
Leziunile (acumulările) intra- şi 
extracelulare reversibile.
Leziunile tisulare ∕ celulare 
ireversibile:  necroza, apoptoza.



Tema: Leziunile (acumulările) intra- şi extracelulare reversibile.
Leziunile tisulare ∕ celulare ireversibile:  necroza, apoptoza.

I. Micropreparate:

№ 25. Distrofia grasă  a ficatului. (steatoză hepatică). (Coloraţie H-E.). Indicaţii:

1. Vacuole lipidice incolore în citoplasma hepatocitelor.

2. Travee hepatice nemodificate. 3. Triadă (arteră, venă, duct biliar). 4. Vena centrală.

№ 23. Lipomatoza inimii. (coloraţie H-E). Indicaţii:

1. Fascicule de ţesut celulo-adipos, care infiltrează muşchiul cardiac.

2. Fibre musculare atrofiate.

№ 180. Hemosideroza rinichiului. (coloraţie H-E). Indicaţii:

1. Glomerul.

2. Granule de hemosiderină în citoplasma nefrocitelor tubilor contorţi.

3. Granule de hemosiderină în lumenul tubului. 4. Tub nemodificat.

№ 197a. Calcinoza metastatică a miocardului. (Coloraţie H-E.). Indicaţii:

1. Depozite focale de săruri de calciu. 

2. Miocardul adiacent.

3. Tub nemodificat. 4. Glomerul nemodificat

№ 6.  Infarct lienal. (Coloraţie H-E.). Indicaţii:

1. Zona de necroză fără nuclee (carioliză).

2. Zona de demarcaţie:

a) vase hiperemiate;

b) infiltraţie leucocitară.

3. Ţesut lienal normal.

№ 2. Necroza epiteliului tubilor renali contorţi. (colorație H-E.). Indicaţii:

1. Tub necrotizat.

a) celule epiteliale lipsite de nuclee (carioliză);

b) lumenul stenozat.

2. Tub nemodificat.

3. Glomerul nemodificat.

II. Macropreparate:

№ 141. Infarct lienal.

№ 151. Gangrena uscată a mîinii (piciorului).

№ 131. Pancreonecroză (pancreatită necrotică acută).

№ 43.  Necroză cazeoasă în tuberculoză (pneumonie cazeoasă).

№ 13.  Cicatrice postinfarctice în miocard (cardioscleroză  macrofocală postinfarctică).

№ 6.  Hialinoza valvulelor inimii (valvulopatie mitrală reumatismală).



Degenerare 

intracelulară proteică a 

hepatocitelor.
(hialin alcoolic (corpusculii

Mallory)).

Degenerare 

intracelulară proteică a 

epiteliului tubilor renali 

contorți.



Steatoza ficatului 

(“ficat de gâscă”)



Steatoza periferică a 

lobulilor hepatici în 

necroza subtotală a 

ficatului  (Sudan III).
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№ 25. Steatoză hepatica. (Coloraţie H-E.).



Macro: Depozitarea intracelulară 

a lipidelor crează bandelete 

lipidice galbui în muşchii papilari, 

care alternează cu porţiunile 

intacte (cord tigrat).

Micro: Lipidele apar ca 

microgranule roşietice la 

coloraţie cu sudan III.

Steatoza miocardului



Intumescenţa fibrinoidă a țes.conjunctiv în reumatism. (H-E).



Hialinoza capsulei 

splinei.

Hialinoza valvulei 

mitrale în febra 

reumatică.



Hialinoza peretelui vascular.(H-E). 



Lipomatoza inimii în obezitate.



№ 23. Lipomatoza inimii. (coloraţie H-E.).
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Hemosiderina.
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№ 180. Hemosideroza rinichiului. (coloraţie H-E.).



Calcinoza distrofică

Țesut pulmonar.

Artera coronară în 

ateroscleroză.



№ 197a. Calcinoza metastatică a miocardului. (coloraţie H-E.). 
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Cariopicnoza și cariorexisul  țesutului limfoid.



Infarct miocardic.



Necroza coagulativă a 

miocardului.

Sechelele a necrozei 

coagulative a miocardului.



Infarct alb ischemic al splinei.



№ 6. Infarct lienal. (coloraţie H-E.). 
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Ramolisment ischemic cerebral.



Sechelele infarctului cerebral.



Necroza cazeoasă a 

ganglionului limfatic în 

tuberculoză.

Necroza cazeoasă a 

ganglionului limfatic în 

tuberculoză (H-E).



Necroza cazeoasă in plămîni.



Gangrena uscată a piciorului.



Gangrena umedă a piciorului.



Decubitus (escare).



Sechestru

osos.



Gangrena intestinului subţire.



Steatonecroza a pancreasului.



№ 2. Necroza epiteliului tubilor renali contorţi. (coloraţie H-E.). 
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