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Diagnosticul radiologic la nivelul toracelui atât prin 

radioscopiere cât şi prin radiografiere pune în evidenţă 

structurile dense (oase) cât şi moi, respectiv: 

•  -peretele toracal/costal 

•  -spaţiul pleural şi mediastinal 

•  -pulmonul 

•  -cordul cu vasele de sânge 

•  -diafragmul 

•  Pentru examinarea aparatului respirator se 

completează examinarea toracelui cu examinarea 

radiologică a craniului (pentru  nas) şi a zonei 

cervicale (pentru faringe, laringe, trahee). 
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11.1 Tehnica radiologică 

 
• Examinarea  radiografică se face  atât prin 

radiografiere clasică dar şi digitalizată, în două 

planuri/poziţii respectiv latero-lateral şi dorso-

ventral/ventro-dorsal. 

•  Parametrii de lucru (kv, miliamperaj, timp de 

expunere) depind de poziţionare, de talia animalului, 

de aparatură, de foliile întăritoare, de soluţiile de 

developare, etc) 

4 



• Radiografierea dorso-ventrală a toracelui evidenţiază: 

•  -pulmonul 

•  -zona mediastinală 

•  -peste pulmon şi spaţiul mediastinal se suprapun: coloana 

vertebrală, coastele şi sternul-radioabsorbante/radioopace 

 

•  Radiografierea latero-laterală a toracelui  pune în evidenţă 

aceleaşi elemente anatomice, dar mult mai bine evidenţiate, 

datorită dimensiunii toracelui (aplatizat) şi lipsei de sumaţie a 

unor planuri anatomice 
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• Descriere anatomică: 

• 1.Peretele toracal, evidenţiază la examinarea radiografică din 

cele două poziţii: 

•  -scheletul: coloana (corpul vertebral, procesele spinoase şi 

transverse, spaţiul intervertebral), sternul, coastele (poziţie, 

număr, structură, dimensiuni, etc) 

•  -părţile moi: piele, ţesut subcutanat, musculatura 

intercostală, mamelele la femele. 

 

• 2.Diafragmul-structură radioabsorbantă –datorită compoziţiei 

musculo-aponevrotice, ce separă ca o cupolă toracele de 

abdomen. 
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• 3.Pulmonul, traheea şi bronhiile: 

•  -traheea şi bronhiile-radiotransparente-vizibile foarte bine 

în imagine radiologică latero-laterală 

•  -bifurcaţia traheei în cele două bronhii mari-

radiotransparentă 

•  -hilul pulmonar cu vasele de sânge şi bronhiile mari 

•  -pulmonul-radiotransparent-cu desenul pulmonar normal 

(ramificaţii radioopace) date de sistemul vascular pulmonar 

• 4.Mediastinul –radioopac-între cei doi pulmoni-cu cordul, 

vasele de sânge, limfonodurile, esofagul, etc, vizibil din 

ambele poziţii 

• 5.Cordul şi sacul pericardic-puternic radioabsorbante- globulos 

la câine, alungit la pisică 
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• Aprecierea radiologică a toracelui se face în funcţie:  

•  -specie,  

•  -rasă,  

•  -vârstă,  

•  -sex,  

•  -stare de întreţinere,  

•  -datele anatomice şi funcţionale individuale, 

•  -timpul respirator (inspiraţie/expiraţie), 

•   -poziţia examenului radiografic, etc 
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• Semiologia radiologică-are la bază 

radiopacitatea şi radiotransparenţa, date de 

traversarea sau nu a toracelui de către radiaţia 

X. 

•  -radioopac- alb/gri deschis pe radiografie –

absorbţie mare de radiaţie X (ex.os) 

•  -radiotransparent-negru/gri închis pe 

radiografie-absorbţie mică de radiaţie X 

(ex.pulmon). 

 
9 



 

11.2.Diagnosticul afecţiunilor 

traheo-bronho-pulmonare: 

 • -trahee: corpi străini, colaps, fracturi inele, modificări de 

poziţie, dimensiune 

 

• -bronhii: bronşectazii, colecţii 

 

• -pulmon: 

•  -opacităţi pulmonare (număr, dimensiune, formă şi contur, 

poziţie, structură): noduli lobulari, pneumonii, edeme, tumori, 

atelectazie, abcese, hematoame, etc 

•  -transparenţe pulmonare (prin cantitate mare de aer sau 

prin reducerea unor structuri radiodense): emfizem pulmonar, 

caverne  
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11.3.Diagnosticul afecţiunilor 

mediastinului şi pleurei: 

 

: 

 

• -mediastin: opacităţi (tumori), calcificări (de la adenopatii 

calcificacte, tumori calcificacte), radiotransparenţe (de la 

esofag-megaesofag, pneumomedistin, pneumopericard). 

• -pleura:  

•  -epanşamente lichidiene (radioopace) sau gazoase 

(radiotransparente) 

•   -lichide: pleurezii unilaterale/bilaterale, libere sau 

închistate, sânge, puroi, transsudat, exudat, limfă 

•   -gazoase: pneumotorax spontan sau provocat 

•   -mixt: hidropneomotorax 

•  -pahipleurite –îngroşarea pleurelor 

•  -tumori 11 



11.4.Diagnosticul afecţiunilor 

cardiace: 
• -modificări de volum/dimensiune-prin măsurarea diametrelor: 

în afecţiuni valvulare, cardiomiopatii, pericardite exudative 

•  -modificări de formă-prin mărirea unor cavităţi cardiace: 

•   -atriul stâng: în stenoze mitrale, insuficienţe 

mitrale, insuficienţă cardiacă (ventriculară) stângă 

•   -ventriculul stâng:  hipertrofii, dilataţii –în 

afecţiuni ale valvei aortice 

•   -atriul drept: în insuficienţa şi stenoza atrio-

ventriculară dreaptă 

•   -ventriculul drept: în insuficienţa cardiacă 

(ventriculară dreaptă) 

12 



-mărirea în volum a aortei: în ateromatoză, hipertensiune 

arterială, anevrisme 

 -mărirea în volum a venelor cave: în insuficienţă 

tricuspidienă 

 -pericard:  

  -lichid-în pericarditele exudative 

  -tumori 



 

 

11.5.Diagnosticul afecţiunilor 

peretelui: 

 

 

• -peretele toracal (structura osoasă şi ţesutul moale): 

•   -structura osoasă (coaste, coloană, stern): 

•    -coaste: număr (supranumerare, 

absente congenital/dobândite), poziţie, structură 

(inflamaţii, tumori), 

•    -coloană 

•    -stern. 

•   -ţesutul moale: tumori, atrofii musculare, 

calcificări parietale, emfizem subcutanat, corpi străini 
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• -mărirea în volum a aortei: în ateromatoză, 

hipertensiune arterială, anevrisme 

•  -mărirea în volum a venelor cave: în 

insuficienţă tricuspidienă 

•  -pericard:  

•   -lichid-în pericarditele exudative 

•   -tumori 
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ITN 



Dilataţie cardiacă 



Deplasare anterioară a 

cordului 



Aspect infiltrativ la nivel 

bronho-alveolar pe lobii 

diafragmatici  



Cardiomegalie, congestie 

pulmonară, ectazie 

vasculară pulmonară 



Dilataţie cord drept, dilataţie 

cârjă aortică, hepatomegalie 



Densificări pulmonare, 

pleurezie 



Congestie pulmonară 

incipientă, hepatomegalie 



Dilataţie atrială stângă 



Densificare pulmonară lobii apicali, 

pleurezie 



Densificare pulmonară 

hemitorace drept 



Dog argentinian, 12 ani, 

dilataţie cardiacă, 

pleurezie 



Pleurezie, obezitate  



Dilataţie cardiacă, lumenul traheal mărit  



Cord dilatat, hepatomegalie 



Densificare pulmonară lobii 

diafragmatici, obezitate 



Dilataţie cardiacă, edem pulmonar 



Aspect infiltrativ, posibil pneumonie micotică 



Dilataţie cardiacă 



Efuziuni pleuo-pericardice (suspiciune 

intoxicaţie) 



Fluide intrapleurale,  

limfocentrii traheobronhici reactivi 



Modificare topografică trahee pe fond reactiv al 

limfocentrilor traheobronhici, hepatomegalie  



Dilataţie cord drept, pleurezie 



Cardiomegalie, pleurezie, hepatomegalie 



Dilataţie cardiacă, hepatomegalie 



Hipetrofie ventricul drept, edem pulmonar 



Pleurezie, dilataţie cardiacă 



Hidropericard, hepatomegalie 



Hipetrofie atriu stâng, pleurezie 



Dilataţie cardiacă, edem pulmonar 



Dilataţie cardiacă, osteofitoză toraco-lombară 



Hipetrofie cord stâng, congestie pulmonară 



Hidropericard, calcifieri bronhice, degenerări 

condrocostale 



Cardiomegalie, edem pulmonar, hepatomegalie 



Hidrotorax  



Hidrotorax 



Hidrotorax 



Hidrotorax 



Tumori pulmonare 



Metastaze pulmonare, 

enteroaerocolie 



Tumori 

pulmonare 



Tumori pulmonare 



Metastaze pulmonare 



Densificări pulmonare 

miliare 



Infiltraţii miliare 

interstiţiale 



Metastaze pulmonare, hidrotorax 



Tumori pulmonare 



Tumori pulmonare 



Pisică, M, 6 ani, fibrosarcom cutanat 

operat cu metastază pulmonară 



Birmaneză, F, 9 ani: densificare 

pulmonară, dilataţie cardiacă 



Tumoră pulmonară la baza cordului 

 (inclusiv ecografie), pleurezie 



Tumori mediastinale 



Osteosarcom, 

metastaze pulmonare 



Doberman, F, 6 ani, condrosarcom 



Metis, F, 2 ani: 

 fracturi costale T6, T7, 

T8, T9, stânga  



Pisică: fractură costală T 11, T12 cu hemoragie 

pulmonară 



Hernie diafragmatică 



Pneumotorax 



Hernie diafragmatică 



Hernie diafragmatică 



Corpuri străine metalice 
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