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Rezumat: Planimetria măsurată în ecocardiografia 2D este considerată metoda de referinţă pentru 
evaluarea severităţii stenozei mitrale (SM), dar necesită operatori cu experienţă şi ferestre 
ecocardiografice bune. Ecocardiografia tridimensională 3D constituie o metodă imagistică recentă şi 
include şi posibilitatea achiziţiei imaginii în timp real şi reprezintă un nou standard clinic, care oferă 
mai mulţi indicatori pentru evaluarea severităţii stenozei mitrale decât cei din ecocardiografia 
bidimensională. 
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Abstract: 2D planimetry is considered the reference method in the assessment of the severity of mitral 
stenosis (MS); this method depends on the operators´ experience and on good echocardiographic 
windows. 3D echocardiography is a new imaging method that has the advantage in acquiring real time 
image and is considered a new clinical standard which provided more parameters than the 2D 
echocardiography in the evaluation of mitral stenosis severity. 
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Managementul pacienţilor cu stenoză mitrală (SM), se 

bazează pe evaluarea corectă a ariei valvulare mitrale (AVM). 
(1-3) 

Metodele clasice de evaluare a severităţii stenozei 
mitrale au avantaje şi limite. 

Planimetria măsurată în ecocardiografia 2D este 
considerată metoda de referinţă (4), dar trebuie realizată cu 
precizie la vârful foiţelor mitrale, într-un plan bine orientat, şi 
necesită operatori cu experienţă şi ferestre ecocardiografice 
bune. În schimb, nu este influenţată de factorii hemodinamici. 
Modificări minore în profunzimea şi unghiul eşantionului 
Doppler, pot conduce însă la supraestimarea AVM. 

PHT este o metodă comună utilizată, dar s-a 
demonstrat că această metodă poate fi folosită cu precauţii în 
special la pacienţii mai în vârstă de 60 ani, în fibrilaţie atrială 
sau după comisurotomie cu balon. (5) 

Ecuaţia de continuitate este invalidată în prezenţa 
regurgitării mitrale sau aortice. 

Metoda PISA este reproductibilă de mare acurateţe, 
dar necesită o tehnică specială şi este consumatoare de timp, 
fiind rar utilizată în practica clinică. 

Ecocardiografia tridimensională (3D) constituie o 
metodă imagistică recentă, incluzând şi posibilitatea realizării 
achiziţiei imaginii în timp real (3D-RT). Această tehnică 
ecocardiografică poate fi folosită în evaluarea diagnostică a 
bolilor valvulare. (6) 

Ecocardiografia 3D poate fi realizată atât în abord 
transtoracic cât şi transesofagian, atât în sălile de operaţie, cât şi 
în timpul cateterismului cardiac din comisurotomia percutanată 
mitrală. (7) 

Acurateţea metodei ecocardiografice 3D, folosind 
imaginea volumetrică în timp real, în evaluarea ariei valvulare 
mitrale din stenoza mitrală, a fost dovedită în numeroase studii, 

care au demonstrat faptul că imaginea perpendiculară 
achiziţionată pe valva mitrală stenotică la vârful foiţelor mitrale, 
permite măsurători de precizie ale AVM. (7, 8). Aceste 
măsurători au fost de mare acurateţe din orientare ventriculară. 

Comparativ cu măsurătorile tradiţionale din 
ecocardiografia 2D şi Doppler ca planimetrie, pressure half-time 
(PHT) şi PISA (proximal isovelocity surface area), ecografia 3D 
a fost în concordanţă cu AVM obţinută din formula Gorlin în 
timpul cateterismului cardiac. (9, 11) 

Acurateţea măsurătorilor în 3D necesită reglaje 
adecvate: excesul de gain sau de luminozitate poate împiedica 
delimitarea orificiului mitral. 

Acest procedeu poate fi considerat ca un nou standard 
pentru măsurarea orificiului mitral la pacienţii cu stenoză 
mitrală. (12) 

Aceste măsurători au avantajul unor variaţii foarte 
mici, interobservatori şi intraobservatori. 

Disponibiltatea de achiziţie rapidă şi redarea on line a 
imaginilor 3D, fac din ecocardiografia 3D un procedeu utilizat 
în laboratoarele de cateterism cardiac în timpul şi după 
valvuloplastia percutanată cu balon. 

Acurateţea înaltă şi reproductibilitatea acestei metode, 
înainte sau după comisurotomia cu balon, comparativ cu PHT 
sau ecocardiografia 2D, a fost studiată într-un articol recent. (10) 

Valva mitrală anterioară se vizualizează mai bine 
decât cea posterioară, probabil datorită dimensiunilor mai mari. 
Valva mitrală posterioară se vizualizează la fel de bine atât în 
incidenţa apicală cât şi parasternală. (13) 
Concluzie 

Ecocardiografia 3D şi în special cea în timp real 
constituie un nou standard clinic, care oferă mai mulţi indicatori 
pentru evaluarea severităţii stenozei mitrale, decât cei din 
ecografia bidimensională. 

Informaţia anatomică şi evaluarea ariei orificiului 
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mitral, sunt independente de condiţiile hemodinamice variabile. 
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