
Tuberculoza. Sifilisul. 

Sepsisul.



Tema: Tuberculoza. Sifilisul. Sepsisul.
I. Micropreparate:

№ 79. Tuberculoză miliară pulmonară. (coloraţie H-E). Indicaţii:

1. Granulom tuberculos:

a. necroza cazeoasă în centrul granulomului;

b. stratul de celule epitelioide;

c. celule gigante polinucleate Langhans;

d. stratul de celule limfoide.

2. Ţesutul pulmonar adiacent.

№ 80. Tuberculoză miliară hepatică. (coloraţie H-E). Indicaţii:

1. Granulom tuberculos.

2. Ţesutul hepatic adiacent 

№ 33. Mezaortită sifilitică. (coloraţie H-E). Indicaţii:

1. Infiltrat limfo-plasmocitar gomos de-a lungul vasa vasorum în adventiţia şi media aortei.

2. Focare de distrucţie a fibrelor elastice.

3. Depozitări de calciu în peretele aortic.

№ 101. Nefrită embolică purulentă. (coloraţie H-E). Indicaţii:

1. Emboli microbieni în lumenul capilarelor glomerulare.

2. Focar de necroză în jurul embolului microbian.

3. Aglomerări de leucocite neutrofile (abces).

4. Glomerul nemodificat. 

II. Micropreparate:

№ 85. Nefrită embolică purulentă.

№ 44. Tuberculoză pulmonară fibro-cavitară.

№ 15. Anevrism sifilitic al aortei.

№ 17. Endocardită polipoasă-ulceroasă a valvulei aortice.

№ 43. Pneumonie cazeoasă.

№ 153. Spondilita tuberculoasă.





Complex primar pulmonar
(afect primar subpleural şi limfadenită 

cazeoasă).



Afect primar pulmonar.



Limfadenită tuberculoasă.



Complex primar 

Intestinal.



Complex primar vindecat 
(cicatrizarea afectului primar şi 

calcificate în limfoganglioni).



Tuberculoză hematogenă miliară.
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№ 79. Tuberculoză miliară pulmonară. (coloraţie H-E).



Tuberculoză hematogenă, granuloame în ficat,suprarenală, 

salpinge și rinichi.



№ 80. Tuberculoză miliară hepatica. (coloraţie H-E).
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Tuberculoză hematogenă, 

granuloame în creier şi 

vertebră.



Spondilită tuberculoasă

(boala Pott).



Tuberculom pulmonar încapsulat.



Pneumonie cazeoasă.



Pneumonie 

cazeoasă, faza 

avansată.



Tuberculoză 

secundară distructivă.



Tuberculoză secundară fibro-cavitară.



Tuberculoză pulmonară fibro-cavitară cu hemoragie.



Sifilis primar, şancru dur.



Sifilis secundar, sifilide.



Goma sifilitică.

Ficat. 



Aortită sifilitică.



№ 33. Mezaortită sifilitică. (coloraţie H-E).
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Sepsis

ombilical.



Carbuncul cervical.

Tonzilită purulentă.



Celulită purulentă 

(focarul septic primar). Celulită a orbitei.



Embolie septică (Staphylococcus aureus).



Abcese metastatice în plămîni.



Abcese metastatice în rinichi.



№ 101. Embolia microbiană a vaselor renale. (Coloraţie H-E). 
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Abcese metastatice în 

miocard.



Abcese metastatice în creier.



Endocardită infecţioasă verucoasă cu 

rupturi a sigmoidelor valvulei aortice, 

jos – fistulă în septul interatrial.



Endocardită polipoasă-

ulceroasă a valvei mitrale.


