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INTRODUCERE: SCOP ŞI OBIECTIVE 
 

Literatura medicală atât în domeniul medicinii omului, cât şi în 
domeniul medicinii veterinare evidenţiază cu pregnanţă rigoarea şi 
importanţa majoră a examenului clinic în stabilirea diagnosticului, dar în 
aceeaşi măsură consideră că, în epoca actuală, metodele paraclinice 
moderne de mare precizie şi fineţe, au lărgit considerabil câmpul de 
investigaţie, oferind un model ştiinţific de interpretare a simptomelor şi a 
diagnosticului. 

Imagistica medicală înglobează metode paraclinice fizice care 
cuprind examenul radiologic şi radioscopic, endoscopia, tomografia, 
ecografia, scintigrafia, rezonanţa magnetică etc., mijloace pe care 
tehnologia modernă le pune la dispoziţia medicinii ca element de 
certitudine în precizarea diagnosticului. Imagistica medicală nu este 
altceva decât o completare dirijată a datelor obţinute de medic cu 
ajutorul organelor de simţ, în cadrul examenului clinic, ce transformă 
diagnosticul într-o revelaţie medicală vizuală. 

Una dintre metodele imagistice cele mai răspândite, accesibilă şi 
suficient de performantă, pe lângă examenul radiologic este examenul 
ecografic. Accesibilitatea examenului ecografic este dată în primul rând 
de faptul că este o tehnică non-invazivă, dar şi de timpul acordat şi costul 
acestuia. Explorarea ecografică se poate efectua în mai multe moduri. 
Există o investigaţie efectuată "la cerere" şi căreia în mod curent i se 
alocă un timp mai îndelungat. În aceste condiţii, metoda trebuie să 
răspundă solicitărilor formulate în baza unui sindrom clinic sau a unei 
afecţiuni suspectate.  De asemenea, există investigaţii ecografice 
efectuate "ţintit", direcţionate strict pe organul aflat în suferinţă. În 
ambele situaţii, ecografia trebuie să fie riguroasă. Explorarea ecografică 
este, probabil, metoda imagistică cea mai "operator dependentă".  Există, 
din acest motiv  rezultate ecografice foarte performante sau, dimpotrivă, 
unele rezultate extrem de nesatisfăcătoare  (Badea et al., 2002).  

Scopul principal al acestei lucrări este de a stabilii paşii necesari 
în diagnosticul imagistic, recomandările şi limitele acestui examen, atât 
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de necesar în medicina veterinară, în general şi în diverse afecţiuni 
sistemice întâlnite la câine, în special. 

Scopul lucrării este de a identifica şi utiliza cele mai relevante 
tehnici de imagistică medicală necesare stabilirii unui diagnostic de 
certitudine în diferitele afecţiuni la câine, raportat la sistemul sau 
aparatul afectat, corelat cu rezultatele  examenului de laborator, având 
drept criteriu esenţial semnele clinice specifice. Un alt scop al lucrări îl 
reprezintă stabilirea etapelor necesare în implementarea şi menţinerea 
unui sistem de management al calităţii în cadrul laboratorului de 
imagistică medicală şi în cadrul laboratorului clinic, în vederea 
optimizării actului medical şi îmbunătăţirea proceselor desfăşurate în 
cadrul acestor laboratoare. 

Principalele obiective ale tezei au fost: 
1. identificarea şi utilizarea celor mai relevante metode imagistice 

în stabilirea diagnosticul anumitor afecţiuni la câine; 
2. stabilirea parametrilor de lucru în radiodiagnostic şi în ecografie 

care să asigure obţinerea unor rezultate optime; 
3. compararea rezultatelor obţinute în urma examenului 

radiografic cu rezultatele obţinute prin alte metode de 
investigaţie imagistică; 

4. corelarea rezultatelor obţinute în urma examenului radiografic 
şi ecografic cu rezultatele obţinute la examenele hematologice 
şi biochimice; 

5. alcătuirea unui algoritm de utilizare a diferitelor metode de 
diagnostic imagistic în cazul diferitelor afecţiuni întâlnite la 
câini; 

6. aprecierea examenului ecografic cu substanţă de contrast şi  
elastografiei, ca metode de diagnostic în diverse afecţiuni 
sistemice la câine; 

7. identificarea şi stabilirea paşilor necesari pentru implementarea 
şi menţinerea unui sistem de management al calităţii în cadrul 
laboratorului de imagistică medicală şi în cadrul laboratorului 
clinic. 
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Structura tezei: teza este compusă din două părţi principale, denumite 
studiu bibliografic şi cercetări proprii, incluzând materialele şi metodele 
utilizate, rezultatele obţinute şi discuţiile aferente fiecărui capitol în 
parte.  
 
Prima parte include trei capitole (1-3): 

Capitolul 1 descrie succint originea câinelui şi încadrarea lui în 
sistematica biologică, trece în revistă teoriile privind originea şi 
evoluţia rasele actuale de câini. Tot în capitolul 1 sunt 
menţionate aspectele anatomice ale diferitelor regiuni corporale 
ale câinelui, precum şi aspecte particulare ale anatomiei 
organelor toraco-abdominale la câine. 
Capitolul 2 sumarizează principiile necesare implementări unui 
sistem de management al calităţii. 
Capitolul 3 trece în revistă principalele tehnici de imagistică 
medicală utilizate în medicină, detaliind aspectele tehnice şi 
practice ale examenului radiografic şi ale examenului ecografic. 
 

Partea a doua cuprinde cinci capitole (4 - 8): 
Capitolul 4. Scopul lucrării trece în revistă scopul şi 
obiectivele propuse. 
Capitolul 5. Locul de desfăşurare al cercetării menţionează 
perioada de desfăşurare a studiului, precum şi locul unde au fost 
efectuate studiile.  
Capitolul 6. Material şi metoda de lucru menţionează numărul 
de cazuri luate în studiu şi sistematizarea acestora în 6 categorii, 
în funcţie de sistemul afectat, pornind de la principalele 
simptome clinice manifestate. Sunt descrise aparatura şi 
tehnicile imagistică folosită în examinarea cazurilor.   
Capitolul 7. Rezultate şi discuţii descrie rezultatele obţinute 
pentru cele 6 categorii de pacienţi examinaţi. Capitole separate 
sunt alocate pentru studiul dozei duble de substanţă de contras 
nonionică administrată în radiodiagnostic la câine şi pentru 
studiul examenului ecografic cu substanţă de contrast, examenul 
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elastografic şi a paşilor necesari pentru implementarea unui 
sistem de management al calităţii în laboratorul de imagistică 
medicală 
Capitolul 8: Concluzii generale sistematizează concluziile 
obţinute în urma efectuării studiilor. 

Lucrarea are 356 de pagini, Partea I – Studiu bibliografic cuprinde 
un număr de 60 de pagini reprezentând 16,85% din totalul lucrării; 
Partea a II-a – Cercetări proprii cuprinde un număr de 260 de pagini 
reprezentând 73,04 % din totalul lucrării, iar 36 de pagini reprezentând 
10,11 % din totalul lucrării este reprezentată de cuprins şi indexul 
figurilor, graficelor şi a tabelelor. 
 
Originalitatea tezei de doctorat 
 

Originalitatea majoră a tezei constă în datele de specialitate care 
completează importanţa examenului imagistic în diagnosticul de 
certitudine în unele afecţiuni sistemice, evidenţiind relevanţa şi limitele 
fiecărei tehnici de explorare în raport cu sistemul sau aparatul afectat, cu 
principiile de lucru ale aparaturii şi cu patologia manifestată.  

Tot ca elemente de originalitate sunt utilizarea elastografiei în 
diagnosticul afecţiunilor hepatice şi splenice, procedură optimizată cu 
programe informatice care au dus la obţinerea unor histograme ce au 
permis o corelare dintre histograma şi modul de încărcare a 
parenchimului hepatic cu substanţă de contrast în diferite tipuri de 
afecţiuni difuze.  

Un alt element de originalitate este şi ecografia cu substanţă de 
contrast Sonovue centrat pe patologia ficatului şi a splinei care permite 
pe baza unui calcul matematic cu reprezentare grafică modul de umplere 
a parenchimului cu substanţă de contrast, diferenţiindu-se astfel ţesutul 
normal de cel patologic.  

Analiza structurii hepatice folosind un calcul al lacunarităţii pe 
imaginea ecografică în baza unor procedee matematice oferă date 
importante în stabilirea gradului de omogenitate al parenchimului, ca alt 
aspect de originalitate a tezei.  
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Kilovoltajul, miliamperajul, timpul de expunere, doza de 
substanţă de contrast, tipul de transductor, frecvenţa şi tipul de modelare 
ecografică completează datele de originalitate şi conferă pragmatism 
tezei prin protocolul intervenţional propus. 

Cercetări proprii 
Studiul a fost desfăşurat pe o perioadă de patru ani, în intervalul 

2007-2011, pe un număr de 1500 de câini. Cercetările clinice şi 
paraclinice au fost efectuate în Clinica de Radiologie şi imagistică 
medicală a Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj Napoca. 

Din multitudinea de metode de imagistică medicală, au fost 
utilizate cu precădere, examenul radiologic şi ecografic ţinând cont de 
dotărilor tehnice avute la dispoziţie, completate cu examene de laborator, 
respectând protocoalele de lucru cunoscute. 

Pentru a stabili un algoritm de utilizare a mijloacelor imagistice 
de diagnostic în cazul unor afecţiuni sistemice la câine, pacienţii au fost 
împărţiţi în 6 categorii notate cu cifre romane, în funcţie de sistemul sau 
aparatul afectat şi în funcţie de semnele clinice principale.  

Categoria I: afecţiuni ale sistemului nervos, ale coloanei 
vertebrală şi ale analizatorilor care au avut ca semne clinice principale 
tulburări nervoase, tulburări motrice, tulburări ale văzului şi echilibrului. 

Categoria II: afecţiuni ale aparatului respirator şi cardiovascular 
care au avut ca semne clinice principale dispneea respiratorie, dispneea 
de efort şi tusea. 

Categoria III: afecţiuni ale aparatului digestiv care au avut ca 
semne clinice principale voma, regurgitarea, distensia abdominală şi 
constipaţia. 

Categoria IV: afecţiuni ale aparatului genito-urinar care au avut 
ca semne clinice principale tulburări ale micţiuni şi inflamaţia. 

Categoria V: afecţiuni ale aparatului locomotor şi dentar care au 
avut ca semne clinice principale şchiopătura şi tulburări de masticaţie. 

Categoria VI: afecţiuni ale sistemului limfatic care au avut ca 
semne clinice principale adenita şi prezenţa de formaţiuni nodulare. 
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Examenul radiologic şi ecografic în afecţiunile sistemului nervos, ale 
coloanei vertebrale şi ale analizatorilor care au ca semne clinice 
majore manifestări nervoase, motrice şi tulburări ale văzului şi 

echilibrului 

 
Din totalul de 1500 de câini examinaţi, un număr de 876 de 

câini au prezentat tulburări ale sistemului nervos, coloanei vertebrale şi 
ale analizatorilor în următoarele procente: 12,79% au fost diagnosticaţi 
cu afecţiuni ale urechii interne, 1,71% au reprezentat afecţiunile 
tumorale, 36,53 % au reprezentat afecţiunile traumatice, 13,01 % au fost 
diagnosticaţi cu sindrom Wobbler, 35,62 % au fost diagnosticaţi cu 
afecţiuni degenerative şi 0,34 % au reprezentat alte tipuri de afecţiuni. 

În afecţiunile sistemului nervos la câine cele mai relevante 
metode de diagnostic imagistic sunt reprezentate de examenul radiologic, 
deoarece majoritatea afecţiunilor ce produc manifestări nervoase au 
localizare la nivelul coloanei vertebrale. Examenul radiologic permite 
identificarea leziunilor de la nivelul coloanei vertebrale, leziuni ce 
afectează integritatea măduvei spinări.  

Examinarea integrităţi măduvei spinări se poate face cu ajutorul 
radiografiei cu substanţe de contrast. Examenul ecografic nu oferă date 
suficiente în stabilirea diagnosticului afecţiunilor localizate la nivelul 
cutiei craniene sau la nivelul coloanei vertebrale. 

Examenul radiologic al urechi interne permite investigarea 
gradului de opacitate al bulei timpanice, aspect întâlnit în afecţiuni 
inflamatori, traumatisme, manifestate clinic prin tulburări de echilibru. 
Examenul radiologic urmăreşte gradul de opacifiere a celor două bule 
timpanice, rezultatele examenului fiind corelate cu examenul clinic. 

Examenul ecografic al globului ocular şi al cavităţii orbitale 
permite diagnosticarea timpurie a afecţiunilor degenerative a diverselor 
componente ale acestuia, precum şi identificarea diferitelor formaţiuni de 
natură tumorală greu sesizabile la examenul radiologic. Examenul 
Doppler al globului ocular permite examinarea pachetului vascular 
oftalmic, precum şi arterele şi venele ciliare laterale, acest fapt ajutând la 
identificarea eventualelor malformaţii sau obstrucţii de la acest nivel. 
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Examenul radiologic şi ecografic în afecţiunile aparatului respirator 
şi cardiovascular care au care au ca principale simptome dispneea 

respiratorie, dispneea de efort şi tusea 

Simptomele de dispnee şi tuse sunt corelate în mod exclusiv cu 
afecţiuni ale pulmonului şi cordului. Din totalul cazurilor luate în studiu, 
un număr de 278 de pacienţi au manifestat aceste simptome (18,53% din 
totalul de cazuri, n=1500).  

Pentru diagnosticul afecţiunilor cardiace un rol major revine 
examenului radiografic prin intermediul căruia sunt puse în evidenţă 
modificările locale şi cele care apar la nivel pulmonar. Examenul 
ecografic permite examinarea din punct de vedere morfologic şi 
funcţional al cordului, fiind un examen complementar. De asemenea 
EKG-ul oferă date privind funcţionarea muşchiului cardiac, toate aceste 
date coroborate vor contribui la stabilirea unui diagnostic de certitudine. 

Examenul ecografic al pulmonului are relevanţă doar dacă sunt 
colecţii la nivel pleural sau interstiţial sau formaţiunea examinată este în 
contact cu peretele toracal.  

La examenul radiologic al pulmonului, interpretarea modelelor 
pulmonare constituie cheia stabilirii unui diagnostic corect în afecţiunile 
pulmonare. În funcţie de  zona pulmonară afectată pot fi întâlnite mai 
multe modele pulmonare: model pulmonar interstiţial, model pulmonar 
alveolar, model pulmonar bronhial, model pulmonar mixt, model 
pulmonar hiper sau hipo-vascular. Pentru a reduce artefactele de pe 
imaginea radiologică a pulmonului, datorate mişcărilor respiratori, se va 
creşte kilovoltajul şi se va reduce timpul de expunere şi miliamperajul. 

Examenul radiologic cu substanţă de contrast permite 
examinarea vascularizaţiei pe o anumită regiune dată. Administrarea 
unor doze duble de substanţă de contrast nonionică nu prezintă riscuri 
pentru pacient, dar creşterea dozei trebuie făcută cu precauţie la pacienţi 
ce prezintă tulburări hepatice, dozele duble de substanţă de contrast 
nonionică putând agrava aceste afecţiuni. 

Examenul radiologic şi ecografic în afecţiunile aparatului digestiv 
care au ca principale simptome voma, regurgitarea, distensie 

abdominală, constipaţia 
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Cele mai frecvente afecţiuni diagnosticate ecografic şi 
radiologic au fost afecţiunile inflamatori ale stomacului (gastrite), urmate 
de obstrucţii intestinale, afecţiuni inflamatori ale intestinelor (enterite), 
degenerări grase ale ficatului, tumori  

Examinarea ecografică a organelor din cavitatea abdominală 
trebuie să ţină cont de talia, conformaţia individului şi gradul de umplere 
al tubului digestiv. Pentru vizualizarea de ansamblul a tractului 
gastrointestinal este recomandată utilizarea radiografiei. Examenul 
ecografic oferă mai multe date decât examenul radiologic în cazul 
examinării ficatului şi splinei. 

În tulburările hepatice calculul lacunarităţii pe imaginea 
ecografică oferă date despre omogenitatea parenchimului hepatic, 
aducând un plus de informaţie în stabilirea diagnosticului.  

Elastografia permite determinarea gradului de elasticitate a 
parenchimului hepatic, examenul histogramelor obţinute pune în 
evidenţă rigiditatea crescută a zonelor cu modificări ale parenchimului 
hepatic comparativ cu ţesutul normal. Elastografia trebuie corelată cu 
rezultatele examenului de laborator şi cu biopsia parenchimului hepatic. 

Ecografia cu substanţă de contrast permite identificarea 
modificărilor hepatice sau splenice ce nu sunt evidente la examenul 
ecografic în mod B, aceste modificări pot fi evidenţiate prin calcularea 
momentului de începere a captări substanţei de contrast şi a momentului 
când peak-ul de captare este maxim. 

Examenul radiologic cu substanţă de contrast (sulfat de bariu) la 
nivelul esofagului oferă elemente certe în stabilirea diagnosticului de 
megaesofag. 

Pentru stabilirea diagnosticului de gastrită cel mai indicat este 
examenul radiologic cu sulfat de bariu ce permite vizualizarea tranzitului 
şi aspectul mucoasei gastrice.  

Examenul ecografic al masei intestinale la câine oferă informaţi 
necesare stabiliri diagnosticului în caz de ascită, a unor formaţiuni 
tumorale cu etiologie diversă, a unor afecţiuni ale peretelui intestinal. 
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Examenul radiologic şi ecografic în afecţiunile aparatului genito-
urinar care au ca principale simptome tulburări ale micţiuni, 

inflamaţii 
Examenul ecografic al aparatului urogenital la câine permite 

examinarea în detaliu a rinichilor, vezicii urinare, a prostatei, testiculelor 
şi a uterului, oferind date necesare diagnosticării afecţiunilor de la acest 
nivel. Examenul radiologic este limitat în ceea ce priveşte examinarea 
aparatului urogenital, având însă relevanţă în diagnosticul litiazei 
urinare. Examenul radiologic cu substanţă de contrast permite 
evidenţierea bazinetului renal şi oferă informaţii privind gradul de 
integritate al ureterelor. 

În cazul tumorilor mamare la căţea examenul ecografic permite 
investigarea parenchimului mamar şi a vascularizaţiei adiacente şi oferă 
date necesare stabiliri gradului de invazie a ţesutului tumoral, a 
dimensiunilor şi a structuri tumorii. 

Utilizarea ecografiei cu substanţă de contrast şi a elastografiei în 
diagnosticul tumorilor la câine 

Ecografia cu agenţi de contrast ecografici (CEUS), în studiul 
modelelor de comportament vascular al tumorilor la câine constituie o 
tehnică de investigaţie imagistică optimă, oferind imagini de bună 
calitate, în timp real, comparativ cu alte metode imagistice. Utilizarea 
ecografiei de contrast permite vizualizarea anumitor leziuni, care la 
ecografia convenţională nu sunt vizibile.  

Elastografia permite vizualizarea gradului de rigiditate a 
ţesuturilor, fiind un adjuvant preţios în stabilirea diagnosticului şi în 
diferenţierea tipurilor de tumori. Aprecierea gradului de rigiditate a 
ţesutului de la nivelul organului sau a formaţiunilor tumorale examinate 
ajută la stabilirea gradului de malignitate al tumorii. Identificarea zonelor 
de rigiditate tisulară ajută la o mai bună localizare a locului de 
biopuncţie, în cazul prelevării probelor de ţesut pentru examen 
anatomopatologic. 
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Examenul radiologic şi ecografic în afecţiunile scheletale şi în 
afecţiunile dentare având ca principale semne clinice şchiopătura şi 

tulburări de masticaţie 
Pentru diagnosticul afecţiunilor scheletale şi a afecţiunilor 

dentare, cele mai bune date sunt obţinute prin examenul radiologic. 
Examenul ecografic este limitat în ceea ce priveşte diagnosticul 
afecţiunilor scheletale şi dentare. 

Examenul radiologic şi ecografic al sistemului limfatic având ca 
principale simptome adenita şi formaţiunile nodulare 
Examenul sistemului limfatic prezintă o importanţă deosebită, 

limfonodurile fiind prima poartă de migrare a celulelor tumorale. 
Examenul radiologic este limitat, deoarece nu poate pune în evidenţă 
modificările de consistenţă sau structură a limfocentrilor, radioopacitatea 
acestora fiind similară cu radioopacitatea ţesuturilor adiacente. Ecografia 
în mod B, ecografia Doppler, ecografia cu substanţă de contrast şi 
elastografia considerăm ca fiind examene de referinţă în diagnosticul 
tulburărilor  sistemului limfatic la câine.  

Managementul calităţii în cadrul laboratorului de imagistică 
medicală 

Implementarea unui sistem de management al calităţii în cadrul 
laboratoarelor de imagistică medicală în medicina veterinară permite 
menţinerea unei evidenţe corecte a pacienţilor, formarea unei baze de 
date cu privire protocolul de lucru utilizat pentru stabilirea diagnosticului 
pornind de la semnelor clinice, coroborate cu datele imagistice şi de 
laborator, precum şi urmărirea evoluţiei stării pacientului în timp. Un 
beneficiu important în implementarea sistemelor de management îl 
constituie posibilitatea de  a dezvolta noi aplicaţii în domeniul medical 
veterinar cu scopul îmbunătăţirii permanente a actului medical prin 
crearea de noi software  dedicat acestui scop. 
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Concluzii generale 
Pe baza rezultatelor obţinute, în urma cazuistici luate în studiu, 

au fost identificate şi utilizate cele mai relevante tehnici de imagistică 
medicală necesare stabiliri unui diagnostic de certitudine în diferitele 
afecţiuni sistemice la câine. Diagnosticul imagistic a fost  particularizat 
la sistemul sau aparatul afectat şi corelat cu rezultatele  examenului de 
laborator şi cu semnele clinice specifice. Totodată au fost stabilite 
importanţa şi etapele necesare în implementarea şi menţinerea unui 
sistem de management al calităţii în cadrul laboratorului de imagistică 
medicală şi a laboratorului clinic, în vederea optimizării actului medical 
şi a îmbunătăţirii activităţii desfăşurate în cadrul acestor laboratoare. 

În afecţiunile sistemului nervos, ale coloanei vertebrale şi ale 
analizatorilor la câine în diagnosticul imagistic relevanţă au examenul 
radiologic clasic şi examenul radiologic cu substanţă de contrast, 
examenul ecografic în mod B şi ecografia Doppler. 

În afecţiunile sistemului cardiovascular la câine relevanţă 
diagnostică au examenul radiologic, examenul ecografic în mod B şi în 
mod M şi ecografia Doppler, pentru cord şi examenul radiografic cu 
substanţă de contrast şi ecografia Doppler,  în diagnosticul afecţiunilor 
sistemului vascular. 

În afecţiunile aparatului respirator la câine relevanţă 
diagnostică au examenul radiografic pe baza căreia se poate stabili 
modelul pulmonar, raportat la tipul de afecţiune, iar examenul ecografic 
având o relevanţă redusă. 

În afecţiunile aparatului digestiv la câine relevanţă diagnostică 
au examenul ecografic în mod B, examenul Doppler, examenul 
elastografic şi ecografia cu substanţă de contrast, în special pentru 
examinarea organelor parenchimatoase, urmat de examenul radiologic şi 
tranzitul baritat folosit în examinarea stomacului şi a intestinelor. 
Elastografia şi ecografia cu substanţă de contrast sunt relevante în 
diagnosticul afecţiunilor localizate la nivel hepatic sau splenic. 

În afecţiunile aparatului urogenital la câine relevanţă 
diagnostică au examenul ecografic în mod B, ecografia Doppler şi 
ecografia cu substanţă de contrast. Examenul radiologic clasic nu oferă 
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foarte multe date privind modificările de la nivel renal, dar oferă date 
suficiente pentru examenul vezicii urinare, iar administrarea de substanţă 
de contrast nonionică permite examinarea bazinetului, ureterelor şi a 
vezicii urinare. 

În afecţiunilor localizate la nivel scheletal şi  la nivelul dinţilor 
la câine relevanţă diagnostică crescută o prezintă examenul radiologic 
clasic. 

Pentru examinarea limfonodurilor la câine relevanţă diagnostică 
au examenul ecografic în mod B, examenul Doppler, examenul 
elastografic şi examenul ecografic cu substanţă de contrast. 
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