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10.1.Tehnica radiologică 

 
 

• Pentru examinarea radiologică a membrelor se pot 

folosi: 

•  -radiografierea standard – obligtoriu în 2 

incidenţe perpendiculare, 

•  -arteriografierea-cu substanţe de contrast injectate 

intraarterial (verificare circulaţie sanguină, dar şi 

pentru tumorile osoase care sunt foarte bine irigate), 

•  -artrografiere-cu substanţe de contrast în cavitatea 

articulară (în special pentru integritatea capsulară). 
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• Radiografia permite aprecieri precise asupra ţesutului 

osos, osteo-articular (poziţie, formă, dimensiune, 

contur, structură) şi ţesuturilor moi (muşchi, vase). 

•  Este recomandat ca aprecierea radiografică să se 

facă simetric (bilateral) pentru membre. 

•  Deasemenea întotdeauna o radiografie de ţesut 

osos trebuie să cuprindă cel puţin o articulaţie.   

•  Examinarea radiologică a membrelor se poate 

completa cu CT, IRM, scintigrafiere osoasă, 

ecografiere (pentru muşchi, articulaţii, tendoane). 
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• Descriere anatomică: 

• -membrul anterior (toracic): oase, articulaţii, muşchi, vase de 

sânge 

•  -oase: 

•   -spata 

•   -humerus 

•   -radius şi ulna 

•   -autopodiul toracic: 

•    -carpiene 

•    -metacarpiene 

•    -falangele 
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• membrul posterior: oase, articulaţii, muşchi, vase de sânge 

•  -oase: 

•   -coxalul (bazinul): ilium, ischium, pubis 

•   -femurul 

•   -patela (rotula) 

•   -tibia şi fibula 

•   -autopodiul pelvin: 

•    -tarsiene 

•    -metatarsiene 

•    -falange 
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10.2.Diagnosticul fracturilor: 

 
•  Discontinuităţile osoase (fracturile) se produc prin factori 

mecanici (tracţiune, torsiune, flexare, compresare, forfecare) 

sau de structură osoasă proprie (patologie care reduce structura 

osoasă). 

• Tehnica radiologică evidenţiază: 

• -localizarea fracturii (cel mai frecvent la oasele lungi), 

• -tipul  (complete sau incomplete-fisuri/deschise sau închise) , 

• -traiectul (oblice, transversale, longitudinale, spiroide), 

• -deplasarea capetelor  (fără deplasare, cu deplasare- prin 

rotaţie, angulaţie, translaţie, telescopare) sau fragmentelor 

(eschile). 
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• Prin tehnica radiologică se urmăreşte şi 

evoluţia favorabilă (inflamarea, proliferarea 

celulară şi remodelarea osoasă) sau 

defavorabilă a unei fracturi. 

 

• Remedierea fracturilor presupune imobilizarea 

osului fracturat (atele, bandaj gipsat) sau 

intervenţia chirurgicală (osteosinteze). 
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10.3.Diagnosticul proceselor 

tumorale: 

 
-tumori benigne (destul de rare) –nu metastazează, nu recidivează  

(confirmare prin examen histopatologic): osteom, fibrom, 

condrom, condroblastom, hemangiom, lipom, etc 

• -tumori maligne (primare sau prin metastază) (confirmare prin 

examen histopatologic): osteosarcom, condrosarcom, 

fibrosarcom, etc) 

 

• Radiologic (structural): 

•  -litice (osteolitice) 

•  -productive (osteogenice, hiperostotice).  

•  -mixte 
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• În general tumorile maligne au: 

•  -localizare metafizară, 

•  -corticala este distrusă, 

•  -conturul nu este bine delimitat, 

•  -apar reacţii periostale spiculiforme, 

•  -afectează şi ţesuturile din jur. 
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10.4.Diagnosticul afecţiunilor 

metabolice osoase: 

 
-periostita –periostoza (osificare periost), 

• -osteită, 

• -osteomielita, 

• -osteoartrita, 

• -rahitismul, 

• -osteoporoza, 

• -osteoliza-în inflamaţii, tumori, 

• -osteonecroza, 

• -displazii osoase (aplazia, hipoplazia, hiperplazia), 

• -osteofite, 

• -exostoze, enostoze, 

• -agenezia osoasă. 
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10.5.Diagnosticul altor afecţiuni 

 
-articulaţii: 

•  -displazii, 

•  -luxaţii, 

•  -entorse, 

•  -artroze. 

• -muşchi: 

•  -calcificări (posttraumatice, metabolice, tumorale), 

•  -tumori, 

•  -rupturi. 

•   

• -membre suplimentare=polimelie 

• -degete suplimentare=polidactilie 
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Structură osoasă normală 



Fractură femur drept 



Fractură cominutivă 

femur drept 



Fractură femur stâng  



Fractură metafiză distală femur 

drept  



Fractură tibio-

fibulară stângă 



Fractură cominutivă tibio-fibulară 



Fractură tibio-fibulară 



Dalmaţian, F, 13 ani, fractură metatars IV şi V 



Fractură cominutivă humerus stâng 



Fractură radio-ulnară stângă 



Fractură radio-ulnară  



Fractură olecran 



Fractură incompletă femur 



Fractură tibio-fibulară 



Fractură humerus, 

  pe os patologic 



Fractură femur stâng pe fond osteolitic 



Maimuţă, F, 4 ani, 

fractură tibio-fibulară 

stângă 



Raţă salbatică – fractură tibie dreaptă 



Remediere chirurgicală prin osteosinteză 



Remediere fractură – osteosinteză centromedulară cu 

cerclaj, consolidată incomplet, reacţie periostală 



Fractură remediată prin 

osteosinteză 

centromedulară cu calus 



Fractură oblică meta-diafizară remediată prin osteosinteză 

cu cerclaj; fractură epifizară intercondilienă remediată 

prin aplicare de şurub 



Osteosinteză remediată 

cu implant metalic 

necorespunzător 



Fractură femur: 

fixare laterală cu 

plăcuţă 



Luxaţie humero-radio-ulnară, evoluţie nefavorabilă 



Fractură radio-ulnară 

consolidată vicios 



Calus deformant 

determinat de implant 

metalic  



Corpuri metalice (alice)  



Luxaţie humero-radio-ulnară stângă 



Metis, F, 5 ani, luxaţie 

humero-radio-ulnară 



Luxaţie tarso-metatarsienă 



Luxaţie tarso-metatarsienă 



Artroză humero-radio-ulnară 



Avulsie proces anconat pe fond de displazie 

humero-radio-ulnară 



Pisica, 1 an, M, 

osteomielită posttraumatică 

(muşcătură) 



Panosteită  



Boxer, M, 3,5 luni, 

osteodistrofie hipertrofică 

(scorbut juvenil) 



Osteosarcom radio-ulnar 



Osteosarcom radius drept  



Osteosarcom, Doberman, F, 9 ani 



Airedale terrier, M, 7 ani, 

osteosarcom osteolitic 



Osteosarcom tibio-fibular 



Dog, M, 9,5 ani, 

osteosarcom 



Metis, 6 ani, F, osteosarcom 

osteolitic 



Osteoliză metacarpo-

falangiană, deget II 



Ciobănesc german,  

9 ani, M, osteosarcom 

hiperostotic 



Metis, F, 8 ani, 

osteosarcom 

hiperostotic 



Osteosarcom tibie 



Osteoliză radius 



Câine, M, 4 ani, 

 emfizem muscular 



Pisică Birmaneză, 1 an, F, 

agenezie radius stâng 



Exostoză, os tarsian II 



Politraumatism bazin şi fractură supra-epifizară 

femur stâng 



Politraumatism bazin, fractură incompletă 

transversală radius şi ulnă, tulburări de creştere 



Politraumatism bazin, cu 

fractură de col femural stg, 

fractură paletă iliacă 

dreaptă, fractură pubis şi 

arcadă ischiatică 



Ciobănesc german, F, 

 2,5 ani, 

Luxaţie coxo-femurală 

bilaterală, fractură 

hemibazin  



Fractură femur şi luxaţie 

coxo-femurală 



Displazie coxo-femurală 

bilaterală cu cox-artroză 



Coxartroză dreaptă 



Fractură de col femural 



Fractură col femural 

drept, cu luxaţie 



Luxaţie coxo-

femurală dreaptă 



Displazie coxo-femurală 

stângă remediată 

corespunzător prin TPO 



Displazie bilaterală şi 

remediere de şold drept 

prin TPO 



Displazie coxo-femurală 

bilaterală, remediată 

necorespunzător prin 

TPO  



Displazie coxo-femurală stâng remediată prin 

TPO necorespunzător 



Displazie coxo-femurală bilaterală, remediată 

prin protezare dreaptă, coxartroză stângă 



Fractură  metacarp Fractură humerus 



Fractură falanga II Avulsie cutie de corn 
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