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Examinarea ecografică Doppler

EXAMINAREA ECOCARDIOGRAFICĂ 
DOPPLER: ABORDARE PRACTICĂ4capitolul

DOTARE, PREGĂTIRE, PARTICULARITĂŢI 
ALE EXAMENULUI DOPPLER

Introducerea succesivă în practică a tehnicilor ecocardiografiei 
Doppler (iniţial spectral, apoi color, apoi tisular) a reprezentat 
un câştig major în cardiologie, realizând trecerea de la 
evaluarea limitată a anatomiei cordului la cea completă a 
funcţiei cardiovasculare.

Ecocardiografia Doppler aduce informaţii complementare 
examinării 2D/3D şi mod M. Metoda, bazată pe aplicarea 
principiului Doppler, permite măsurarea vitezei de curgere a 
sângelui/de mişcare a miocardului şi obţinerea cu acurateţe 
bună a informaţiilor legate de funcţia inimii.

Examinarea ecocardiografică integrată, combinând datele 
furnizate de diferitele modalităţi disponibile, este în prezent 
principala tehnică imagistică folosită în cardiologie, şi în 
multe cazuri suficientă deciziei terapeutice, inclusiv de 
indicaţie operatorie (ex. în valvulopatii sau în boli cardiace 
congenitale).1,2

Realizarea unei examinări ecocardiografice complete, care să 
furnizeze informaţii corecte şi utile pentru alegerea tratamentului 
adecvat necesită însă îndeplinirea preliminară a unor condiţii 
obligatorii:

- dotare adecvată a laboratorului

- pregătire adecvată (teoretică şi practică) a examinatorului, cu 
competenţă în efectuarea de ecocardiografii

- control periodic al calităţii rezultatelor fiecărui examinator/
laboratorului în ansamblu.

Este foarte important ca examinarea să se facă utilizând 
aparatură adecvată, verificată periodic şi testată tehnic. În 
acest sens sunt relevante cerinţele Asociaţiei Europene de 
Ecocardiografie referitoare la dotarea standard a unui laborator 
de ecocardiografie în vederea obţinerii acreditării.3 

Astfel, ecografele în uz nu trebuie să fie mai vechi de 7 ani,  
trebuie să fie dotate atât cu facilitate Doppler spectral/color, cât şi 
cu sondă Doppler dedicată (Pedof) şi trebuie să existe verificare 
tehnică periodică a diferitelor funcţii ale ecocardiografelor.

Un interesant studiu publicat recent a arătat că disfuncţia 
transductorilor este mult mai frecventă decât se suspectează.4 
Astfel, testarea completă a unui număr de 676 de transductori 
aflaţi în uz clinic în 32 de spitale din Suedia a arătat existenţa 
a cel puţin unei defecţiuni la 39,8% dintre transductori. Acest 
procent neaşteptat de mare şi riscul consecutiv al unor concluzii 
eronate şi al unor decizii medicale incorecte indică necesitatea 
testării periodice a tuturor transductorilor aflaţi în uz clinic, 
acţiune adesea neglijată în practică.

Examinarea trebuie efectuată şi interpretată de un examinator 
cu pregătire adecvată în acest sens, teoretică şi practică, în 
conformitate cu recomandările în vigoare.5 

În particular, dobândirea deprinderilor de a folosi corect şi eficient 
tehnicile Doppler necesită cunoaşterea detaliată a principiilor, 
avantajelor şi limitelor metodei, a setărilor ecocardiografului, 
precum şi efectuarea unui număr minim de examinări sub 
supravegherea unui mentor cu experienţă.5

Durata examinării este un alt factor important pentru un examen 
de calitate, corect şi complet, cu efectuarea şi înregistrarea 
tuturor secţiunilor recomandate. Timpul alocat pentru un 
examen transtoracic standard trebuie să fie de cel puţin 
30 de minute, în timp ce cazurile complexe (ex: valvulopatii 
combinate, boli cardiace congenitale), care necesită evaluări 
hemodinamice complete, pot dura până la 60 de minute.6,7

Este obligatorie introducerea înainte de începerea examinării 
a datelor demografice ale pacientului, inclusiv data naşterii, 
înălţimea şi greutatea (pe baza cărora se calculează suprafaţa 
corporală), ca şi a informaţiilor hemodinamice (tensiunea 
arterială).6,7

Este de asemenea obligatorie folosirea electrozilor, cu afişarea 
simultană a electrocardiogramei pe ecranul ecografului.6,7 
Aceasta permite pe de o parte afişarea frecvenţei cardiace 
şi suprinderea unor eventuale tulburări de ritm, iar pe de altă 
parte stabilirea cu precizie a momentului din ciclul cardiac în 
care se înregistrează un anumit flux/eveniment, lucru foarte 
important mai ales în examinarea Doppler.

Deşi ecografia Doppler poate fi considerată o modalitate 
complementară ecocardiografiei bidimensionale, principiile 
teoretice şi instrumentele utilizate diferă în mod substanţial 
între cele două.8 
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- standard şi non-standard în achiziţia imaginilor

În cazul ecocardiografiei 2D este foarte importantă 
standardizarea achiziţiei diferitelor secţiuni pentru ca aceasta 
să se realizeze corect, în planurile de secţiune anatomică 
standard, şi pentru ca imaginile obţinute să poată fi comparate 
cu cele de la examinările anterioare. Examinatorul trebuie să 
fie capabil să obţină corect secţiunile 2D standard.

În cazul ecocardiografiei Doppler, deşi există de asemenea o 
modalitate standardizată de interogare şi înregistrare a unor 
fluxuri, examinatorul trebuie să fie capabil să obţină nu doar 
imaginile standard, ci şi diferite secţiuni „modificate” în funcţie 
de particularităţile pacientului, pentru alinierea cât mai paralelă 
a fasciculului de ultrasunete cu direcţia „ţintei” interogate. 

Această abilitate necesită înţelegerea modului în care modificarea 
poziţiei/angulaţiei transductorului influenţează imaginile obţinute. 
Este de aceea necesar ca fiecare examinator să cunoască şi să 
înţeleagă diferitele tipuri de mişcare a transductorului şi să le 
exerseze până la crearea unui „arc reflex” propriu examinatorilor 
experimentaţi, care să permită obţinerea celor mai relevante 
imagini pentru patologia pacientului dat.

MIŞCAREA TRANSDUCTORULUI ÎN 
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICĂ

Fasciculul de ultrasunete emis de sonda duplex are forma unui 
evantai căruia i se pot descrie două dimensiuni principale: una 
care se îndepărtează de transductor şi a doua, de la o latură la 
alta, în planul fasciculului (Fig. 1).

Există patru modalităţi principale de a mişca acest „evantai 
de ultrasunete” în spaţiu. Aceste mişcări trebuie cunoscute, 
înţelese şi exersate, pentru obţinerea celor mai bune imagini şi 
realizarea unei examinări complete.

Figura 1. Reprezentare 
schematică a fasciculului 
de ultrasunete emis de 
sonda duplex. Acesta are 
forma unui evantai cu două 
dimensiuni principale: una 
care se îndepărtează de 
transductor (săgeata roşie) 
şi a doua, de la o latură la 
alta, în planul fasciculului 
(săgeata albastră).

Din punct de vedere practic, există importante diferenţe de 
principiu:
- unghiul optim de incidenţă dintre fasciculul ultrasonic şi „ţinta” 
interogată

Astfel, cea mai bună evaluare ecocardiografică în mod M/2D a 
unei structuri date se obţine când fasciculul de ultrasunete este 
orientat perpendicular pe structura respectivă. 

Pe de altă parte, cea mai bună evaluare ecocardiografică 
Doppler a unui flux sangvin/mişcării unui ţesut se obţine 
când fasciculul de ultrasunete este orientat paralel cu direcţia 
fluxului/mişcării ţesutului (unghiul dintre ultrasunete şi direcţia 
„ţintei” interogate este cât mai apropiat de zero).9

Datorită acestor principii, cele mai bune secţiuni pentru 
vizualizarea structurilor cardiace în mod M/2D nu coincid cu 
cele mai bune secţiuni pentru interogarea fluxurilor sangvine 
(ex: valva aortică se vizualizează adecvat 2D din secţiuni 
parasternale, dar se interoghează Doppler cel mai bine din 
secţiuni apicale).9

Figura 2. A. Schemă care figurează 
planurile „baleiate” prin mişcarea 
transductorului determinând obţine-
rea imaginilor de ax scurt de la bază 
către apex; B. Secţiune parasternală 
ax scurt la baza marilor vase; C. 
Secţiune parasternală ax scurt la 
nivelul valvei mitrale. D. Secţiune 
parasternală ax scurt la nivelul 
pilierilor.

B

C

A

D



39

Examinarea ecografică Doppler

1. „Baleierea” structurilor cardiace, clasic exemplificată de 
mişcarea transductorului pentru a obţine imaginile de ax scurt la 
diferite niveluri ale cordului, de la bază către apex. În acest caz 
fasciculul de ultrasunete traversează pe rând diferite structuri 
cardiace, pe măsura mişcării transductorului, vizualizând cordul 
la diferite niveluri (Fig. 2).10 

2. „Centrarea” imaginii; în acest caz fasciculul de ultrasunete 
priveşte către aceleaşi structuri cardiace, dar mişcarea de 
„centrare” permite aducerea în centrul ecranului, succesiv, a 
structurilor de la o margine sau alta a planului investigat (Fig. 

3).10 Această mişcare oferă examinatorului un grad de libertate 
suplimentar, permiţând adesea în cazul examinării Doppler 
obţinerea celei mai bune alinieri cu fluxul/mişcarea ţesutului.

Primele două mişcări presupun păstrarea constantă a locului 
în care „vârful” transductorului este plasat pe torace, cu mişcări 
ale „bazei” transductorului prin care se modifică unghiul pe 
care acesta îl face cu toracele.

3. „Rotaţia” transductorului presupune doar „învârtirea” 
acestuia în jurul propriului ax, fără a modifica nici poziţia pe 

A

B C

Figura 4. A. Schemă care arată modul în care 
se modifică planul examinat în urma mişcării 
de rotaţie. B. Secţiune parasternală ax lung 
normală, cu mitrala în centru. C. Secţiune 
parasternală ax scurt la nivelul valvei mitrale, 
după mişcarea de „rotaţie” a transductorului 
cu 90° în jurul propriului ax.

Figura 3. A. Schemă care arată 
modul în care se modifică planurile 
examinate în urma mişcării de 
„centrare”. B. Secţiune parasternală 
ax scurt la baza marilor vase 
„standard”, cu aorta în centru şi 
cu fluxul Doppler color interogând 
velocităţile din artera pulmonară.
C. Secţiune parasternală ax scurt 
după mişcarea de „centrare”, cu 
aducerea în centrul imaginii a arterei 
pulmonare.

A

B C
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torace, nici unghiul pe care transductorul îl face cu toracele 
(Fig. 4).10 

Această mişcare permite obţinerea secţiunilor ortogonale: 
trecerea de la imaginea de parasternal ax lung la cea de ax 
scurt sau trecerea de la o secţiune apicală la alta (ex.: de la 4- 
la 2- şi apoi la 3 camere). Ori de câte ori se doreşte vizualizarea 
planului ortogonal al unei structuri (ex.: trecerea de la axul ei 
lung la cel scurt sau invers), structura trebuie mai întâi adusă în 
centrul imaginii (prin mişcarea de „centrare”) şi apoi efectuată 
mişcarea de „rotaţie”.

4. „Translaţia” transductorului este similară mişcării de 
„centrare”, dar presupune „translarea” poziţiei transductorului 
într-un spaţiu adiacent de pe torace. Exemplul practic cel mai 
frecvent este trecerea dintr-o secţiune standard de apical 4 
camere, prin „translarea” transductorului către anterior, într-
o secţiune „modificată”, în care cavităţile drepte sunt aduse 
în centrul ecranului pentru interogarea optimă a jetului de 
regurgitare tricuspidiană (Fig. 5B, 5C).

Deprinderea mişcărilor descrise mai sus şi înţelegerea rolului 
fiecăreia creşte libertatea ecografistului, care poate obţine 
imaginile dorite în funcţie de particularităţile fiecărui caz. 
Urmând principiile enunţate se pot realiza cu succes examinări 

complete inclusiv în situaţii dificile (ex: pacienţi cu deformări 
toracice, dextrocardie, şamd).

În afara acestor mişcări principale, sunt adesea necesare mici 
ajustări de poziţie a transductorului (angulări de numai câteva 
grade uneori) care să permită obţinerea imaginii optime şi pe 
care fiecare examinator le învaţă prin antrenament şi repetiţie.

În afară de mişcarea transductorului există alte câteva aspecte 
foarte importante pentru o examinare optimă, adesea neglijate 
în practică.

Astfel, manevrele respiratorii pot juca un rol esenţial atât în 
ameliorarea calităţii imaginii, cât şi în stabilirea unor diagnostice 
specifice (Capitolul Manevre respiratorii).

Modificarea uşoară a poziţiei pacientului pe patul de examinare 
are uneori un impact major asupra calităţii imaginii şi trebuie 
încercată pentru căutarea celor mai corecte/adecvate secţiuni.

Poziţia pacientului în pat pentru secţiuni precum cea 
subcostală (cu genunchii flectaţi şi abdomenul relaxat) sau 
cea suprasternală (orizontalizarea capului patului şi eventual 
plasarea unui sprijin sub umerii pacientului pentru hiperextensia 
capului) trebuie să intre în rutina examinării, datorită impactului 
dovedit asupra calităţii imaginilor astfel obţinute.

Figura 6. Ecocardiografie transtoracică, 
secţiune apicală 4 camere. Imagine Doppler 
pulsat a fluxului transmitral. A. Folosirea unui 
exces de gain determină apariţia unor anvelope 
foarte strălucitoare, cu „supradimensionarea” 
anvelopelor Doppler, ceea ce poate determina 
supraestimarea măsurătorilor. B. Reducerea 
gain-ului la nivelul optim, cu înregistrarea 
corectă a fluxului transmitral.

BA

Figura 5. A. Schemă care arată modul în 
care se modifică planul examinat în urma 
mişcării de translaţie. B. Secţiune apicală 
4 camere „standard”; C. Secţiune apicală 
4 camere „modificată” în urma translaţiei 
transductorului către anterior, pentru 
aducerea în centrul imaginii a cavităţilor 
drepte, cu vizualizarea clară la Doppler 
color a unui jet de regurgitare tricuspidiană 
uşoară plasat acum ideal pentru interogarea 
Doppler continuu.

A

B C
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Scala de velocităţi în Doppler spectral trebuie astfel setată încât 
anvelopa respectivă să ocupe cea mai mare parte a ecranului, 
astfel încât o eroare de măsurătoare manuală să aibă o pondere 
mică în raport cu mărimea anvelopei respective (Fig. 8).

Pentru setarea vitezei de derulare se preferă viteza de 
100 mm/s. Acest lucru este obligatoriu pentru măsurarea 
intervalelor de timp (Fig. 9A), în timp ce pentru măsurarea 
velocităţilor maxime se pot folosi şi viteze de 50-66,6 mm/s 
(Fig. 9B). Atunci când se urmăreşte variaţia respiratorie a 
unui flux trebuie utilizate viteze mici de derulare (ex: 25 mm/s) 
pentru includerea pe un singur ecran a unui număr cât mai 
mare de cicluri cardiace (Fig. 9C). 

Mărimea eşantionului de volum în cazul examinărilor 
Doppler pulsat este de asemenea importantă şi trebuie 
adaptată scopului. În general, folosirea unui eşantion de volum 
de dimensiune mai mică permite optimizarea rezoluţiei axiale 
şi laterale a fluxului (Fig. 10).11 

Filtrul de perete are rolul de a exclude din înregistrare 
velocităţile mici date de mişcarea pereţilor/ţesuturilor, pentru 
claritatea semnalului Doppler şi obţinerea unor imagini de 
calitate. Totuşi, atunci când este setat incorect, acesta poate 
duce la lipsa înregistrării unui întreg registru de velocităţi 

SETAREA ECOCARDIOGRAFULUI

O examinare ecocardiografică Doppler adecvată presupune 
setarea adecvată a aparatului şi abilitatea de a modifica 
setările pe parcursul examinării pentru obţinerea de măsurători 
corecte, cu acurateţe bună.

Setările comune care influenţează cel mai frecvent calitatea 
imaginilor Doppler obţinute şi acurateţea măsurătorilor sunt: 
gain-ul, compresia, scala de velocităţi, viteza de derulare, 
mărimea eşantionului de volum, setările filtrelor.

Ca principiu general, trebuie evitat excesul de gain. Acesta 
nu ameliorează calitatea imaginii şi poate determina 
supraestimarea unor măsurători, datorită „înfloririi” excesive a 
anvelopelor de către gain-ul excesiv (Fig. 6).

Compresia influenţează „zgomotul de fond” afişat pe ecran 
în fundal. Astfel, o valoare ridicată a compresiei determină 
creşterea semnalelor de fond (Fig. 7A), în timp ce o valoare 
joasă a compresiei permite obţinerea unor margini net 
delimitate ale anvelopelor, în special în registrul de amplitudini 
joase (Fig. 7B)..

A

B

Figura 7. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 4 camere. Imagine 
Doppler pulsat a fluxului transmitral. A. Folosirea unui exces de compresie 
determină creşterea „zgomotului de fond” din fundal. B. Reducerea compresiei 
face ca anvelopele Doppler pulsat să apară clare, net delimitate pe ecran, 
contrastând cu fundalul şi făcând măsurătorile mai uşoare.

A

B

Figura 8. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 4 camere. Imagine 
Doppler continuu a fluxului transmitral la pacient cu regurgitare mitrală. A. Setare 
corectă a scalei de velocităţi, anvelopa Doppler diastolică ocupând cca. 60% din 
spaţiul disponibil. B. Setare incorectă a scalei velocităţilor, cu înregistrarea unei 
anvelope prea mici a fluxului diastolic transmitral, făcând măsurătorile dificile.
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reduse şi la posibile erori în măsurarea intervalelor de timp 
care necesită identificarea momentului de atingere a liniei de 
zero (ex: timpul de decelerare a undei E) (Fig. 11A). În astfel 
de cazuri filtrul de perete trebuie setat la velocităţi mici, pentru 
a permite înregistrarea anvelopelor Doppler până la linia de 
zero, măsurarea cu acurateţe a intervalelor de timp şi eventual 
identificarea clară a momentului închiderii/deschiderii valvelor 
(Fig. 11B)..

În cazul examinării Doppler pulsat, scala maximă este limitată 
de frecvenţa de repetiţie a pulsurilor (PRF)(Capitolul Tipuri de 
examinare Doppler). Astfel, în cazul în care scala este redusă 
poate apărea fenomenul de aliasing, care poate determina 
secţionarea părţii superioare a anvelopei Doppler la limita 
Nyquist, cu afişarea ei în porţiunea inferioară a ecranului (Fig.  
12A). Aceasta poate fi soluţionată prin deplasarea liniei de 
zero în sens opus (Fig. 12B) şi/sau prin creşterea scalei de 
velocităţi.

Ca şi examinarea Doppler spectral, imaginea Doppler color 
este de asemenea influenţată de gain. Atunci când acesta 
este setat la un nivel prea jos există posibilitatea lipsei de 
înregistrare a fluxului Doppler color (sau a subestimării extensiei 
ariei interogate) (Fig. 13A). Prin comparaţie, setarea unui gain 
excesiv în Doppler color duce la apariţia de culoare şi în zone 
fără flux, culoarea acoperind ţesuturile din jur (Fig. 13B). 

De obicei în Doppler color se operează cu scala de velocităţi 
cea mai mare permisă de mărimea sectorului de Doppler 
color. Chiar şi la o scală de velocităţi de 80 cm/s pot apărea 
turbulenţe la Doppler color, deoarece velocităţile intracardiace 
normale depăşesc adesea această valoare (ex: fluxul în tractul 
de ejecţie al VS). Scăderea scalei de velocităţi la valori mai 

Figura 9. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 5 camere. Flux în 
tractul de ejecţie VS, examinare Doppler pulsat. A. Setare corectă a vitezei de 
derulare pentru măsurarea intervalelor de timp (100 mm/s). Este măsurat timpul 
de ejecţie (300 ms); B. Măsurarea velocităţii maxime a fluxului în tractul de ejecţie 
VS: 0,97 m/s (măsurătoare posibilă şi la o viteză de derulare de 50-66,6 mm/s); 
C. Evaluarea variabilităţii respiratorii a fluxului din tractul de ejecţie VS (curba 
respiratorie afişată în verde deasupra traseului ECG) la o viteză de derulare de 
25 mm/s. Nu există o variabilitate semnificativă cu respiraţia în acest caz.

A

B

C

A

B

Figura 10. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 4 camere, subiect 
normal. Examinare Doppler pulsat a fluxului diastolic transmitral, cu eşantionul 
de volum plasat la vârful cuspelor mitrale. A. Mărimea eşantionului de volum este 
de 2 mm; B. Mărimea eşantionului de volum este de 10 mm. Se poate observa 
diferenţa dintre cele două înregistrări, cea din figura B fiind mai „zgomotoasă”, cu 
margini mai groase ale anvelopei datorită interogării unei arii mai mari decât în 
cazul înregistrării din figura A.
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Figura 11. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 4 camere. Imagine Doppler pulsat a fluxului transmitral. A. Folosirea unei valori înalte a filtrului de rejetare 
a velocităţilor (coloana verde de pe scala de velocităţi indică valorile excluse) determină eliminarea velocităţilor joase; aceasta face ca semnalul Doppler să nu ajungă 
la linia de zero, iar intervalele de timp să fie dificil de măsurat corect; B. Folosirea unei valori mici a filtrului de rejetare a velocităţilor (a se vedea din nou coloana 
verde de pe scala de velocităţi pentru comparaţie cu A) nu elimină din spectru velocităţile joase; acestea pot fi urmărite până la linia de zero, astfel încât măsurarea 
intervalelor de timp se poate face cu acurateţe, iar clicurile de deschidere şi închidere a valvei mitrale sunt vizibile (săgeţi).

A B

Figura 12. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 4 camere. Flux 
transmitral, examinare Doppler pulsat.  A. Scală de velocităţi incorect setată. 
Vârfurile undelor E şi A apar „secţionate” şi sunt afişate în partea inferioară a 
ecranului; B. Deplasarea liniei de zero (baseline shift) determină afişarea corectă 
a profilului fluxului transmitral.

A

B

Figura 13. Ecocardiografie transtoracică, secţiune parasternală ax lung, 
înregistrări Doppler color.  A. Gain de Doppler color mult redus. Culoarea apare 
în măsură foarte redusă la nivelul sectorului Doppler color, subestimând extensia 
ariei interogate. B. Gain excesiv de Doppler color. Culoarea apare în zone fără 
flux ale sectorului, de exemplu suprapusă peste pereţii ventriculului stâng.
Ambele setări color din această figură sunt incorecte. În practică, se creşte gain-
ul color până la apariţia excesului de culoare, după care se reduce treptat până 
la valoarea optimă.

A

B
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mici poate duce, prin setarea foarte joasă a vitezei de aliasing, 
la apariţia de turbulenţe la toate nivelurile (Fig. 14A), ceea ce 
poate fi corectat prin creşterea adecvată a scalei de velocităţi 
(Fig. 14B).

Alteori, acţionarea butonului „Invert” duce la inversarea codării 
culorilor şi poate crea confuzii (Fig. 15).

Ca regulă generală, obţinerea de imagini ecografice adecvate 
necesită setări adecvate ale ecografului. Setările trebuie 
cunoscute în detaliu şi modificate adecvat în funcţie de 
patologia cazului examinat. De asemenea, trebuie folosit 
adecvat semnalul audio al fluxurilor Doppler, care furnizează 
uneori informaţii adiţionale care ajută în ajustarea poziţiei 
transductorului, de exemplu în cazul interogării cu sonda 
Pedof a fluxului de stenoză aortică. Examinatorul trebuie să 
se antreneze în acest sens şi să poată deosebi caracteristicile 
fluxului în funcţie de tonalitatea, intensitatea şi timbrul 
semnalului audio.

Utilizarea în succesiune a sondelor avute la dispoziţie şi în 
principal obişnuinţa de a folosi în mod adecvat sonda Pedof, 
Doppler-dedicată, permite – prin dimensiunea sa redusă, 
obţinerea celor mai mari velocităţi ale fluxului (Capitolul 
Stenoza aortică).

În mod ideal, înregistrările Doppler trebuie făcute în apnee 
sau în timpul respiraţiei liniştite a pacientului, pentru a reduce 
mişcarea de translaţie a cordului în torace dată de respiraţie 
(Capitolul Manevre respiratorii). Se recomandă raportarea 
mediei măsurătorilor efectuate pe 3 cicluri cardiace la pacienţii 
aflaţi în ritm sinusal, respectiv pe 5 cicluri cardiace consecutive 
la cei aflaţi în fibrilaţie atrială.

Figura 14. Ecocardiografie transtoracică, secţiune parasternală ax lung, înregistrări Doppler color.  A. Scala de velocităţi Doppler este mult redusă (41 cm/s), ceea ce 
determină apariţia de turbulenţe la toate nivelurile. B. Scala de velocităţi este optimă (83 cm/s), ceea ce face ca fluxurile Doppler color să apară afişate adecvat.

A B

Figura 15. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 3 camere, înregistrări Doppler color, imagini sistolice (a se vedea valva mitrală închisă, valva aortică 
deschisă şi markerul roşu de pe traseul ECG, indicând un moment mezosistolic. A. Codarea culorilor Doppler este corectă (fluxul care iese prin tractul de ejecţie VS 
către aortă se îndepărtează de transductor şi este codat în albastru). B. Codarea culorilor Doppler este incorectă, inversată (fluxul care iese prin tractul de ejecţie VS 
către aortă este codat în roşu, deşi se îndepărtează de transductor). 

A B
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• planul de „patru camere” este perpendicular atât pe axul 
lung, cât şi pe axul scurt şi traversează inima de la apex 
către bază; această secţiune include părţi din fiecare cavitate 
cardiacă9 (Fig. 18).

Cele mai bune imagini ecocardiografice se obţin din punctele 
în care aceste planuri standard se intersectează. Astfel: 
- din parasternal stâng se pot examina axul lung şi axul scurt 
- din apical se pot examina „patru camere” şi axul lung 
- din subcostal se pot examina „patru camere” şi axul scurt

EXAMENUL ECOCARDIOGRAFIC 
TRANSTORACIC
Există în esenţă trei planuri ortogonale principale: 

• axul lung traversează inima de la rădăcina aortei la apexul 
ventriculului stâng şi include valvele mitrală şi aortică9 (Fig. 16); 
acest plan este aproape perpendicular pe planul sternului

• axul scurt este perpendicular pe axul lung şi „secţionează” 
inima în planuri circulare, la diferite niveluri9 (Fig. 17)

Figura 17. A. Secţiunea parasternală 
ax scurt la nivelul valvei mitrale 
(VMA, valva mitrală anterioară; 
VMP, valva mitrală posterioară; VD, 
ventriculul drept). B. Ecocardiografie 
transtoracică, secţiune parasternalparasternală 
ax scurt la nivelul valvei mitrale, 
imagine sistolică, la un subiect 
normal. 
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Figura 18. Secţiunea apicală 4 camere 
(AS, atriul stâng; VS, ventriculul 
stâng; AD, atriul drept; VD, ventriculul 
drept; VMA, valva mitrală anterioară; 
VMP, valva mitrală posterioară; VTA, 
valva tricuspidă anterioară; VTS, 
valva tricuspidă septală; VPSS, vena 
pulmonară superioară stângă; VPSD, 
vena pulmonară superioară dreaptă).  
B. Ecocardiografie transtoracică, sec-
ţiune apicală 4 camere la un subiect 
normal. 
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Figura 16. A. Secţiunea parasternală ax lung (AS, atriul stâng; AoA, aorta ascendentă; AoD, aorta descendentă; SC, sinus coronar; VS, ventriculul stâng; VD, 
ventriculul drept) B. Ecocardiografie transtoracică, secţiune parasternală ax lung, imagine sistolică, la un subiect normal.
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Locurile în care trebuie plasată pe torace sonda pentru obţinerea 
principalelor secţiuni ecocardiografice sunt prezentate în 
schema din Figura 19.9 

SECŢIUNI PARASTERNALE

Secţiunea parasternală – ax lung se obţine cu pacientul în 
decubit lateral stâng, prin plasarea sondei în spaţiul 3, 4, sau 
5 intercostal stâng, parasternal, perpendicular pe peretele 

toracic. Markerul sondei este orientat către clavicula dreaptă 
a pacientului.

Secţiunea parasternală – ax lung (Fig. 16) include următoarele 
structuri, traversate de fasiculul ultrasonic dinspre anterior spre 
posterior: peretele anterior al ventriculului drept (VD) şi tractul 
de ejecţie VD, porţiunea anterioară a septului interventricular, 
cavitatea ventriculului stâng (VS) şi peretele inferior al VS. În 
dreapta imaginii se poate vizualiza rădăcina aortei şi valva 
aortică (anterior cuspa dreaptă iar posterior de obicei cuspa 
non-coronară). Posterior de aortă se află atriul stâng (AS), iar 
între AS şi VS se vizualizează ambele foiţe ale valvei mitrale. 

Această secţiune trebuie achiziţionată în aşa fel încât 
cavitatea VS să fie traversată pe linia mediană, pentru a obţine 
dimensiunea maximă, reală, a VS. Poziţia transductorului 
trebuie ajustată astfel încât cavitatea VS să fie „maximizată” 
(pentru evitarea subestimării dimensiunii VS printr-o secţiune 

Figura 19. Secţiunile ecografice cuprinse în examinarea standard:
Parasternal stâng (A) ax lung
Parasternal stâng ax scurt vase mari
Parasternal stâng ax scurt prin ventriculul stâng (la nivelul valvei mitrale, 
muşchilor papilari, apexului)
Apical (B) 2, 3, 4 şi 5 camere
Subcostal (C)
Suprasternal (D)
Parasternal drept (E) (uneori)

Figura 20. Ecocardiografie transtoracică Doppler color, secţiune parasternală ax 
lung, imagine sistolică la un pacient cu infarct miocardic infero-posterior vechi. Se 
vizualizează regurgitare mitrală moderată, cu jet orientat posterior. Se observă 
cordajele mitrale „în tensiune” în sistolă datorită remodelării regionale ventriculare 
stângi, caracteristice etiologiei ischemice a regurgitării.

Figura 21. A. Ecocardiografie transtoracică, secţiune parasternală a tractului de intrare în ventriculul drept, imagine sistolică la un subiect normal. Se vizualizează 
cavităţile drepte şi cuspele anterioară şi posterioară ale valvei tricuspide, iar în imaginea din dreapta un jet de regurgitare tricuspidiană minimă, a cărui direcţie permite 
o bună aliniere cu cursorul de Doppler continuu pentru estimarea presiunii sistolice din artera pulmonară. B. Ecocardiografie transtoracică, secţiune parasternală 
longitudinală a tractului de ejecţie al ventriculului drept, imagine sistolică la un subiect normal. Se vizualizează fluxul sistolic laminar din tractul de ejecţie VD (codat în 
albastru) care traversează valva pulmonară, cu velocitate sub limita de aliasing. Aspectul indică lipsa unui obstacol la golirea VD.

A B
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paramediană). Ecografistul trebuie să aibă în permanenţă în 
minte secţiunea ortogonală, pentru a integra mental cea de a 
treia dimensiune, absentă într-o examinare 2D. 

Figura 22. Secţiune parasternală ax scurt la nivelul vaselor mari. A. Reprezentare 
schematică a secţiunii (AS, atriul stâng; AD, atriul drept; VTS, valva tricuspidă 
septală; VTA, valva tricuspidă anterioară; VD, ventriculul drept; AP, artera 
pulmonară; CCS, cuspa coronară stângă, CCD, cuspa coronară dreaptă; CNC, 
cuspa noncoronară). B, C. Imagini ecografice ale acestei secţiuni în diastolă  (B) 
şi în sistolă (C). Numărul cuspelor aortice se apreciază optim în sistolă, atunci 
când cuspele sunt deschise (C).
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VTA
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Noile sonde ecografice 3D sunt utile în acest sens, permiţând 
urmărirea simultană pe ecran a două sau trei secţiuni, cu 
posibilitatea ajustării poziţiei transductorului pentru obţinerea 
secţiunilor corecte.

Secţiunea parasternală – ax lung este foarte informativă, 
permiţând evaluarea anatomiei şi funcţiei valvelor mitrală şi 
aortică (leziuni stenozante, regurgitante, vegetaţii, prolaps, 
etc.) şi a tuturor tipurilor de obstacol la golirea VS (Capitole 
Valvulopatii). Examinarea Doppler color are în această secţiune 
rol de screening pentru detectarea regurgitărilor mitrală 
sau aortică (Fig. 20), dar cuantificarea lor se face integrând 
informaţia obţinută din secţiuni multiple.

Din parasternal ax lung „clasic”, prin angularea transductorului 
către inferior şi medial se poate obţine axul lung al cavităţilor 
drepte, secţiune numită „tractul de intrare în VD”, în care se 
vizualizează atriul drept, sinusul coronar, valva tricuspidă şi 
porţiunea proximală a tractului de intrare în VD (Fig. 21A). 
Această secţiune poate permite o bună aliniere pentru 
interogarea jetului de regurgitare tricuspidiană în vederea 
estimării presiunii pulmonare. Prin angularea transductorului 
în sens opus, către superior se poate obţine o secţiune de 
ax lung a tractului de ejecţie al VD, foarte utilă uneori pentru 

A

B

Figura 23. Ecocardiografie transtoracică, secţiune parasternală ax scurt la nivelul 
marilor vase la un subiect normal. A. Examinare Doppler pulsat cu eşantionul de 
volum în tractul de ejecţie al ventriculului drept; anvelopă normală, simetrică, 
cu vizualizarea clară a clicului de închidere a valvei pulmonare; B. Examinare 
Doppler continuu a fluxului din artera pulmonară, aspect normal cu o velocitate 
maximă de aproximativ 1,2 m/s.
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alinierea optimă cu fluxul din tractul de ejecţie VD/trunchiul 
arterei pulmonare (Fig. 21B).

Rotind transductorul cu 90° în sens orar faţă de poziţia 
sondei din parasternal ax lung (fără a modifica unghiul pe 
care transductorul îl face cu toracele) se obţine secţiunea 
parasternală de ax scurt. Din parasternal – ax scurt este 
posibilă „secţionarea” inimii la mai multe niveluri, prin 
„baleierea” structurilor cardiace de la bază către apex (Fig. 
2A). Se pot obţine astfel, succesiv, secţiuni la nivelul: vaselor 
mari (Fig. 2B), valvei mitrale (Fig. 2C), muşchilor papilari (Fig. 
2D), apexului VS.

La nivelul marilor vase se vizualizează valvele tricuspidă 
(în stânga ecranului), aortică (central, secţionată transversal, 
permiţând analiza tuturor cuspelor) şi pulmonară (în dreapta 
ecranului) (Fig. 22).9 Se mai pot vedea ventriculul drept 
(anterior), porţiuni din ambele atrii şi septul interatrial, trunchiul 
arterei pulmonare şi, modificând uşor angulaţia, bifurcaţia 
arterei pulmonare. 

În această secţiune, datorită alinierii optime a fasciculului 
ultrasonic cu fluxurile prin valvele tricuspidă şi pulmonară se 
fac măsurători Doppler la aceste niveluri. Se poate înregistra 
prin Doppler pulsat fluxul la nivelul valvei pulmonare (Fig. 23A), 
prin Doppler continuu velocitatea maximă în a. pulmonară (Fig. 
23B) şi respectiv velocitatea maximă a jetului de regurgitare 
tricuspidiană, pe baza căreia se poate estima presiunea 
sistolică din a. pulmonară..

Secţiunea la nivelul valvei mitrale permite vizualizarea 
în detaliu a valvei mitrale în ax scurt (Fig. 17) şi este foarte 
utilă în localizarea patologiei mitrale (2D) şi în localizarea 
originii jetului de regurgitare mitrală (Doppler color)(Fig. 24). 
Permite măsurarea ariei anatomice a VM (planimetric), fiind 
foarte utilă în evaluarea severităţii stenozei mitrale (Capitolul 
Stenoza mitrală). Această secţiune este de asemenea utilă 
pentru evaluarea fezabilităţii reparării valvei mitrale la pacienţi 
cu regurgitare mitrală cu indicaţie chirurgicală, permiţând 
analiza tuturor segmentelor (scallops) valvei mitrale (Capitolul 
Regurgitarea mitrală).). 

Secţiunea la nivelul muşchilor papilari permite identificarea 
celor doi mm. papilari şi este foarte utilă pentru analiza cineticii 
segmentare prin evaluarea mişcării şi îngroşării miocardului în 
fiecare segment (Fig. 25).9 Miocardul VS vizibil la acest nivel 
poate fi împărţit în 6 segmente, reprezentând teritorii miocardice 
irigate de fiecare din cele trei artere coronare. Secţiunea 
trebuie astfel obţinută încât VS să apară „cât mai circular”, iar 
dimensiunea să nu fie supraestimată prin „secţionarea” oblică 
a cavităţii.

Rolul acestei secţiuni în examinarea Doppler este limitat la 
examenul Doppler tisular, pentru evaluarea funcţiei radiale a 
ventriculului stâng (Capitolul Examinarea Doppler tisular).

SECŢIUNI APICALE

Acestea se obţin cu pacientul în decubit sau semidecubit lateral 
stâng, prin plasarea sondei cât mai posterior, în vecinătatea 
şocului apexian, în general în spaţiul cinci intercostal stâng, pe 
linia axilară anterioară (şocul apexian nu este de obicei dat de 

Figura 25. Secţiunea parasternală ax scurt la nivelul muşchilor papilari (MPPM, muşchi 
papilar posteromedial; MPAL, muşchi papilar anterolateral; VD, ventricul drept; VS, ventricul 
stâng).
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Figura 24. Ecocardiografie transtoracică, secţiune parasternală ax scurt la 
nivelul valvei mitrale. Imagine sistolică la pacientă cu regurgitare mitrală severă 
prin flail al cuspei posterioare (P1), jetul de regurgitare având originea la nivelul 
comisurii laterale.
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mişcarea apexului, ci de cea a peretelui anterior al VS).

Pentru obţinerea secţiunii apicale de „patru camere” 
fasciculul de ultrasunete trebuie direcţionat către superior şi 
median, cu markerul sondei orientat spre ora 3.

În această secţiune ultrasunetele traversează toate cele 4 
cavităţi cardiace (Fig. 18). 

Se vizualizează în centrul imaginii septurile interventricular 
(SIV) şi interatrial, în dreapta imaginii cavităţile stângi, iar în 
stânga imaginii cavităţile drepte. Porţiunea din SIV care se 
vede în această secţiune este porţiunea sa inferioară, în timp 
ce porţiunea anterioară se poate vedea în secţiunile de ax lung 
(parasternală sau apicală). În această secţiune se pot aprecia 
dimensiunile cavităţilor drepte în raport cu cele stângi şi se pot 
măsura dimensiunile tuturor celor 4 cavităţi.

Datorită alinierii optime a fasciculului ultrasonic cu direcţia 
de curgere a sângelui şi cu cea a mişcării longitudinale a 
miocardului această secţiune permite evaluarea fluxurilor 
sangvine şi a velocităţilor/deformării miocardului prin ecografie 
Doppler.

Se pot înregistra: 

- fluxul transmitral (Doppler pulsat pentru evaluarea funcţiei 
diastolice VS, Doppler continuu pentru evaluarea severităţii 
stenozei mitrale) (Fig. 26))

Tot din secţiunea de apical 4 camere se obţine prin examen 
mod M color şi înregistrarea necesară măsurării velocităţii 
de propagare a fluxului în ventriculul stâng (Capitolul Funcţia 
diastolică).

-  fluxul la nivelul venelor pulmonare (Doppler color, apoi 
pulsat, de obicei în vena pulmonară superioară dreaptă, pentru 
evaluarea funcţiei diastolice ventriculare stângi şi a presiunilor 
de umplere) (Fig. 27) (Capitolul Funcţia diastolică))

- fluxul transtricuspidian (Doppler continuu prin jetul de 

Figura 26. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 4 camere. Examinare 
Doppler pulsat a fluxului transmitral cu eşantionul de volum plasat la vârful 
cuspelor, pentru evaluarea funcţiei diastolice a ventriculului stâng. Aspect normal 
la un subiect sănătos.

Figura 27. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 4 camere. Examinare 
Doppler a fluxului venos pulmonar. A. Doppler color, imagine sistolică (valvele mitrale 
închise, vezi şi poziţia markerului roşu de pe ECG); flux codat în roşu la nivelul venei 
pulmonare superioare drepte (vine către transductor); B. Examen Doppler color, 
imagine diastolică (valvele mitrale deschise); flux codat tot în roşu, dar mai intens, 
indicând o velocitate mai mare decât a undei sistolice; C. Examen Doppler pulsat 
arătând cele două unde anterograde S şi D, cu S<D, aspect normal la un subiect 
sănătos.
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regurgitare tricuspidiană pentru estimarea presiunii sistolice 
din artera pulmonară)

- velocităţile miocardului (Doppler miocardic/tisular)(Fig. 
28)(Capitolul Examinarea Doppler tisular).

Pentru obţinerea secţiunii apicale de „cinci camere” se 
angulează sonda către anterior faţă de poziţia de apical 4 
camere, până la cuprinderea în imaginea de 4 camere a 
tractului de ejecţie VS şi valvei aortice (Fig. 29).9

Se vizualizează suplimentar faţă de secţiunea apicală de 4 
camere valva aortică şi tractul de ejecţie VS, astfel încât se 
poate evalua prin Doppler color şi spectral fluxul transaortic şi 
prin tractul de ejecţie VS.

Pentru obţinerea secţiunii apicale de „două camere”, din 
poziţia necesară pentru obţinerea imaginii apical 4 camere, se 
roteşte sonda în sens antiorar cu aproximativ 45-60°.

Secţiunea trebuie astfel obţinută încât în imagine să nu apară 
nici aorta, nici cavităţile drepte (Fig. 30).9 

În această secţiune se vizualizează AS, urechiuşa stângă (US), 
aorta descendentă toracică, valva mitrală şi ventriculul stâng 
(pereţii anterior şi inferior).

Din această secţiune se pot evalua:
- mărimea atriului stâng, existenţa trombilor în atriul/urechiuşa 
stângă, uneori velocităţile din urechiuşa stângă
- morfologia şi funcţia valvei mitrale
- mişcarea inelului mitral (mod M, Doppler tisular)
- contractilitatea segmentară VS (pereţii anterior şi inferior) 
- funcţia sistolică globală VS (complementară cu secţiunea 
apicală 4 camere pentru un calcul corect al fracţiei de ejecţie 
prin formula Simpson biplan).

Printr-o rotire suplimentară a sondei în sens antiorar cu încă 
45-60° faţă de secţiunea apicală 2 camere se obţine secţiunea 
apicală de 3 camere (de ax lung apical)(Fig. 31).9 

În această secţiune se vizualizează aceleaşi structuri ca 
în secţiunea parasternală ax lung. În plus faţă de secţiunea 
parasternală longitudinală, această secţiune permite şi 
vizualizarea apexului VS. Este utilă pentru evaluarea prin 
Doppler color şi spectral a fluxului transaortic şi în tractul de 
ejecţie VS.

Utilizarea secţiunilor apicale de 4-, 2-, şi 3 camere permite 
vizualizarea 2D a tuturor segmentelor miocardului VS dintr-o 
singură poziţie a transductorului, doar prin modificările descrise 
ale angulaţiei. Mai nou, folosirea sondei 3D cu opţiunea triplan 
permite vizualizarea simultană a secţiunilor apicale de 4-, 2-, 
şi 3 camere, fără nicio modificare a poziţiei sondei (Fig. 32), 
opţiune foarte utilă mai ales în situaţii în care este necesară 

Figura 29. A. Secţiunea apicală 
5 camere (faţă de secţiunea 4 
camere, se vizualizează în centru 
aorta ascendentă cu valvele 
aortice). B. Ecocardiografie 
transtoracică, secţiune apicală 
5 camere la subiect normal. 
Examinare Doppler pulsat cu 
eşantionul de volum în tractul 
de ejecţie al ventriculului stâng, 
imediat proximal de valva aortică. 
Se vizualizează cu claritate clicul 
de închidere a valvei aortice.
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Figura 28. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 4 camere. Examinare 
Doppler tisular pulsat a velocităţilor miocardice la un subiect normal: A. în 
segmentul bazal al septului interventricular; B. în segmentul bazal al peretelui 
lateral VS.
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achiziţia rapidă a tuturor secţiunilor apicale (ex.: în cursul 
ecocardiografiei de efort)..

SECŢIUNI SUBCOSTALE

Secţiunea subcostală de „patru camere” se obţine cu 
pacientul în decubit dorsal, cu genunchii în flexie pentru 
relaxarea musculaturii abdomenului, prin plasarea sondei 
subxifoidian, pe linia mediană a corpului (uşor către dreapta 
pacientului). Sonda este angulată către anterior şi către 
dreapta, astfel încât fasciculul de ultrasunete să fie orientat 
către umărul stâng al pacientului. Markerul sondei este orientat 
către ora 3.

Se vizualizează aceleaşi structuri ca în secţiunea apicală 4 
camere, dar cu optimizarea imaginii 2D a SIA şi SIV (beneficiu 
dat de rezoluţia axială) şi a interceptării Doppler a fluxurilor prin 
aceste structuri (ex.: DSA, DSV), datorită alinierii optime (Fig. 
33).9 

Această secţiune permite adesea cea mai bună evaluare 2D şi 
Doppler a SIA şi SIV, dacă imaginea este de calitate adecvată. 
De asemenea, reprezintă o alternativă la secţiunea apicală 4 
camere atunci când aceasta este inutilizabilă, pentru evaluarea 
dimensiunilor cavitare sau a cineticii segmentare şi globale. 
Secţiunea este foarte utilă la pacienţi cu emfizem pulmonar 

Figura 30. Secţiunea apicală 
2 camere (AS, atriul stâng; 
VS, ventriculul stâng; VPS, 
venă pulmonară superioară; se 
vizualizează peretele inferior 
şi peretele anterior al VS). B. 
Ecocardiografie transtoracică, 
secţiune apicală 2 camere la 
subiect normal. Nu se vizualizează 
nici aorta, nici cavităţile drepte. 
Examinare Doppler color, imagine 
sistolică (valva mitrală este închisă, 
fuxul din VS este codat albastru, 
îndepărtându-se de transductor). 
Nu se vizualizează regurgitare 
mitrală în această imagine.

Inf

A

VS

AS

B

Ant

VPS

Figura 31. A. Secţiunea apicală 3 camere 
(AS, atriul stâng; VS, ventriculul stâng; 
Ao, aorta ascendentă; se vizualizează 
peretele inferolateral şi septul anterior 
al VS). B. Ecocardiografie transtoracică, 
secţiune apicală 3 camere la subiect 
normal, imagine sistolică (valva mitrală 
este închisă, valva aortică este deschisă). 
Se vizualizează fluxul de ejecţie din 
ventriculul stâng (codat în albastru, 
îndepărtându-se de transductor). Nu se 
vizualizează regurgitare mitrală în această 
imagine.

A

VS

AS

B

Ao

care nu au fereastră toracică bună datorită hiperinflaţiei 
pulmonare şi este obligatorie în evaluarea pacienţilor cu boli 
cardiace congenitale.

Secţiunea subcostală de ax scurt la nivelul vaselor mari

Se obţine din secţiunea subcostală de patru camere prin rotirea 
sondei cu aproximativ 90° antiorar, astfel încât markerul sondei 
este orientat către ora 12 (Fig. 34).9

Această secţiune este uneori utilă pentru interogarea adecvată 
a fluxului pulmonar la pacienţii la care fereastra parasternală 
este suboptimală.

Secţiunea subcostală de ax lung prin vena cavă inferioară 
se obţine cu sonda plasată în regiunea subxifoidiană, angulând 
sonda către stânga şi rotind-o în sens antiorar atât cât este 
necesar pentru vizualizarea optimă a deschiderii venei cave 
inferioare în atriul drept.

Se vizualizează atriul drept, vena cavă inferioară, venele 
suprahepatice. Această secţiune este optimă pentru estimarea 
presiunii din AD, prin evaluarea (2D sau mod M) a dimensiunilor 
VCI şi a modificării lor în inspir. În plus, aceasta este secţiunea 
din care poate fi interogat prin Doppler pulsat fluxul din venele 
suprahepatice, după ghidarea prin Doppler color a plasării 



52

Ecocardiografia Doppler

corecte a eşantionului de volum Doppler pulsat (Capitolul 
Patologia pericardului).

SECŢIUNI SUPRASTERNALE

Secţiunea suprasternală longitudinală de arc aortic se 
obţine cu pacientul în decubit dorsal şi gâtul în hiperextensie, 
plasând sonda în incizura suprasternală, cu angularea ei 
către inferior şi anterior, astfel încât să fie aproape paralelă cu 
traheea. Markerul sondei este orientat către ora 1.

Se vizualizează: aorta ascendentă, crosa aortică, aorta 

Figura 32. Ecocardiografie transtoracică Doppler color, achiziţie apicală cu sondă tridimensională, examinare în timp real la un subiect normal. Afişarea în format 
triplan, simultană, a celor trei incidenţe apicale standard: secţiune apicală 4 camere în stânga sus, apicală 2 camere în dreapta sus şi apicală 3 camere în stânga 
jos.

Figura 33. Reprezentare schematică 
a structurilor anatomice vizualizate din 
secţiunea subcostală 4 camere (AS, atriul 
stâng; VS, ventriculul stâng; AD, atriul 
drept; VD, ventriculul drept; BM, banda 
moderatoare).

A B
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BM

descendentă (dimensiuni, structură, pereţi, evaluarea fluxului 
prin Doppler color sau spectral)(Fig. 35)9 şi ramurile lor: 
trunchiul brahiocefalic, a. carotidă comună stângă, a. subclavie 
stângă. De asemenea, se pot vizualiza artera pulmonară 
dreaptă, atriul stâng, şi prin angulare, vena cavă superioară şi 
vena brahiocefalică stângă.. 

Secţiunea permite înregistrarea velocităţilor maxime în aorta 
ascendentă, respectiv în aorta descendentă (Fig. 36), prin 
aceasta având un rol important în diagnosticul şi gradarea 
severităţii coarctaţiei de aortă..
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examinarea cordului prin plasarea transductorului pe toracele 
posterior, paraspinal, cu obţinerea în anumite situaţii a unor 
imagini de mai bună calitate decât prin examinarea standard 
(Fig. 39). Aceste situaţii trebuie cunoscute şi exploatate, ele 
oferind uneori examinatorului experimentat oportunitatea unei 
examinări optime chiar în situaţia unui pacient în stare gravă..

Trebuie de asemenea subliniat faptul că secţiunile standard 
descrise reprezintă „felii” foarte subţiri prin inimă, astfel încât 
simpla lor vizualizare nu cuprinde întregul volum al inimii 
(„suma” secţiunilor standard este mai mică decât volumul 
inimii).

De aceea, pentru un screening adecvat (permiţând vizualizarea 
întregului volum cardiac) este necesară „baleierea” ultrasonică 
a fiecărei structuri. 

Deşi în principiu orice examinare Doppler trebuie să ţintească 
alinierea paralelă a fasciculului de ultrasunete cu direcţia 
fluxului, acest lucru nu este absolut esenţial şi nici întotdeauna 
posibil în screening-ul pentru decelarea fluxurilor patologice 
(ex: de tip şunturi intracardiace). Odată identificat un astfel de 
flux anormal se va încerca, desigur, alinierea optimă pentru a 
putea înregistra cu acurateţe cât mai bună velocităţile de la acel 
nivel şi a cuantifica severitatea anomaliei. Pentru aprecierea 
severităţii se vor combina informaţiile obţinute din secţiuni 2D 
multiple (sau prin imagistică 3D) cu cele obţinute prin tehnicile 
Doppler, pentru integrarea unei evaluări hemodinamice 
complete în tabloul clinic al pacientului.

Figura 34. A. Secţiunea subcostală ax 
scurt la nivelul vaselor mari (AS, atriul 
stâng; AD, atriul drept; VD, ventriculul 
drept; AoA, aorta ascendentă; AP, artera 
pulmonară; VCI, vena cava inferioară; 
VE, valva Eustachio). B. Ecocardiografie 
transtoracică, secţiune subcostală de 
ax scurt la nivelul vaselor mari, imagine 
sistolică la un subiect normal. 
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Figura 35. A. Reprezentare schematică 
a structurilor anatomice vizualizate din 
secţiunea suprasternală (Ao, aorta; ACCS, 
artera carotidă comună stângă; ASS, artera 
subclavie stângă; APD, artera pulmonară 
dreaptă; TB, trunchiul brahiocefalic). B. 
Ecocardiografie transtoracică, secţiune 
suprasternală longitudinală de arc aortic, 
imagine sistolică la un subiect normal. Este 
ilustrat cel mai bine principiul codării color 
a fluxurilor prin Doppler: acelaşi flux este 
codat în culori diferite (şi nuanţe diferite ale 
aceleiaşi culori) în funcţie de modificarea 
unghiului dintre direcţia fluxului (în continuă 
schimbare la nivelul crosei aortei) şi direcţia 
ultrasunetelor (neschimbată, transductorul 
rămânând fix).

A B

APD

Ao

TB
ACCS

ASS

Această secţiune este foarte utilă în evaluarea pacienţilor cu: 
· persistenţă de canal arterial (2D, Doppler color şi spectral)
· coarctaţie de aortă (2D, Doppler color şi spectral)(Capitolul 
Boli congenitale cardiace)
· disecţie de aortă (2D, Doppler; lumene, întindere a disecţiei, 
etc.) (Fig. 37).

Din secţiune supraclaviculară, plasând transductorul în 
regiunea supraclaviculară dreaptă şi orientându-l către inferior, 
în direcţia traiectului anatomic al venei cave superioare, se 
poate vizualiza, ghidat prin Doppler color, adiacent aortei 
ascendente, fluxul din vena cavă superioară, care poate fi 
înregistrat şi cuantificat prin Doppler pulsat (Fig. 38). 

Toate secţiunile standard au fost incluse de Asociaţia Europeană 
de Ecocardiografie în protocolul minimal de examinare 
transtoracică (Tabelul 1) şi este recomandată achiziţionarea, 
înregistrarea şi stocarea lor la orice examen ecocardiografic, 
chiar şi în cazul unui examen normal.6,7 În cazuri patologice 
examinarea va include, în plus, toate acele secţiuni şi modificări 
(ex: secţiuni modificate) necesare demonstrării în detaliu a 
existenţei şi severităţii respectivei patologii. De asemenea, 
documentul amintit precizează şi măsurătorile Doppler 
recomandate a fi raportate în rezultatul ecografic final pentru 
furnizarea de informaţii complete clinicianului (Tabelul 2). 

Uneori, în situaţii speciale, existenţa unei patologii poate oferi 
o fereastră nouă pentru examinarea cordului. De exemplu, 
existenţa unei colecţii lichidiene pleurale stângi poate permite 
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Filme:
Parasternal ax lung VS: 2D, Doppler color; + mod M**
Parasternal ax scurt la nivelul valvei aortice: 2D, Doppler color**
Parasternal ax scurt la nivelul valvei mitrale: 2D
Parasternal ax scurt la nivelul mm. papilari: 2D; + mod M**
Parasternal modificat pentru tract de intrare VD: 2D, Doppler color**
Parasternal modificat pentru tract de ieşire VD: 2D, Doppler color**
Apical 4 camere: 2D, Doppler color**
Apical 5 camere: 2D, Doppler color**
Apical 2 camere: 2D, Doppler color**
Apical 3 camere: 2D, Doppler color**
Subcostal 4 camere: 2D, Doppler color**; sept interatrial 
Subcostal pentru vizualizarea colapsului VCI (+mod M)
Suprasternal ax lung: arc aortic – 2D, Doppler color** 

Imagini statice:
Mod M prin VS (parasternal)
Mod M prin rădăcina aortei şi AS (parasternal ax lung)
Flux transmitral (apical 4C, Doppler PW)
Flux în tract de ejecţie VS (apical 5C, Doppler PW)
Flux transaortic (Doppler CW)
Flux de regurgitare tricuspidiană (Doppler CW)
Flux în tract de ejecţie VD (Doppler PW)
IDT inel mitral (Doppler tisular PW, septal şi lateral)
        

Tabelul 1. Protocolul standard de achiziţie/stocare a imaginilor pentru 
ecocardiografia transtoracică: standard minimal (după [6,7])

**Doppler-ul color poate fi efectuat la finalul examinării 2D. Modul M nu este 
obligatoriu din ambele ferestre parasternale (ax lung şi scurt).

A B

Figura 36. Ecocardiografie transtoracică, secţiune suprasternală longitudinală de arc aortic la un subiect normal. A. Examinare Doppler continuu a fluxului din aorta 
ascendentă. Velocitatea sistolică maximă este de 1,6 m/s. B. Examinare Doppler continuu a fluxului din aorta descendentă. Velocitatea sistolică maximă este de 1,4 
m/s.

Figura 37. Ecocardiografie transtoracică, secţiune suprasternală longitudinală 
de arc aortic la un pacient cu disecţie de aortă şi regurgitare aortică severă. În 
imaginea 2D se vizualizează faldul de disecţie (săgeata), în timp ce la Doppler 
color se vizualizează în roşu refluxul diastolic din aorta descendentă toracică.

A

B

Figura 38. Ecocardiografie transtoracică, secţiune supraclaviculară pentru 
înregistrarea fluxului din vena cavă superioară la un subiect normal. A. Examinare 
Doppler color arătând fluxul codat color în albastru în această imagine sistolică 
(fluxul se îndepărtează de transductor). B. Examinare Doppler pulsat a fluxului din 
vena cavă superioară. Se vizualizează cele două unde anterograde, sistolică şi 
diastolică (cu S>D), având velocităţi mici, sub 45 cm/s. Se observă de asemenea 
o foarte scurtă undă retrogradă de reflux la contracţia atrială (săgeată) imediat 
după unda P de pe ECG (săgeată). 

S D
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Funcţia diastolică a VS
     Normală sau disfuncţie diastolică (3 grade: 1-3) (a)
     Velocităţile: unda E, unda A (b)
     Timpul de decelerare
     Doppler tisular pulsat la nivelul inelului mitral: velocitatea undei e´ (c)

Boli valvulare cardiace: evaluarea valvei afectate
     Valva mitrală

Gradient mediu (d)
Aria valvei mitrale prin PHT (d)
Regurgitare: fără, uşoară, moderată, severă (f)

     Valva aortică 
            Velocitate maximă
            Gradient mediu (d)
            Aria (ecuaţia de continuitate: IVT la nivelul tractului de ejectie VS) (e)
            Regurgitare: fără, uşoară, moderată, severă (f)
      Valva tricuspidă
            Gradient mediu diastolic (d)
            Regurgitare: fără, uşoară, moderată, severă (f)
            Gradient sistolic maxim VD-AD pentru estimarea presiunii sistolice în  
            artera pulmonară (g)
      Valva pulmonară
            Velocitate maximă
            Gradient mediu (d)
            Regurgitare: fără, uşoară, moderată, severă (f)

Comentarii (câmp deschis pentru introducerea textului)       
        

Tabelul 2. Măsurătorile Doppler care trebuie incluse în rezultatul ecocardiografic 
(după [6,7])

a 1-3 : „relaxare întârziată”, pseudonormal şi restrictiv
b Evaluarea modificărilor cu respiraţia, când este necesar
c Pentru estimarea presiunii de umplere a VS se utilizează raportul E/e’. Dacă 
raportul E/e’ sugerează presiune crescută de umplere a VS, se recomandă esti-
marea presiunii sistolice în artera pulmonară
d  Dacă se suspectează stenoză valvulară 
e În mod particular, în cazurile de stenoză valvulară cu disfuncţie sistolică de VS 
sau oricând sunt suspectate anomalii ale debitului cardiac
f Corect ar fi să se prezinte date cantitative (aria orificiului regurgitant, volumul 
regurgitant, vena contracta, etc), dar se acceptă şi exprimarea prin gradarea 
severităţii
g Pentru calculul presiunii sistolice estimate în artera pulmonară se va adăuga şi 
valoarea estimată a presiunii din atriul drept.
Prescurtări: PHT(pressure half-time); VD, ventricul drept; VS, ventricul stâng; AD, 
atriu drept; IVT, integrala velocitate timp.

Figura 39. Ecocardiografie transtoracică, secţiune paraspinală modificată, cu transductorul plasat pe toracele posterior (pacientă în poziţie şezândă, în insuficienţă 
cardiacă severă, ortopneică, având lichid pleural stâng în cantitate mare.  A. Examinare Doppler color dintr-o secţiune tip apical 5 camere, demonstrând prezenţa 
lichidului pleural în proximitatea transductorului (săgeată) şi flux turbulent în tractul de ejecţie al ventriculului stâng, indicativ pentru stenoză aortică; B. Examinare 
Doppler continuu la acest nivel, arătând dublă leziune aortică, cu stenoză aortică strânsă (gradient mediu de 62 mmHg chiar în condiţiile unei fracţii de ejecţie VS 
reduse) şi regurgitare aortică asociată.

A B
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