
МАРИЯ НЕДЕВСКА

Рентгенография в диагностиката 
на СС заболявания-

step by step



Рентгеново изследване на гръден кош
Преди диагностиката

 Информация за пациента, дата

 Позиция на маркети за R и L, вторични 
маркери за наклон, легнало положение

 Позиция на тялото спрямо касетата – 
ротация или наклон

 Техническо изпълнение (качество на 
изображението)

 Бърз преглед на двете проекции, 
откриващ явни и лесно доловими 
патологични промени



Елементи от нормалната анатомия
Медиастинум



Медиастинум
Аорта 



Медиастинум
Белодробни хилуси

Пулмонален ствол

Пулмонални вени Пулмонални артерии



Медиастинален контур 



Медиастинум
Трахея и главни бронхи



Белодробни сегменти 



Паренхимни съдови структури



Диагностика

Анатомична 
структура

Специфични белези

1. Сърце Позиция, размер, конфигурация, Са

2. Пулмонални съдове Сравнение размер горни/долни лобове

3. Медиастинум Трахея, Ао, VCS, v.azygos

4. Хилуси Сравнение размер, плътност, позиция

5. Белодр.парехним Връх/основи, център/периферия

6. „Скрити“ зони Зад сърце, зад хилуси, зад диафрагма, върхове

7. Контури Костални, медиастинални, диафрагмални

8. Плеври Изливи, пневмоторакс, калцификати

9. Кости / гр.стена Ребра, клавикули, прешлени, скапули, хумерус

10. Други Под диафрагмата, стомашен мехур, мл.жлези, 
аксили, основата на шията



Типове паренхимни и съдови промени
Feigin 1993

 Формация- всеки пространство заемащ процес- 
солитарен или множествен

 Консолидация-всеки патологичен процес, 
които изпълва алвеолите с течност, гной, кръв, 
клетки. Лобарно, дифузно, мултифокално, 
конфлиуращо облаковидно засенчване

 Интерсициални –  ангажиране на 
перибронхиални, перивазални и алвеоларни 
стени. Финно или грубо ретикуларно уплътнение, 
 малки възелчета

 Ателектаза – сегментен, лобарен, тотален 
колабс в резултат от намалено съдържание на 
въздух в алвеолите. Резултат- намален обем и 
повишена плътност.

Промяна в диаметъра на съдовете:
вътрешна промяна (съдов обем) 
външна компресия (емфизем)



Белодробни формации, нодули 

Белези за малигненост

1.Бързо нарастване
2.Лобулирани контури
3.Размери >3см.
4.Липса на Са

Белези за бенигненост

1.Калцификати
2.Добре доловими контури
3.Малки размери
4.Липса на динамика в размера



Алвеоларно инфилтративно засенчване
Консолидация

 Заместване на въздуха в алвеолите от трансудат, гной, кръв, клетки
 Възпаление – най-честа причнина 
 NB! Корелация с клиничните белези
 Започва в алвеолите и се разпространява в съседните алвеоли
 Ограничава се от фисурите

 Нехомогенно засенчване     
 Заличава сенките на съдовете
 Въздушна бронхограма

 Достига до, но не преминава фисурите
 Не причинява загуба на обем

Рентгенови белези



Лобарна пневмония Хеморагия Хронична пневмония

Инфаркт Кардиогенен едем Саркоидоза



Интерстициални паренхимни промени

Линеарни 

Нодуларни 

Ретикуло-нодуларни



Ателектаза

Фокален (линеарен) колапс                       Сегментен, лобарен колапс

1. Намален обем
2. Изместване на фисури
3. Изместване на хилуса
4. Изместване на диафрагма, медиастинум
5. Намалена просветляемост на колабиралия лоб
6. Компенсаторна аерация на съседния
7. Белег на силуета



Съдови паренхимни промени

Нормални белези на съдов паренхимен модел

1.Артериите се разклоняват вертикално в горни и долни лобове

2.Вените имат хоризонтален ход към долния полюс на хилусите

3.Горнолобарни съдове< долнолобарни съдове

4.Съдовете са трудно проследими в периферната трета на 
белодробните полета.

Патологични съдови модели

1.Пулмонална венозна хипертония

2.Пулмонална артериална хипертония

3.Пулмонална хиперволемия

4.Пулмонална олигемия



Пулмонална артериална хипертония

Дилатиран ТР
Двустранно уголемени 

хилуси
Рязко изтъняване на 

пулмоналните съдове- 
„окастряне“



Сърдечно-съдова сянка

Параметри на ССС
Сърдечна позиция

Сърдечни размери

Уголемяване на отделни кухини

Сърдечни клапни калцификати

Белодробна съдова структура

Белези за белодробен оток

Плеврални изливи



Сърдечен размер

Кардио-торакален индекс
КТИ>0,5 = Кардиомегалия

ЛП уголемяване
Калцификати по Ми клапа Пулмонална артериална хипертония



Сърдечен силует 

Сърдечна кухина Рентгенологичен белег на 
уголемяване

Дясно предсърдие Удължена и конвексна дясна долна 
сърдечна дъга

Ляво предсърдие • Изпъкнала дъга на ляво предсърдие по 
левия сърдечен контур

• Двойно контуририран десен сърдечен 
контур

• Увеличен бифуркационен ъгъл, 
повдигнат ляв главен бронх

• Профил- изпъкнал заден сърдечен 
контур

Дясна камера • Повдигнат сърдечен връх
• Стеснение на ретростерналното 

пространствто

Лява камера • Удължена и конвексна ЛК дъга
• Насочен каудално сърдечен връх 



Образна констелация при застойна СН

Уголемяване на сърдечната сянка- NB! Сравнение с 
предходни рентгенови изследвания.

Преразпределение на пулмоналния съдов обем- 
дилатация на съдовете в горните лобове> долни лобове

Интерстициален оток- ретикуларен  с линии на Kerley B
Алвеоларен оток – конфлуиращи петнисти 

засенчвания. Двустранни, симетрични в крайхилусните 
зони

Плеврални изливи- обичайно в дясно



Клиничен случай
Млад мъж с МИ

Бърза промяна в рентгеновата находка от нормална рентгенография към 
патологичен, дифузен паренхимен процес



Болести на плеврата

Натрупване на течност

Натрупване на въздух 

Мекотъканни и Са 
уплътнения



„To learn how to treat a 
disease, one must learn how to 
recognize it. The diagnosis is 
the best trump in the scheme 
of treatment.“
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