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INTRODUCERE
Diagnosticarea unor boli sau efectuarea unor proceduri terapeutice, în secolul

al XXI-lea, sunt de neconceput fără ajutorul imagisticii medicale sau fără rezultatele

unor analize de laborator. Utilizarea acestor metode paraclinice completează examenul

clinic şi oferă siguranţă şi precizie actului medical.

Imagistica medicală este o ramură relativ nouă a medicinii şi s-a impus ca o

necesitate stringentă în vederea stabilirii unui diagnostic corect şi precis.

Un mai bun mamagement al pacienţilor, cât şi al procesului de diagnosticare, în

medicina veterinară, a fost cerut atât de clienţii din ce în ce mai exigenţi cu sănătatea

animalelor de companie, cât şi de descoperirile spectaculoase a ultimilor ani din

domeniul imagistici medicale.

În anul 1895 Wilhem Rontgen descoperă razele X şi efectuează primele

radiografii pe pacienţi umani, iar in anul 1896, în Anglia, Hobday şi Johnson publică

primul articol despre utilizarea razelor X în medicina veterinară. Tot în 1896, la

Berlin, Troester face primele radiografii, în domeniul medicinii veterinare, urmat de

francezul Lemoine, aspecte prezentate în articole ştiinţifice.

Totodată tomografia computerizată a fost inventată de Sir Godfrey Hounsfield

în anul 1970, iar la 1 octombrie 1971 a fost introdus într-o clinică din Londra, reuşind

astfel să stabilească diagnosticul de chist cerebral la un pacient uman. Imaginile din

perioada experimentală a utilizării aparatului au fost obţinute pe creier de vacă.

Premiul Nobel pentru Fizică se acordă în 1952 savanţilor Felix Bloch şi

Edward Purcell, care au descoperit independent unul de altul fenomenul de rezonanţă

magnetică. Apariţia primului aparat de rezonanţă magnetică în 1970 se datorează

creşterii vitezei de procesare a computerelor, ele reuşind să calculeze datele suficient

de repede pentru a crea o imagine utilizabilă, iar apariţiei superconductorilor au reuşit

sa creeze câmpuri electromagnetice puternice, ceea ce a dus la posibilitatea utilizării

acesteia în medicină. Aparatul a fost utilizat în clinici medicale umane începând din

1977, iar în medicina veterinară din anul 1980. În anii ’80 şi ’90 tehnolgia nu era încă

implementată pe scară largă datorită dimensiunilor mari a aparatelor şi a preţurilor de

achiziţie ridicate. În America, aceste aparate erau montate în remorci special

construite şi mutate prin rotaţie cu ajutorul camioanelor, la şcolile veterinare şi în
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câteva clinici veterinare specializate.

Tehnica radiologică a făcut un salt imens, evoluând de la timpi de expunere

lungi  de până la 30 de minute la un timp de expunere de câteva milisecunde, de la

redarea imaginii radiologice pe film, la redarea ei pe computer şi stocarea pe medii

digitale. Calitatea şi claritatea imaginii s-au îmbunătăţit progresiv în tandem cu

avansul tehnologic. Modificări majore au suferit şi tehnicile de diagnosticare cu

ajutorul tomografului computerizat care a scăzut mult cantitatea de radiaţie necesară

formării imaginii, receptorii fiind mult mai sensibili, iar aparatele de rezonanţă

magnetică se miniaturizează şi devin tot mai accesibile.

În medicina umană diagnosticul imagistic a devenit un diagnostic de rutină,

fapt ce se doreşte a se realiza şi în medicina veterinară românească, iar prin prezenta

lucrare vom încerca să relevăm importanţa şi limitele diagnosticului imagistic în

afecţiunile craniene şi dentare la câine, printr-o standardizare a orientării elementelor

anatomice, cât şi a parametrilor de lucru a aparatului.

***

Imagistica medicală a cunoscut progrese deosebite în ultimul deceniu. Nevoia

de a îmbunătăţi certitudinea unui diagnostic prin utilizarea metodelor paraclinice au

impulsionat cercetările în direcţia obţinerii unor metode optime şi rapide din punct de

vedere imagistic. Schimbărie rapide în tehnologia digitală au creat oportunităţi pentru

dezvoltarea de echipamente de înaltă clasă în domeniul imagisticii medicale practice.

Astfel, radiografia, tomografia computerizată, rezonanţa magnetică sunt metode de

investigaţii cheie în stabilirea unui diagnostic pe imagine, iar printr-o utilizare

judicioasă a acestora, limitele unei tehnici pot mări limitele asociate altei tehnici.

Medicina modernă presupune un diagnostic precoce şi performant. Nu există

afecţiune în care, practic, evaluarea imagistică să nu aducă un element de diagnostic în

plus. Utilizarea acestor metode moderne de investigaţie nu scade rolul şi importanţa

examenului clinic ci îl întregeşte. Clinicianul, pe baza examinarii fizice va orienta

examenul imagistic. Medicul clinician trebuie să cunoască bine indicaţiile şi valoarea

diagnostică a fiecărei metode imagistice şi de laborator şi să aleagă, în funcţie de

particularităţile fiecărui caz, metoda cea mai potrivită care îi va confirma sau infirma

diagnosticul clinic.
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IPOTEZA DE LUCRU
Stabilirea unui diagnostic cert prin coroborarea informaţiilor obţinute în urma

examenului clinic, a examenului de imagistică medicală şi a examenului de laborator,

va da siguranţă şi precizie actului medical, iar clinicianului posibilitatea de a

implementa un protocol de lucru pe baza unor proceduri clare şi concise care să

dovedească faptul că munca sa este realizată corect şi cu maximă eficacitate în

interesul pacientului.

Radiografia clasică şi digitală, computer tomografia şi rezonanţa magnetică, ca

metode de imagistică moderne vor fi particularizate fiecărui caz, revelând în felul

acesta importanţa şi limitele metodei, iar informaţiile obţinute vor fi coroborate cu

datele examenului de laborator sau citologic, având drept criteriu esenţial semnele

clinice tipice bolii.

SCOPUL LUCRĂRII
Scopul lucrării de doctorat este de a reliefa importanţa şi limitele examenului

clinic şi de imagistică medicală în diagnosticul afecţiunilor dentare şi craniene la câine

prin standardizarea parametrilor de lucru a aparatului şi prin orientarea elementelor

anatomice.

În afecţiunile detare la câine se vor identifica tehnicile de radiografie dentară,

modul de interpretare a imaginilor obţinute, parametrii de lucru ai aparatului, poziţia

pacientului şi poziţia de expunere, iar în afecţiunile craniene se va identifica metoda

imagistică ce oferă cele mai exacte informaţii despre focarul patogen.

Pe baza rezultatelor obţinute se va stabili un protocol de lucru în managementul

afecţiunilor dentare şi craniene la câine, având ca punct de plecare diagnosticul.

Obiectivele cercetării.

 Identificarea şi aplicarea celor mai relevante tehnici de radiografie dentară şi

adaptarea acestora în funcţie de diagnosticul clinic.

 Stabilirea parametrilor de lucru în radiografiile dentare care să asigure

obţinerea unor imagini de calitate.
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 Stabilirea poziţiilor pacientului şi stabilirea modului de expunere a

radiografiilor în afecţiunile dentare.

 Identificarea, selectarea şi utilizarea metodelor de imagistică medicală:

radiografie, computer tomografie şi rezonanţa magnetică în stabilirea

diagnosticului afecţiunilor craniene raportat la diagnosticul clinic.

 Alcătuirea unui algoritm de utilizare a diferitelor metode de diagnostic

imagistic în funcţie de patologia craniană întâlnită.

 Identificarea şi utilizarea celor mai relevante metode de laborator care vor

completa datele examenului clinic şi imagistic, în funcţie de patologie.

 Implementarea şi gestionarea unui sistem de management în afecţiunile dentare

şi craniene la câine.

Prin corelarea datelor actuale din literatura de specialitate cu cele obţinute de

noi din cercetările proprii, sperăm să putem aduce contribuţii valoroase care să

completeze datele din domeniul stomatologiei veterinare şi din domeniul imagisticii

medicale şi de laborator în afecţiunile capului la câine.

MATERIALUL BIOLOGIC
Studiul iniţiat de noi s-a desfăşurat în perioada 2010 – 2014 pe un număr de

510 câini cu patologie diversă, de sex diferit şi cu vârste cuprinse între 4 luni şi 14 ani

(Grafic 1).

Din cele 510 cazuri, 120 de câini (23% din totalul cazurilor examinate) au fost

diagnosticaţi cu diferite fracturi, 60 de câini (12% din totalul cazurilor examinate) au

fost diagnosticaţi cu tuburări respiratorii, 35 de câini (7% din totalul cazurilor

examinate) au fost diagnosticaţi cu tulburări cardiace, 40 de câini (8% din totalul

cazurilor examinate) au fost diagnosticaţi cu boli virale, 65 de câini (12% din totalul

cazurilor examinate) au fost diagnosticaţi cu tulburări metabolice, 35 de câini (7% din

totalul cazurilor examinate) au fost diagnosticaţi cu probleme dermatologice, 45 de

câini (9% din totalul cazurilor examinate) au fost diagnosticaţi cu afecţiuni

neurologice, 25 de câini (5% din totalul cazurilor examinate) au fost diagnosticaţi cu

probleme stomatologice, 45 de câini (9% din totalul cazurilor examinate) au fost

diagnosticaţi cu diverse afecţiuni localizate la nivelul neurocraniului şi 40 de câini
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(8% din totalul cazurilor examinate) au fost diagnosticaţi cu diverse afecţiuni

localizate la nivelul splahnocraniului (Grafic 2, Grafic 3).

Grafic 1 Distribuţia cazurilor pe sexe

Grafic 2 Distribuţia numerică a cazurilor examinate
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(8% din totalul cazurilor examinate) au fost diagnosticaţi cu diverse afecţiuni

localizate la nivelul splahnocraniului (Grafic 2, Grafic 3).

Grafic 1 Distribuţia cazurilor pe sexe

Grafic 2 Distribuţia numerică a cazurilor examinate
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(8% din totalul cazurilor examinate) au fost diagnosticaţi cu diverse afecţiuni

localizate la nivelul splahnocraniului (Grafic 2, Grafic 3).

Grafic 1 Distribuţia cazurilor pe sexe

Grafic 2 Distribuţia numerică a cazurilor examinate
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Grafic 3 Distribuţia procentuală a cazurilor examinate
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Grafic 5 Reprezentare grafică a patologiei diagnisticată radiologic
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Examenele radiologice s-au efectuat în cadrul disciplinei de Semiologie şi

Imagistică a Facultăţii de Medicina Veterinara din Cluj Napoca şi la clinica veterinară

Biovet din Cluj Napoca. Examenele CT au fost efectuate în diverse clinici de

imagistică din Cluj Napoca şi Bucureşti iar examenele RM au fost efectuate în cadrul

laboratorului de rezonanţă magnetică veterinară RMN Veterinar din Bucureşti.

Menţionăm faptul că pentru toţi pacienţii luaţi în studiu au fost respectate

principiile de etică ale cercetării pe animale şi normele de protecţie cerute de Comisia

Naţională de Control a Activităţii Nucleare (CNCAN), cu privire la activitatea din

laboratoarele ce utilizează razele X, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul

calificat.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Din totalul celor 110 cazuri supuse examenului imagistic, reprezentate sub

aspect numeric (Grafic 8) şi sub aspect procentual (Grafic 9) vor fi prezentate cele mai

relevante cazuri, atât în ceea ce priveşte afecţiunile dentare, cât şi cele craniene.

Grafic 8 Repartiţia numerică a cazurilor examinate prin metode imagistice
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Grafic 9 Repartiţia procentuală a cazurilor examinate prin metode imagistice

Examenul radiografic al dinţiilor

Utilizarea tehnicii radiologice a întregului craniu în incidenţa latero-laterală,

oferă informaţii despre starea arcadelor mandibulare, a sinusurilor maxilare, a

articulaţiei temporo-mandibulare, a alveolelor dentare şi despre prezenta formaţiunilor

patologice.

Tehnica radiografiilor dentare la câini prezintă un set de particularităţi: smalţul

este ţesutul cel mai radio-opac, iar dentina chiar dacă este mai puţin radio-opacă este

uşor de vizualizat deoarece este parte integrantă a rădăcinii şi a ţesuturilor dure de sub

smalţ. Tehnica radiografieirii întregului craniu prin trei expuneri: latero-laterală,

dorso-ventrală, ventro-dorsală este mai uşor de efectuat şi oferă o imagine de

ansamblu a structurilor aflate în această arie. Tehnica paralelă oferă cea mai bună

proiecţie a imaginii radiografice dentare pentru că este realizată pe o scara de 1:1, fără

alungirea sau scurtarea imaginii dintelui. Palatul dur şi simfiza mandibulară se întind

mult in directie aborală, fapt ce limitează utilizarea acestei tehnici pentru vizualizarea

acestor formaţiuni.

Tehnica radiografiei în unghi bisect nu este la fel de utilă precum tehnica

paralelă, dar este singura accesibilă pentru expunerea incisivilor inferiori şi superiori.

Tehnica radiografiei intra-orale este mult influenţată de forma craniului:

dolicocefalic (cu botul lung) sau brahiocefalic (cu botul scurt). Rasele brahicefale sunt

mai dificil de examinat din cauza aglomerarii dinţilor pe când în cazul raselor

36%
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dolicocefalici dinţii sunt mai distanţaţi ceea ce face accesibilă tehnica intra-orală.

Utilizarea tehnicilor de examinare radiologică în stomatologia veterinară este

esenţială deoarce furnizeză date despre structuri diferite, despre volumul, numărul,

poziţionarea şi integritatea dinţilor şi a altor elemente ordonto-periodontale.

Imagini radiografice relevante ale cavităţii bucale au fost obţinute la următorii

parametrii  de lucru ai aparatului roentgen:

 câini sub 15 kg – 100 mA/60kV, 0,1 secunde la 40cm distanţă;

 câini între 15 kg şi 30 kg – 100 mA/60-70kV, 0,1 secunde la 40cm distanţă;

 câini peste 30 kg – 100 mA/70-85kV, 0,1 secunde la 40cm distanţă.

Examenul radiografic al craniului

Din numărul total de cazuri diagosticate cu afecţiuni ale craniului au fost

selectat 8 cazuri reprezentative atât din punct de vedere al tehnicii imagistice utilizate,

cât şi din punct de vedere al patologiei diagnosticate. Fiecărui caz în parte i-a fost

întocmintă o foaie de observaţie clinică cu datele pacientului, anamneza, examenul

clinic, radiologic şi după caz cel hematologic şi morfopatologic. A fost stabilit un

diagnostic clinic prezumtiv, confirmat sau infirmat de examenul hematologic,

histopatologic, citologic sau necropsic.

Radiografiile craniene la câine sunt relevante în afecţiunile oaselor care intră în

componenţa craniului sau în cazul corpilor străini radioopaci localizaţi la nivelul

ţesuturilor moi. Examenul radiologic poate fi utilizat în diagnosticul afecţiunilor

localizate la nivelul sinusurilor nazale şi a celor frontale. Diagnosticarea corectă a

fracturilor necesită cel puţin două expuneri în poziţii diferite. Examenul radiologic

oferă puţine detalii despre structura ţesuturile moi şi nici un detaliu despre patologia

sistemului nervos central. Examenul clinic poate preciza poziţia pacientului şi despre

metoda de expunere radiologică relevantă în funcţie de diagnosticul clinic. Valorile

parametrilor de lucru ale aparatului roentgen care au permis obţinerea celor mai bune

imagini în afecţiunile craniului au fost cuprinse intre 56kV/1mAs (la animalele de

talie mică) şi 68kV/2mAs la animalele de talie mare.
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DIAGNOSTICUL COMPUTER TOMOGRAFIC ÎN AFECŢIUNILE

DENTARE ŞI CRANIENE LA CÂINE
Examinarile CT au fost efectuate la clinici de medicină umană din Bucureşti şi

Cluj – Napoca pe un număr de 30 de pacienţi cu o patologie diversă. Din numărul

total de 30 de cazuri au fost selectate 4 cazuri reprezentative cu afecţiuni tumorale,

dentare şi sinusale pentru a contura mai bine avantajele metodei în patologia craniului

şi pentru a putea face o comparaţie cu examenul radiologic. Foile de observaţie clinică

ale cazurilor cuprind datele de identificare ale pacientului, anamneza, examenul clinic,

examenul computer tomografic şi după caz examen hematologic, histologic,

morfopatologic, citologic şi necropsic.

Examenul computer tomografic oferă rezultate clare şi precise asupra structurii

osoase a craniului. Examenul computer tomografic poate fi folosit în diagnosticul

formaţiunilor tumorale sau de altă natură localizate la nivelul craniului. Examenul

computer tomografic oferă informaţii mai exacte asupra patologiei dentare,

comparativ cu examenul radiologic. Examenul computer tomografic este limitat în

ceea ce priveşte ţesuturile moi din structura anatomică normală a pacientului, dar este

relevant în diagnostica patologiei tumorale a acestora. Comparativ cu examenul

radiologic, computer tomografia are ca principal avantaj o mai bună redare grafică a

patologiei şi oferă posibilitatea de a efectua reconstituiri tridimensionale care ajută

clinicianul să identifice planurile anatomice fără suprapuneri putând astfel să

stabilească un diagnostic cert. Administrarea substanţei de contrast în examenul

computer tomograf permite vizualizarea masei tumorale şi diferenţierea între o masă

tumorală şi o malformaţie vasculară. Diagnosticul de certitudine în cazul tumorilor şi

a tipului de celule tumorale se stabileşte doar prin examen histopatologic.

DIAGNOSTICUL PRIN REZONANŢA MAGNETICĂ ÎN

AFECŢIUNILE DENTARE ŞI CRANIENE LA CÂINE
Examinările RM au fost efectuate în cadrul laboratorului de rezonanţă

magnetică veterinară RMN Veterinar din Bucureşti pe un număr de 20 de pacienţi

diagnosticaţi cu patologii diverse.
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Fiecărui pacient i s-a intocmit o foaie de observaţie clinică cu datele de

identificare ale acestuia, examenul clinic, examenul RM şi dupa caz examen

hematologic, histologic, citologic si necropsic.

Din cele 20 de cazuri luate în studiu au fost selectate 9 cazuri cu patologie

diversă pentru a putea evidenţia relevanţa şi limitele examenului prin rezonanţă

magnetică şi pentru a putea face o comparaţie cu celelalte metode de imagistică

medicală utilizate.

Examenul prin rezonanţă magnetică oferă date importante legate de patologia

sistemului nervos central şi a ţesuturilor moi de la nivelul capului, fiind examen de

predilecţie în aceste afecţiuni. Examenul prin rezonanţă magnetică oferă informaţii

importante pentru stabilirea unui diagnostic diferenţial şi infirmă sau confirmă

diagnosticul clinic stabilit pe baza examenului neurologic. Examenul prin rezonanţă

magnetică poate stabili un diagnostic de certitudine în cazul tumorilor intracraniene şi

identifică leziunile neurologice ce pot da manifestări epileptiforme. Pentru efectuarea

examenului prin rezonanţă magnetică la nivelul capului nu trebuie schimbată poziţia

pacientului. Examenul prin rezonanţă magnetică oferă imagini din mai multe planuri,

astfel, clinicianul îşi poate forma o imagine de ansamblu asupra sistemului nervos

central, asupra cavităţilor intranevraxiale şi asupra lichidului cerebro-spinal.

Examenul prin rezonanţă magnetică permite obţinerea unui contrast mai bun decât

decât cel obţinut prin tomografie computerizată sau examen radiologic, fapt ce oferă

informaţii mai exacte asupra diferenţelor din structura unui ţesut, deoarece utilizează

proprietăţiile parţiale ale spinilor din nucleele care alcătuiesc ţesuturile. Examenul

prin rezonanţă magnetică utilizează câmpuri magnetice intense şi unde din domeniul

radiofrecvenţelor în locul radiaţilor ionizante, efectele dăunătoare asupra organismului

sunt semnificativ mai mici în comparaţie cu examenul computer tomograf şi

radiologic.

Şi în cazul examenului prin rezonanţă magnetică la fel ca în cazul examenului

prin computer tomografie, diagnosticul de certitudine a tipului de celule tumorale se

stabileşte doar pe baza examenului histopatologic.
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CONCLUZII
Utilizarea judicioasă a examenului radiologic, a examenului CT, a examenului

prin rezonanţă magnetică şi a examenelor de laborator în diagnosticul unor afecţiuni

craniene şi dentare la câine devine o obligaţie a clinicianului cuprinsă într-un protocol

de rutină, iar limitele unui examen pot mări limitele asociate altui examen.

Examinatorul trebuie să identifice metoda imagistică relevantă pentru a obţine

cele mai bune informaţii în vederea stabilirii unui diagnostic de certitudine.

Coroborarea datelor obţinute în urma examenelor imagistice cu datele obţinute prin

examen hematologic sau histopatologic ajută la stabilirea  unui diagnostic etiologic.
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