


Un tip de
epiteliu format 
din celule 
inalte, care au 
forma unor 
columne.



Epiteliul columnar al endocervixului

• Epiteliul care căptușește canalul endocervical 
și criptele endocervicale constă dintr-un 
singur strat de celule columnare 
producătoare de mucus. Aceste celule sunt 
alungite și cilindrice și sunt aranjate sub 
formă de „gard de țăruși”. Nucleele sunt 
situate, în principal, bazal, adiacent 
membranei bazale, însă în timpul secreției 
mucoase active nucleul poate fi deplasat de 
mucus și împins spre centru.





2.Epiteliu ciliat

Un tip de
epiteliu
format din 
celule mari, 
care prezinta 
cili.



Tesut fibros- tendon de vaca

.Această figură prezintă o parte a 

unei secțiuni longitudinale printr-un 

tendon.
Componentele structurale ale 

tendoanelor sunt fibre de colagen 

absorbant de stres, fibre care sunt 

proporționale cu sarcinile lor 

mecanice. Fibrele de colagen se 

asamblează într-un aranjament 

paralel (mănunchiuri). Fibrele 

relaxate se ondulează ușor. 

Fibroblastele și rândul lor de nuclee

sunt aliniate între pachetele de fibre. 

Aceste celule se mai numesc celule 

tendonice (tenocite).Geometria 

celulelor tendonului se adaptează 

condițiilor spațiale

în interiorul structurii tendoanelor.

Prototipul țesutului conjunctiv 

regulat și dens cu fibre paralele 

este prototipul de tendoane (formă 

asemănătoare), aponevroze (formă 

plană, plană) și ligamente



Cartilaj elastic- fibre elastice

Cartilajul elastic conține rețele de 

fibre. La punctele nodale, fibrele se lărgesc. 

În principiu, restul cartilajului elastic are 
structura similara cu cea a cartilajului hialin. 

Ca și cartilajul hialin, conține

fibre de colagen mascate. Spațiile rotunde 

sau ovale conțin celule cartilaginoase. La 

marginea stângă a figurii se află

perichondrul, cu fibrele elastice fine, paralele 

cu suprafața.

Cartilajul elastic apare în cartilajul 

auricular, epiglota,procesele cartilajului 

aritenoid (procese vocalis cartilaginis 

arytaenoideae).



Dezvoltarea osului- sectiune din deget fetal

Secțiunea 

longitudinală prin degetul 

arătător al unui embrion uman 

pentru a ilustra osteogeneza 

chondrală (osificare 

chondrală, endocondrală), 

care începe în diafiză.



Muschi striat la pisica- sectiune transversala

Secțiunea 

transversală a fibrelor 

musculare scheletice 

cu miofibrilele 

distribuite uniform. 



Muschi striat cardiac la pisica
(sectiune longitudinala si transversala)

Fibrele musculare cardiace sunt ramificate și se anastomozează, creând 

astfel o rețea. Spațiile în formă de fante sunt umplute cu țesut conjunctiv bogat 

vascularizat. Fibrele musculare cardiace sunt mai subțiri decât fibrele musculare 

scheletice, dar mai groase decât celulele musculare netede.

Celule musculare cardiace (cardiomiocite) au un singur nucleu. Caracteristic 

cardiomiocitelor sunt struturile (discuri intercalare), care sunt benzi dense, puternic 

pătate de-a lungul fibrelor musculare. Sunt distanțate în mod regulat și acoperă 

întreaga lățime a fibrei. Nucleul celulei este situat central, înconjurat de un strat bogat 

de sarcoplasmă, in care se gasesc adesea picături de grăsime, glicogen și pigment



Maduva rosie osoasa- vaca
Țesutul conjunctiv 

reticular este o formă specială de 
țesut conjunctiv, cu putine fibre. 

Oferă structura de sprijin pentru 

splină, nodulii limfatici, foliculii 

limfatici și măduva osoasă 

Tesutul conjunctiv reticulat
contine celule reticulate ramificate 

într-o rețea cu ochiuri largi. 

Această rețea este împletita cu 

fibre (reticulare) care aderă 
îndeaproape la suprafețele 

celulelor reticulului. Spațiile 

intercelulare mari conțin 

celule și lichide.


