratul extern sunt dispuse
in  rândurile triple sau cvadruple, Apical celulele contin cili - stereocilia (stereocilia cohlear). Celulele
interioare și exterioare prezintă numeroase diferențe în atributele lor morfologice, iar funcțiile lor sunt
diferite.  

2. Celulele de susținere falangeale

Ambele tipuri de celule formează rânduri. O vizualizare de suprafață confirmă aranjamentul celulei în
rânduri. 



45. Regiune olfactiva la caine sau
iepure- sectiune transversala

Epiteliul columnar multistrat al mucoasei olfactive constă din 
celule bazale, celule de sustinere și celule olfactive senzoriale. 
Nucleele acestor celule ocupă diferite niveluri.
Celulele de sustinere sunt cele mai numeroase; de obicei mai largi
la suprafețele lor apicale decât la baza lor. Microvilli lungi ies din 
suprafețele libere ale celulelor de sprijin. Ele conțin multe
organelles, un aparat Golgi mare, extins și granule secretoare. 
Celulele senzoriale sunt neuroni bipolari. Șase până la opt cilii
lungi ies din celulele olfactory, care conțin receptorii olfactory. 
Rețineți abundența mitocondriilor în celulele senzoriale. Procesele
bazale ale celulelor senzoriale sunt axoni, care se aduna la baza
epiteliului și traversează membrana bazală. S-au opus numai după
ce au traversat lamina bazală. Butonii olfactivi cu cilii lor alcătuiesc
porțiunea apicală a proceselor dendritice ale acestor celule
senzoriale



46. Papile foliate la iepure
sectiune transversala

Secțiuni de două papile foliate vecine ale limbii de 
iepure. Sunt șase papile gustative în pereți. Ele constau 
din celule senzoriale cu receptori de gust, celule de 
sprijin și celule bazale. 
Mugurii gustativi sunt organe epiteliale. Secțiunile 
transversale afișează forma lor ovală. Circumferința lor 
este și mai mică la suprafața epitelială. Fiecare mugure
gustativ are are 40-70 de celule lungi, orientate 
longitudinal, care sunt drepte în centru, dar ușor 
arcuate. Celulele au aspectul stratificat al unei cepe. 
Celulele senzoriale ajung la porii gustatori la suprafața 
epitelială. 



48. Scalp uman
sectiune transversala a foliculelor de par

Pielea scalpului constă din epidermă, dermă
(corium) și țesut subcutanat, care continuă în
aponeurosis epicranialis (aponevroza craniana). 
Această secțiune verticală a scalpului arată că
rădăcinile părului stau vertical în invaginații
epidermice în formă de pâlnie. Arborii de păr
(scapus pili) se extind de obicei peste epiteliu. 
Foliculii de par se gasesc in stratul subcutanat. 
Mănunchiurile musculare arrector netede (mușchii
erectori ai părului) provin din stratul papilar al 
dermei și se extind la țesuturile conjunctive ale 
foliculilor de păr (piele de gâscă). Fiecare folicul de 
păr are una sau mai multe glande sebacee. 
Mănunchiurile din fibre de tendon ale 
aponeurotica galea (aponeurosis epicranialis) sunt
prezentate în banda care rulează paralel cu 
marginea inferioară a figurii. 



49. Unghie in dezvoltare la embrion-
sectiune sagitala

Unghiile (ungues) degetelor sunt 
arcuate, aproximativ 0,5 mm grosime, 
plăci cornoase keratinoase epidermice. 
Ele sunt situate în patul unghiilor 
(hiponychium). Peretele unghiilor 
înconjoară marginile laterale și 
proximale. Peretele lateral al unghiilor 
este încorporat în ori unghiilor 
(eponychium). Această secțiune prin 
unghie și vârful unui deget uman arată 
structura osoasă asemănătoare 
buretelui a falangei de capăt sub unghia 
arcuatai. Rețineți glandele sudoripare 
eccrinal , plasturii țesutului adipos și 
conturul dinților vârfului degetului (piele 
groasă) 



50. Glanda mamara a vacii- sectiune
transversala

Glanda mamară contine 15–25 glande 
tubuloalveolare separate în lobi, delimitati prin 
țesut conjunctiv și țesut adipos. Alveolele lor sunt 
complet dezvoltate numai în timpul sarcinii și 
alăptării. Alveolele sunt rareori prezente în glandele 
care nu lactat, în special la femeile nulliparous. 
Central prezintă conducta secretorie (lactiferii
sinusurilor), continuata cu tubuli cu capete oarbe și 
conducte incomplet dezvoltate (ductus lactiferi). 
Rețineți teaca slăbită a țesutului conjunctiv . 

Canalele secretorii ale glandei mamare încep să 
încolțească în timpul sarcinii. Alveolele și lobii se 
formează, iar tesutul conjunctiv se retrage.

Epiteliul glandei are înălțimi diferite, în funcție 
de starea sa secretorie. Produsele secretorii sunt 
vizibile în lumenul canalelor glandei.


