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Tema: Patologia sistemului genital masculin. Patologia sistemului genital feminine.

I. Microprepatate :

№ 227. Adenocarcinom de prostată pe fond de hiperplazie glandulară. (coloraţie H-E.). Indicaţii:

1. Focarul de ţesut canceros cu proliferarea unor structuri glandulare atipice.

2. Țesutul prostatic adiacent cu semne de hiperplazie:

а. glande dilatate chistic de formă neregulată;

b. ţesut fibro-muscular.

№ 214. Seminom testicular. (coloraţie H-E.). Indicaţii:

1. Celule tumorale de formă poligonală cu citoplasma clară.

2. Infiltrate limfoide în fasciculele fibroconjunctive.

№ 108. Sarcina  tubură(coloraţie H-E.). Indicaţii:

1. Vilozități coriale.

2. Țesut decidual.

3. Peretele trompei uterine.

№ 111. Coriocarcinom uterin (coloraţie H-E.). Indicaţii:

1. Celule epiteliale ale citotrofoblastului cu citoplasma clară  (celule Langhans).

2. Celule atipice sinciţiale cu hipercromia nucleilor.

3. Focare hemoragice.

II. Macroprepatate :

№ 90. Hiperplazia nodulară a prostatei cu hipertrofia peretelui vezicii urinare.

№ 105. Carcinom de corp uterin.

№ 106. Carcinom de col uterin.

№ 108. Sarcină tubară.

№ 111. Chist ovarian dermoid.
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№ 227. Adenocarcinom de prostată pe fond de hiperplazie glandulară. (coloraţie H-E).
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№ 214. Seminom testicular. (coloraţie H-E ).
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Carcinom testicular 

embrional.

(pattern solid).



Tumora de sac Yolk 

(sac vitelin) testiculară.

(pattern microchistic).
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Coriocarcinom

testicular.

1. Citotrofoblast.

2.  Sincițiotrofoblast.



Teratom testicular matur.



Teratom testicular imatur.



Hidrocel 

 Chist epididimar



Carcinom invaziv de 

glandă mamară.



Carcinom mamar invaziv:

a – ductal;

b – lobular.
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Adenomioza peretelui uterin.



Hiperplazie simplă și 

complexă a endometrului.



Carcinom endometrial, 

varianta endometrioidă.



Leiomiom uterin.



Leiomiosarcom.



Neoplazie intraepitelială 

cervicală (koilocitoză). HSIL (CIN 2,3).
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Cancer de col uterin.

(histologic – carcinom scuamos

cu keratinizare).



Chist endometriotic ovarian.
(ciocolațiu)



Chist ovarian dermoid.



Sarcină ectopică tubară.



№108.  Sarcină  tubură (coloraţie H-E).
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Molă hidatiformă.



Coriocarcinom

gestațional.

Molă disecantă.

Molă hidatiformă disecantă
Coriocarcinom cu diseminare în plămâni.



№ 111. Coriocarcinom uterin (coloraţie H-E).
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