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MOTIVELE PREZENTĂRII LA MEDICUL CLINICIAN
• Tusea face parte dintr-un top al celor mai comune cauze ale prezentării la medicul veterinar în întreaga lume.

• Tusea se agravează/înrăutățește

• Tusea persistă mai mult de 5 zile

• Tusea apare consecutiv agitației

• Tusea apare consecutiv efortului fizic

• Tusea apare în repaos

• Tuse uscată

• Tuse productivă

• Tuse însoțită de:

A. Letargie

B. Febră

C. Inapetență



Sistemul respirator constituie totalitatea organelor care 

servesc la schimbul gazos între organism și mediu, asigurând 

organismul cu oxigen, indispensabil vieții celulelor și eliminând 

din organism dioxidul de carbon rezultat din oxidări.



componentă importantă a 

mecanismelor de apărare a sistemului 

respirator.

TUSEA



Tusea poate fi cauzată de procese inflamatorii

sau compresive la nivelul căilor respiratorii.

●TUSEA = expirație puternică, violentă și

sonoră - cu deschiderea forțată a glotei.

● Tusea = act reflex (reacție de apărare a

organismului) - prin care se îndepărtează

secrețiile patologice/corpii străini din căile

respiratorii.

CALE AFERENTĂ – prin 

intermediul nevului vag

1. Ureche medie

2. Faringe

3. Laringe

4. Pulmoni

5. Arbore traheobronșic

6. Cord

7. Pericard

8. Esofag

Tip de stimuli

1. Mecanici

2. Chimici

REFLEXUL 

TUSEI

CALE EFERENTĂ – 4 faze

1. Faza inspiratorie

2. Faza compresivă -
se închide glota

3. Faza expiratorie -
sunetul este emis

4. Faza de relaxare



Din 

punct de 

vedere al 

originii:

Tuse respiratorie 
(faringe, laringe, trahee, bronhii, 

alveole, plueră, mediastin)

Tuse periferică (excitații 

extrarespiratorii – uter, stomac, 

intestin, peritoneu, urechea medie)

Tuse centrală (excitarea 

centrului tusigen din bulb)



Din

punct 

de vedere al 

exprimării:

Tuse spontană

Tuse provocată



Din 

punct de 

vedere al 

evoluţiei:

Tuse acută -  3 

săptămâni

Tuse cronică – 
8 săptămâni
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Fig.1. Reprezentarea grafică a etiologiei 

numerice în tusea cronică



Din

punct 

de vedere 

al 

frecvenţei:

Tuse unică (accidentală) 

când o dată cu tusea se 

elimină și corpul străin

Tuse repetată (frecventă) 

rară în boli cronice, 

deasă sau permanentă în 

inflamații acute



Tuse simplă - o singură 
explozie

Tuse chintoasă (în 
accese) – mai multe 

explozii grupate

Din 

punct 

de 

vedere 

al 

ritmului



Tuse puternică – plină, 
explozivă, mare

Tuse slabă - goală, afonă, 
mică

Tuse cu rapel (cu repetiție, 

lătrătoare) - atunci când 

după tuse urmează o 

inspirație zgomotoasă

Din punct 

de vedere 

al 

intensității



Tuse înaltă (ascuțită)

Tuse joasă (gravă)

Din 

punct de 

vedere al 

tonalității



Tuse uscată (seacă) –
numai explozia

Tuse umedă (grasă, 
expectorantă) – atunci când o 

dată cu tusea se elimină și 
secrețiile de pe căile 

respiratorii

Din 

punct de 

vedere al 

timbrului

Tuse răgușită (voalată) –

atunci când sunt afectate 

și corzile vocale



Tuse scurtă – în 
pleurite

Tuse lungă – în 
afecțiuni nedureroase

După 

durată



Tuse emetizantă –
asociată cu voma sau 

cu regurgitarea în 
megaesofag cu 

regurgitare 

După

asocierea 

cu alte 

manifestări

Tuse dureroasă –

asociată cu durere



HEMOPTIZIA 

Hemoptizia se caracterizează printr-o tuse expectorantă al cărui

conținut este dominat de sânge.

Este necesar diferențierea hemoptiziei adevărate (la care sângele

provine din pulmon sau din căile aeriene inferioare) de cazurile in care

sângele provine din cavitațile nazale, faringe sau esofag, care este

aspirat și ulterior expectorat sub formă de hemoptizie (falsă

hemoptizie).

Sângele din hemoptizie este roșu, aerat și foarte puțin coagulabil,

rămânând lichid.

Cantitatea poate fi mică si repetată sau abundentă.



Cauzele hemoptiziei

1. Neoplazii pulmonare se manifestă prin spute sanguinolente cotidiene sau hemoptizie 

masivă.

2. Abcesul pulmonar și gangrena pulmonară se manifestă prin hemoptizii frecvente, adesea 

cu repetiție, uneori foarte grave.

3. Traheobronșite - au si ele adesea spute cu striuri sanguinolente.

4. Pneumonii - sputa sanguinolentă, ruginie-caramizie este unul din semnele patognomonice

5. Bronșita sau bronhopneumonie.

6. Edemul pulmonar acut - are aspect de serozitate roză

7. Hipertensiunea pulmonară

8. Traumatismele toracice

9. Sindroamele hemoragipare – intoxicația cu anticoagulante

HEMOPTIZIA 



Reverse sneezing – (strănut inversat) este un

spasm/atac spontan prin care se realizează inspirarea

forțată (efort inspirator) cu emiterea unui sunet

pronunțat, cu scopul de a elimina eventualele corpuri

străine sau secreții patologice acumulate posterior în

corneții nazali; este un act reflex normal, repetitiv, cu

rol de protecție. NU ESTE TUSE.

REVERSE SNEEZING



Diferențe: reflexul de tuse vs reflexul expirator

Reflexul tusei are ca și scop eliminarea substanțelor nocive

cum ar fi corpii străini, mucusul sau alte resturi patologice de

la nivelul căilor respiratorii pentru a păstra buna funcționare a

tractului respirator.

Reflexul expirator reprezintă un mecanism defensiv care

împiedică pătrunderea corpilor străini în căile respiratorii. Acest

lucru este indus de stimularea mecanică sau chimică a corzilor

vocale sau a porțiunii superioare a traheei și constă în efortul

expirator împotriva glotei închise, dar care nu este precedat de

inspirație.



De cât timp 

este prezentă 

tusea?

Există fumători în 

casă sau în jurul 

animalului?

Aveţi un clip 

video cu

episodul de 

tuse?



Examenului clinic complet este imperios pentru

determinarea etiologiei tusei !!!.

Se urmărește și istoricul vaccinării (vulnerabilitatea

în fața unor boli infecțioase).

După examenul clinic și coroborarea cu datele anmnetice,

putem întocmi o listă de afecțiuni - diagnostic diferențial.



Starea generală: semnele 
respiratorii pot fi exacerbate 
prin obezitate (ex. colapsul 

traheal), slăbirea sugerând o 
implicare neoplazică sau 

cardiacă.

Ritmul şi frecvenţa cardiacă: 
prezența aritmiilor sinusale 
face insuficiența cardiacă 

mai puțin probabilă și 
permite suspiciunarea unei 

afecţiuni respiratorii. 

Sunete respiratorii 
anormale:

expirație prelungită, 
respirație şuierătoare, raluri 
umede/crepitante, stridor 

laringian etc.

Obiectivele 

examenului clinic 



TUSEA

TULBURĂRI LA NIVELUL 

APARATULUI RESPIRATOR

SUPERIOR 

TULBURĂRI LA NIVELUL

APARATULUI RESPIRATOR

INFERIOR

Inflamatorie Neoplazice

Alte cauze

Alergice

Faringite

Tonsilite

Laringite

Colaps traheal

Bronșite 

(cronice/alergice)

Bronșiectazie

Traheobronșite

Laringeale

Traheale

Mediastinale

Astm bronșic

Stenoza traheală

Corpi străini

Inflamatorie

Pneumonie: bacteriană, 

virală (maladia Carre), 

fungică, parazitară.

Granuloame

Abcese

Fibroza pulmonară 

cronică

Neoplazice

Primar/metastazic

Limfom

Parazitare

Dirofilarioza 

Aerostrongilidoza

Cardiovasculare

Insuficiență cardiacă stângă: 

edem pulmonar

Tromboembolism 

Alergic (pneumonie 

eozinofilică, granulomatoză 

pulmonară eozinofilică, infiltrat 

pulmonar eozinofilic)

Edem pulmonar noncardiogen

Alte cauze

Torsiune de lob pulmonar

Efuziune pleurală

Neoplazia peretelui sternal



• Clinic:

- tuse iritativă însoțită de:
– Pirexie; 

– Inapetență, disfagie; regurgitare;

– Cornaj;

– Hipersalivație, stomatită;

– Zone de hiperemie, eroziuni sau ulcere la nivelul faringelui;

– Adenopatie submandibulară;

– Tonsile roșii, mărite în volum, evidențiate în cripte lor, cu hemoragii,

exsudat.

FARINGITA ȘI TONSILITA  - Caracteristic:

TULBURĂRI LA NIVELUL APARATULUI 

RESPIRATOR SUPERIOR 



• Diagnostic:

– Confirmarea prin inspecție

/palpație;

– Tonsilita idiopatică este confirmată

de remedierea afecțiunii după

antibioterapie de primă linie (chiar

fără terapie).



LARINGITA 
(CATARUL LARINGIAN)

• Fără semne generale

• Dominantă este TUSEA:

• chintoasă,

• frecventă,

– dureroasă, uscată/seacă(I),

– umedă/productivă și nedureroasă (II). 

• Tusea poate îmbrăca aspect emetizant sau asfixiant, apărând, totodată 
cornajul laringian mixt (prin spasmul laringian). 

• Tusea este declanşată uşor, de:

- curenţii de aer (mai ales cei reci), 

- deglutiţie,

- de agitaţie,

- efort.



• Jetajul - prezent în fazele avansate
(seromucos/mucos/mucopurulent –
bilateral)

• Palpaţia laringelui - sensibilitate crescută (I),
prezentă dar redusă (I) cu fremisment.

• Ascultaţia laringelui - raluri, în ambii timpi
respiratori (în funcție de exsudație).

• Vocea devine modificată, exprimările vocale
lipsesc sau sunt reduse (voalate).

LARINGITA CATARALĂ 



Diagnosticul

• Se pune relativ uşor pe baza:  

• - prezenţei şi caracterului tusei, 

• - sensibilităţii laringiene, 

• - zgomotului de cornaj mixt,

• - dispneei laringiene. 



COLAPS TRAHEAL

• cauză frecventă a tusei la câine

• afectează traheea cervicală/intratoracică/

pereții bronhiali.

• apare consecutiv pierderii rigidității inelelor

traheale având diverse cauze (congenitale

sau dobândite).

• Se caracterizează de obicei prin aplatizarea

dorsoventrală a inelelor traheale.



• Câinii cu colaps traheal sunt de obicei sănătoși
sistemic și frecvent supraponderali

• Tusea este de regulă uscată (asemănătoare
sunetelor emise de gâște)

• Palparea traheei declanșează obișnuit tusea
(indicând sensibilitate traheală nespecifică). - se
recomandă palparea cu precauție, poate
iniția/accentua detresa respiratorie (cu iminența
sincopei respiratorii).

COLAPS TRAHEAL



• Ascultația traheei - zgomote stridoroase

în ambii timpi respiratori - cauzate de

îngustarea diametrului traheal extratoracic
(dd.paralizia laringiană).

• Rec. examen cardiologic de excludere. 

• Se recomandă  screening hematologic și 

biochimic complet, Rx, fluoroscopie și  

endoscopie. 

COLAPS TRAHEAL



Traheobronșite
Traheobronșita infecțioasă la câine

• Traheobronșita - inflamație a traheei/ bronhiilor =

rezultatul unei infecții (virale/bacteriene), iritativă

sau alergică.

• Traheobronșita infecțioasă = tusea de canisă -

boală infecțioasă înalt contagioasă exprimată prin

patologie inflamatorie - cu localizare la nivelul

căilor respiratorii superioare.



Tusea de canisă/traheobronsita 
infecțioasă la câini 

• Cei mai reprezentativi agenți patogeni sunt: •

• Virusul parainfluenței canine •

• Virusul Carre •

• Adenovirusul canin tip 2

La câinii în varsta de până la 6 luni, Bordetella

bronchiseptica = principalul agent patogen

incriminat (existând însă posibilitatea grefării și a altor bacterii

patogene cu apariția unor infecții secundare).



Traheobronsita infecțioasă la câini 

Tuse uscată-iritantă (“tuse măgărească”),,

declanșată și prin simpla palpare a traheei.

-obișnuit sunt normoterme

-constantele hematologice - normale.

În cazurile grave/complicate, se poate complica

– bronhopneumonie (febră, jetaj purulent, lipsa

apetit, tuse productivă.



• Diagnostic - semne clinice + anamneza.

• Retrocedarea sub medicație simptomatică

confirmă diagnosticul.

• Culturile bacteriene, teste virale și determinările

hematologice pot fi efectuate pentru a identifica agenții

patogeni specifici care determină tipul exact al tusei de

canisă/ în caz de nereușită terapeutică.

• Învestigațiile suplimentare - Rx

Traheobronșita infecțioasă la câini 



ASTMUL BRONȘIC LA CÂINE

• Astmul - denumire generică asociată

dispneei caracteristice = șuierătoare, cu

dificultăți de respirație – consecutiv:

-bronhoconstricției,

- edemului

- hiperesecreției

• Câinii pot dezvolta astm bronșic (obișnuit alergic)

putând evolua și apărârea ca o bronșită alergică.



• Tulburări respiratorii (dispnee, respirație 

șuierătoare/wheezing)

• Respirație bucală,

• Tuse uscată, repetată, cu tonalitate 

înaltă.  

• Mucoase cianotice (în crize)

• Intoleranță la efort

• Slăbire

ASTM BRONȘIC LA CÂINE - simptomatologie



• Pisicile cu astm - prezintă dispnee, respirație
șuierătoare, tahipnee, tuse, respirație bucală, tuse
emetizantă.

• Exprimările variază de la crize respiratorii acute
până la tuse cronică, uscată, frecvență
respiratorie crescută,

• Crizele pot fi spontane/provocate prin compresiuni
la nivel traheal – apertura toracică.

• În timpul unei crizelor adoptă o poziție
caracteristică - corpul apropiat/lipit de sol și
poziție ortopneică forțată.

ASTM BRONȘIC LA FELINE



• Se consideră că nu există un singur test specific, care poate

stabili diagnosticul de certitudine

• Diagnosticul se bazează pe coroborarea datelor clinico-

anamnetice

• Suspiciunea de astm bronșic, presupune:
– Antecedente respiratorii,

– rezultatele examenelor imagistice (Rx, CT, bronhoscopie)

– citologie lavaj bronhoalveolar

– teste alergice.

• Imaginea radiografică îmbracă un model caracteristic ramificații

luminoase de-a lungul căilor respiratorii (aspect conferit de

infiltratul inflamator).

ASTM BRONȘIC LA PISICĂ - DIAGNOSTIC



• Aspiratia unui corp străin, poate produce o stare de

asfixie cu criză de sufocare subită (intensă și

generată de reflexul spasmului glotic);

• - apnee; stridor inspirator; disfonie; respirație

șuierătoare; tuse chinuitoare, în accese expulsive

intense, cu tiraj inspirator

• - accese de tuse intermitentă; accese de

sufocare;

• - tiraj toracic la schimbarea poziției ce alternează cu

perioade de calm absolut;

• - stetoacustic - zgomote specifice și respiratie

șuierătoare.

ASPIRAȚIA UNUI CORP STRĂIN



INTOXICAȚIA CU GAZE ȘI VAPORI IRITANȚI

• Bioagresivitatea gazelor si vaporilor iritanți depinde de

structura chimică, nivelul acestora în aerul respirat și durata

expunerii.

• Locul acțiunii gazelor/vaporilor = în funcție de solubilitate:

- substanțele foarte solubile în apă sunt iritante

conjunctival și la nivel respirator superior;

- cele slab solubile pătrund în căile respiratorii mici

provocând edem pulmonar acut.



INTOXICAȚIA CU GAZE ȘI VAPORI 
IRITANȚI

• Efectul iritant este datorat iritării

neuroreceptorilor locali, cu reacție locală

dureroasă și efecte reflexe:

– tuse,

– spasm bronșic,

– secreție și congestie locală.



În evolutia intoxicației sunt descrise trei etape:

• 1. Sindromul de iritatie a căilor aeriene superioare: iritația
mucoasei nazale, iritația și edemul glotei: tuse spastică, edemul
laringelui, iritație bronșică

• 2. Bronșiolita obliterantă - sindromul de iritație a căilor
aeriene superioare, febră, tuse, dispnee, cianoză; VSH crescut,
leucocitoză, pe radiografie apar opacități de 1-5 mm diseminate
uniform pe ambii câmpi pulmonari.

• 3. Edemul pulmonar acut toxic - tuse, dispnee intensă,
expectorație aerată, cianoză, raluri subcrepitante pe ambii campi
pulmonari).

INTOXICAȚIA CU GAZE ȘI VAPORI IRITANȚI



Dirofilarioza este o afecţiune

parazitară, cu potenţial fatal.

Este caracterizată de prezenţa

nematodului Dirofilaria immitis, sub

diverse forme evolutive, atât la nivel

circulator periferic (vase mici de

sânge) cât şi în interiorul cordului şi al

arterei pulmonare.

Sub acţiunea parazitului se produc

leziuni ale porţiunii interne a vaselor

sanguine (endoteliu) existând

permanent riscul apariţiei trombozei.

TULBURĂRI LA NIVELUL APARATULUI 

RESPIRATOR INFERIOR

DIROFILARIOZA



DIROFILARIOZA

Boala îmbracă un tablou clinic manifestat prin mai multe sindroame׃

Sindrom de insuficienţă cardiacă –compensată, cu dispnee de efort şi

tahicardie și decompensată, cu dilataţie cardiacă, congestie pulmonară

(dispnee, acese de tuse răguşită, uscată, uneori hemoptizie), congestie

renală congestie hepatică, ascită, iar la ascultaţie se constată suflul mitral

şi tricuspidian.

Sindromul nervos – depresii, privire apatică, accese de tip epileptiform,

semne de anemie cerebrală (pierderea cunoştiinţei cu revenirea la normal

în câteva minute), simptome locomotorii (incoordonare în mers, pareze,

paraplegii).

Dirofilarioza subcutanată sub formă nodulară cu prurit intens, noduli

cutanaţi, mici, duri, cu aspect granulomatos pe coate, stern, cap, baza

urechilor, urmat de transformarea lor în ulcere și exsudativă cu depilaţie

pruriginoasă, cronică, umedă, localizată pe faţa externă a urechilor pe

jarete.



DIAGNOSTIC  - DIROFILARIOZĂ

• Clinic – este dificil datorită evoluţiei latente şi
prezenţa multor forme de manifestare.

• Epidemiologic – ajută la corelarea datelor
clinice orientând diagnosticul.

• Confirmarea diagnosticului se face prin :

• -examen hematologic – examenul direct al
unei picături de sânge proaspăt între lama şi
lamelă permite evidenţierea microfilariilor.

• -kituri de diagnostic rapid-pun in evidență
prezența femelelor adulte.

• Examen cardiologic complet, examene
imagistice











NEOPLAZII LA NIVEL 

PULMONAR 
• Radiografia toracelui la câine și la

pisică este cea mai importantă metoda
de diagnostic a tumorilor primare sau a
metastazelor situate la acest nivel.

• Există ca posibilitate de diagnostic,
însă cu câteva specificații, computer
tomograful CT, ce permite o localizare
și o stadializare superioară față de
radiografia convențională.



EDEMUL PULMONAR

Reprezintă acumularea unei serozităţi la nivelul spaţiului alveolar pulmonar, spaţiului

interstiţial pulmonar şi conductului bronşic, prin creşterea permeabilităţii capilarelor

pulmonare.

In formele cardiogene creşterea presiunii hidrostatice la nivelul capilarelor pulmonare va

determina efluxul fluidelor peste bariera epitelială, inundând alveolele cu un fluid sărac

în proteine (transsudat).

În formele noncardiogene hiperpermeabilizarea vasculară pulmonară generează un flux

crescut de fluide şi proteine (exsudat) în spaţiul alveolar şi interstiţial.



HEMODINAMICA 

EDEMULUI PULMONAR CARDIOGEN

INSUFICIENŢA CARDIACĂ CONGESTIVĂ 
(CORDUL STÂNG)

VENTRICULUL STÂNG 

NU POATE EJECTA SÂNGELE

CREŞTEREA PRESIUNII VENOASE 

LA NIVEL PULMONAR

ACUMULARE DE FLUIDE

LA NIVEL PULMONAR 



Persistenţa/Intensificarea acestor procese = ruperea echilibrului între factorii

antiinflamatorii şi anticoagulanţi

sechelă condiţii/procese inflamatorii

SIRSPATOGENEZĂ EPNC

Inflamaţia determină activarea leucocitelor, 

eliberarea de mediatori chimici ai inflamaţiei, metaboliţi şi citokine

răspuns inflamator sistemic

SIRS
alterarea endoteliului alveolelor capilare

(leucocitar/citokine mediat)

creşterea permeabilităţii endoteliului alveolar = extravazare de fluide, proteine

plasmatice şi mediatori chimici ai inflamaţiei - alveolar şi interstiţial

EPNC



EPNC cauzat de barotraume, convulsii/contracţii,

trumatisme craniene, obstrucţiei căilor respiratorii anterioare, electrocutare
(Bateman S – 2003)

Stimulare simpatică centrală masivă -

urmată de eliberarea masivă de catecolamine în circulaţia generală

Vasoconstricţie periferică şi venoconstricţie pulmonară severă, urmată de hipertensiune

arterială pulmonară şi sistemică. Hipertensiunea sistemică determină > presiunii la nivelul

atriului stâng dată de < outputului cardiac (datorată rezistenţei vasculare crescute).

Edemului pulmonar e determinat de > presiunii hidrostatice

la nivelul vaselor pulmonare. 

*  Extravazatul este sărac în proteine (ca în EPC)

* Stimularea simpatică puternică şi susţinută determină alterarea endoteliului alveolar şi mărirea spaţiilor interendoteliale, urmată de 

extravazare componente proteice şi hematii.



1 Injuriile fiziopatologice <

presiunea sanguină la nivel

pulmonar  agregare plachetară

şi eliberare de histamină (H),

serotonină (S) şi bradikinină (B).

2 Mediatorii chimicii (H) 

inflamaţie şi alterarea membranei

alveolocapilare  > > >

permeabilităţii capilare  fluidele

pătrund în spaţiul interstiţial.

adaptare după A.J. Al-Twaijri

Injuriile microvasculare  creşterea 

permeabilităţii capilare “6 faze”



3 Permeabilitatea capilară crescută

- extravazare de fluide şi proteine 

- creşterea presiunii osmotice

interstiţial edemului pulmonar

4 Modificarea fluxului sanguin

şi a fluxului de fluide la nivel

alveolar alterează pelicula de

surfactant  colaps alveolar,

reducerea schimbului de gaze



5 O2 nu mai poate traversa membrana

alveolocapilară  Scăderea nivelului

O2 în sânge.

6 Edemul pulmonar se accentuează,

scade complianţa alveolară,

schimbul de gaze este împiedicat



Semnele clinice sunt în strictă corelaţie cu:

- ansamblul etiopatogenetic inductor (complexul primar)

- alura (tipul evolutiv al afecţiunii)

- eventualele predispopoziţii (ex. electrocutare/traumatismele craniene la tineret).

Dominante:

• dispnee,

• tahipnee, 

• efort respirator

• raluri bronhoalveolare

• semnele insuficienţei respiratorii acute grave (acutizate chiar de încercările

terapeutice etiotrope !!!!! ex.în SIRS)

COORDONATE CLINICE



- anamneza (corectă),

- semnele clinice (examenul clinic amănunţit),

- debutul şi tipul evolutiv al afecţiunii,

- factorii determinanţi sau precipitanţi ai debutului bolii
importanţi în stabilirea diagnosticului. 

• ex. hematologic 

• ex. biochimic sanguin,

• grad de oxigenare tisulară,

• confirmare prin Rx şi ex. cardiologic.

DIAGNOSTIC



- - se evaluează în principal:

- frecvenţa mişcărilor respiratorii,

- tipul respiraţiei,

- aspectul mucoaselor, TRC (>3 sec), zgomotele respiratorii.

SUSPICIUNE 

DIAGNOSTIC !?



EVALUARE PARACLINICĂ

Screening-ul 
hematologic/biochimic sanguin 
confirmă originea non-cardiacă a 
edemului pulmonar. 

Situarea valorilor obţinute la parametrii 
normali confirmă originea cardiogenă 
(excepţie modificări tipice leucogramei 
de stres, azotemie prerenală moderată şi 
> activităţii transaminazelor – congestia 
pasivă).

Ecocardiografia – poate 
confirma cardiopatia – nu 
poate pune în evidenţă 
edemul pulmonar.
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Semne clinice cu înalt caracter de specificitate ............

CONFIRMAREA SE FACE DOAR RADIOGRAFIC 

!!! contenţia şi maneverele specifice pote decompensa

respirator pacientul !!!
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CONFIRMARE 

DIAGNOSTIC 
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DIAGNOSTIC RADIOGRAFIC DIFERENTIAL: EPC - EPNC

ASPECTE RADIOGRAFICE EDEM CARDIOGEN EPC EDEM NON-CARDIOGEN EPNC

DIMENSIUNEA CORDULUI >> sau ≥ normală

CALIBRU VASCULAR >> sau ≥ normale sau  <

DISTRIBUŢIA EDEMULUI difuz sau central dorso-caudal sau periferic

EFUZIUNI PLEURALE prezente absente

BRONHOGRAMĂ AERATĂ absentă prezentă

TUSE CARDIACĂ (PERIBRONŞIALĂ) prezentă absentă



Edem pulmonar non cardiogen –toxic (EPNC)

Model alveolar şi interstitial evident cu uşoară bronhogramă aerată
(Canină, Ciobănesc Bucovina, mascul 6 săptămâni)
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Edem pulmonar non cardiogen (EPNC)

Radiodensitate difuză şi colaps pulmonar
(felină, mascul, 1,5 ani)
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Edem pulmonar cardiogen (EPC)
Cardiomegalie, edem pulmonar, 

hepatomegalie
(Canină, caniche, mascul, 9 ani)



• DIAGNOSTIC

• - analiza istoricului medical;

• - examinarea fizică a animalului – tuse uscată, 

nedureroasă, sonoră, efect compresiv în CMD, evaluarea 

sunetelor cardiace și respiratorii, identificarea unui murmur cardiac 

sau a artimiilor, măsurarea pulsului, aprecierea gradului de instalare a 

ascitei, probleme la nivelul musculaturii diafragmatice în timpul 

contracțiilor cardiace;

• - examen radiografic pentru aprecierea dimensiunilor cordului și 

identificarea eventualelor modificări de structură la nivelul acestuia 

și/sau la nivelul organelor învecinate

INSUFICIENȚA CARDIACĂ





PNEUMONIA

• Semnele clinice manifestate în pneumonie includ letargie,
dispnee, deshidratare, pierderea apetitului și o tuse
profundă, ralurile crepitante umede, uneori hemoptizie,
febră, cu evidențierea mucoaselor cianotice după exerciții
fizice.

• Pot apărea complicații cum ar fi pleurezia sau complicații
bacteriene.

• Diagnosticul implică asocierea anamnezei cu examenul fizic
și investigații paraclinice reprezentate de examene
hematologice, biochimice, cardiologice, radiologice și
microbiologice.



EFECTE ADVERSE MEDICAMENTOASE
• Inhibitorii de ACE (enzima de conversie a

angiotensinei) sunt folosiți pe scară largă în

tratamentul insuficienței cardiace și al hipertensiunii

arteriale.

• În cazul unui tratament de lungă durată apare ca

efect advers o tuse uscată persistentă, declanșată

de creșterea concentrației de bradikinină;


