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Stenoza aortică

STENOZA AORTICĂ

Stenoza aortică valvulară, cea mai frecventă valvulopatie 
a adultului, constă în îngroşarea, calcificarea şi scăderea 
mobilităţii cuspelor, cu apariţia unui obstacol fix la golirea 
ventriculului stâng (VS).

Ecocardiografia Doppler este principala metodă de diagnostic, 
evaluare a severităţii şi a prognosticului şi de urmărire pe 
termen lung a pacienţilor cu stenoză aortică.1,2

Evaluarea ecocardiografică a unui pacient cu stenoză aortică 
începe întotdeauna cu examinarea 2D pentru aprecierea 

numărului cuspelor, prezenţei îngroşărilor şi calcificărilor 
valvulare, mobilităţii şi gradului de deschidere a cuspelor.

Examinarea 2D combinată cu Doppler color este utilă pentru 
evidenţierea nivelului la care începe turbulenţa (Fig. 1):

- la nivelul tractului de ejecţie al ventriculului stâng (TEVS) 
sau pe faţa ventriculară a valvei aortice - în obstacolele sub-
valvulare (dinamic în context de cardiomiopatie hipertrofică 
obstructivă/hipertrofie ventriculară stângă importantă sau fix în 
cadrul stenozei aortice congenitale prin diafragm subaortic)
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Figura 1. Ecocardiografie transtoracică, examinare Doppler color la nivelul valvei aortice în cazul unui pacient cu stenoză aortică subvalvulară (A şi B) şi valvulară (C 
şi D). A. Secţiune apicală 5 camere. Se observă turbulenţă în tractul de ejecţie al ventriculului stâng, care începe proximal de valva aortică. B. Secţiune parasternală 
ax lung: se vizualizează în mod bidimensional prezenţa unui diafragm subvalvular aortic (săgeată) iar la Doppler color nivelul de la care începe turbulenţa în tractul de 
ejecţie al ventriculului stâng. C. Secţiune apicală 5 camere şi D. Secţiune parasternală ax lung la un pacient cu stenoză aortică degenerativă. La examinarea Doppler 
color se vizualizează turbulenţa distal de valva aortică, în aorta ascendentă. 
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- distal de valva aortică în stenoza aortică valvulară.

Distanţa pe care se propagă turbulenţa este variabilă şi depinde 
de gradul stenozei.

Intrastenotic curgerea este laminară, turbulenţa apare 
întotdeauna distal de stenoză, cu dezorganizarea profilului 
de curgere, cu direcţii şi velocităţi de curgere diferite. 

Cele două tipuri de obstacole la golirea VS pot coexista în 
cazul prezenţei unei hipertrofii importante la nivelul septului 
interventricular astfel încât se poate întâlni un grad de turbulenţă 
la nivelul TEVS şi la pacienţii cu stenoză aortică valvulară. 

Principalii parametri hemodinamici care trebuie raportaţi pentru 
toţi pacienţii cu stenoză aortică sunt: 

- velocitatea maximă a fluxului aortic (Vmax)
- gradientul mediu transvalvular
- aria valvei aortice prin ecuaţia de continuitate (AVA).

VELOCITATEA MAXIMĂ A FLUXULUI 
AORTIC

Velocitatea maximă a fluxului aortic este direct proporţională 
cu severitatea stenozei aortice şi este un parametru cu valoare 
prognostică dovedită.3 

Reguli generale

Interogarea Doppler continuu a fluxului transvalvular aortic 
trebuie efectuată din secţiuni multiple: apicală 5 camere, 
parasternală dreaptă, suprasternală, subcostală (mai ales la 
copii) (Fig. 2 - 4). 
La adulţi este recomandată evaluarea din cel puţin trei 
secţiuni:2

- apicală, cu pacientul în decubit lateral stâng 
- parasternală dreaptă înaltă, cu pacientul în decubit lateral 
drept 
- suprasternală în poziţie de decubit dorsal cu hiperextensia 
capului.

Figura 3. Ecocardiografie transtoracică, examen Doppler continuu la nivelul 
valvei aortice pentru măsurarea velocităţii maxime a fluxului transvalvular din 
ferestre multiple. A. Secţiune apicală 5 camere - velocitatea maximă 4,67 m/s. B. 
Secţiune subcostală �� velocitatea maximă 5,54 m/s. C. Secţiune suprasternalăe subcostală �� velocitatea maximă 5,54 m/s. C. Secţiune suprasternală subcostală �� velocitatea maximă 5,54 m/s. C. Secţiune suprasternală 
- velocitatea maximă 6,48 m/s. Examinarea a fost efectuată în ritm sinusal.
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Figura 2. Ecocardiografie transtoracică, examen Doppler continuu la nivelul 
valvei aortice din secţiune apicală 5 camere (A) şi suprasternală (B) pentrue apicală 5 camere (A) şi suprasternală (B) pentru apicală 5 camere (A) şi suprasternală (B) pentru 
măsurarea velocităţii maxime a fluxului transvalvular. În acest caz velocitatea 
maximă s-a obţinut din secţiune suprasternală (5,71 m/s faţă de 4,58 m/s).ţinut din secţiune suprasternală (5,71 m/s faţă de 4,58 m/s).inut din secţiune suprasternală (5,71 m/s faţă de 4,58 m/s).e suprasternală (5,71 m/s faţă de 4,58 m/s). suprasternală (5,71 m/s faţă de 4,58 m/s).ţă de 4,58 m/s).ă de 4,58 m/s). 
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În unele cazuri velocitatea maximă se poate obţine din secţiune 
subcostală sau chiar din secţiune parasternală stângă.

În raportul ecocardiografic trebuie specificată întotdeauna 
secţiunea din care s-a obţinut velocitatea maximă.

Alinierea este foarte importantă pentru obţinerea velocităţii 
maxime la nivelul valvei aortice, direcţia fasciculului de ultra-
sunete trebuie să fie paralelă cu direcţia fluxului transstenotic:

- alinierea se obţine prin poziţionarea pacientului, ajustarea 
poziţiei transductorului şi angulare (Fig. 5)
- gradul de subestimare este < 5% dacă unghiul de incidenţă 
este sub 15 grade
- nu se recomandă folosirea corecţiei de unghi (introduce 
erori)4

- direcţia jetului în stenoza aortică se vizualizează cu 
dificultate, folosirea ghidării Doppler color nefiind întotdeauna 
posibilă
- ghidarea acustică poate fi utilă �� la înregistrarea unei 
anvelope Doppler continuu cu aliniere bună semnalul careemnalul care 
se aude are frecvenţă şi tonalitate înalte.2

Anvelopa Doppler obţinută trebuie să fie clară, „plină”, cu 
contur net şi delimitare bună a velocităţii maxime (Fig. 6).

Se recomandă folosirea transductorului de Doppler 
continuu dedicat (Pedof) care are un raport semnal/zgomot 
mai mare (semnal de calitate mai bună) şi prin dimensiunea sa 

permite o poziţionare şi angulare bune, mai ales din secţiune 
suprasternală şi parasternală dreaptă (Fig. 7).

Folosirea sondei Pedof nu este obligatorie în cazul în care 
se vizualizează bine deschiderea valvei aortice şi velocitatea 
maximă este sub 3 m/s.4 

Atenţie la reglaje:
- filtrul de perete trebuie crescut
- gain-ul trebuie scăzut pentru obţinerea unei anvelope 
clare

Figura 5. Ecocardiografie transtoracică, examen Doppler continuu la nivelul 
valvei aortice din secţiune apicală 5 camere. Deşi pacientul este în ritm sinusal 
se observă variabilitatea mare a velocităţii maxime la nivelul valvei aortice (valoriţii maxime la nivelul valvei aortice (valoriii maxime la nivelul valvei aortice (valori 
între 3,7 şi 4,3 m/s) obţinută prin angularea transductorului.ţinută prin angularea transductorului.inută prin angularea transductorului.

Figura 4. Ecocardiografie transtoracică, examen Doppler continuu la nivelul valvei aortice din secţiune apicală 5 camere (A) şi parasternal drept înalt (B). Alinierea la 
fluxul transvalvular aortic este necorespunzătoare în secţiunea apicală 5 camere. Valorile velocităţii maxime şi gradientului mediu transvalvular obţinute din parasternal 
drept schimbă încadrarea ca severitate a stenozei aortice: velocitate maximă 4,9 m/s faţă de 3,6 m/s, gradient mediu 64 mmHg faţă de 34 mmHg. 
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Figura 6. Ecocardiografie transtoracică, examen Doppler continuu la nivelul 
valvei aortice din secţiune apicală 5 camere, înainte (A) şi după ajustarea 
reglajelor (B). Ajustarea vitezei de derulare şi a gain-ului permit obţinereaţinereainerea 
unei anvelope cu contur bine definit, pentru măsurarea velocităţii maxime şi aţii maxime şi aii maxime şi a 
gradientului transvalvular.

A

B



174

Ecocardiografia Doppler

- linia de zero trebuie ajustată 
- scala de velocităţi ajustată (la o velocitate mai mare cu 1 
m/s decât velocitatea maximă înregistrată) 
- viteza de derulare a înregistrării Doppler optimă (100 mm/s) 
pentru minimalizarea erorilor de măsurare.

Se recomandă folosirea scalei de gri pentru că aceasta 
utilizează o scală decibelică ce permite înlăturarea mai bună a 
zgomotului şi semnalelor fine liniare de la marginea anvelopei.4 
Unele scale de culori disponibile pe unele aparate pot parazita 
marginea anvelopei şi pot duce la supraestimarea severităţii 
stenozei aortice.

După obţinerea unei anvelope Doppler corespunzătoare 
velocitatea maximă se măsoară la marginea externă a 
conturului curbei dense, cu evitarea semnalelor fine, liniare de 
la marginea anvelopei, care nu trebuie incluse (Fig. 8):

- se selectează secvenţele reprezentative şi nu se includ bătăile 
postextrasistolice (Fig. 9)

- în ritm sinusal este necesară media a cel puţin trei măsurători 
efectuate pe cicluri cardiace diferite

- în fibrilaţie atrială se recomandă efectuarea mediei după 
măsurarea a cel puţin 5 cicluri cardiace consecutive.

Figura 8. Măsurarea velocităţii maxime a fluxului transaortic din secţiune apicalăţii maxime a fluxului transaortic din secţiune apicalăii maxime a fluxului transaortic din secţiune apicalăe apicală apicală 
5 camere. Ilustrarea diferenţei care rezultă ca urmare a includerii în măsurătoareţei care rezultă ca urmare a includerii în măsurătoareei care rezultă ca urmare a includerii în măsurătoare 
a semnalelor fine de la marginea anvelopei (velocitatea creşte de la 3,8 m/s la 
4,3 m/s). În aceste cazuri  este importantă obţinerea unei anvelope cu contur bineţinerea unei anvelope cu contur bineinerea unei anvelope cu contur bine 
definit printr-o mai bună aliniere şi prin ajustarea reglajelor.

Figura 9. Examen Doppler continuu la nivelul valvei aortice din secţiunee 
apicală 5 camere. Se observă creşterea velocităţii maxime a fluxului transaorticţii maxime a fluxului transaorticii maxime a fluxului transaortic 
postextrasistolic de la 5,1 m/s la 5,8 m/s. 

O anvelopă Doppler continuu „frumoasă”, de bunăanvelopă Doppler continuu „frumoasă”, de bună 
calitate, poate fi obţinută chiar în condiţiile unei imagini 2D 
inadecvate!

Potenţiale surse de eroare

Pentru diagnosticul diferenţial al anvelopei Doppler cu velocitate 
mare se analizează durata, forma, fluxul diastolic de însoţire şi 
se au în vedere2:
- obstrucţia subaortică (fixă/dinamică): examinarea 2D arată 
nivelul obstacolului, examenul Doppler color arată localizarea 
zonei de convergenţă proximal de obstacol
- regurgitarea mitrală/tricuspidiană: anvelopă cu durată mai 
lungă (debut mai precoce, în timpul contracţiei izovolumetrice 
şi sfârşit mai tardiv, în timpul relaxării izovolumetrice) (Fig. 10, 
11)

Figura 7. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 5 camere, examene apicală 5 camere, examen apicală 5 camere, examen 
Doppler continuu ghidat color (A) şi Doppler continuu cu sondă dedicată (Pedof) 
(B). Se observă o mai bună definire a  conturului anvelopei Doppler şi obţinereaţinereainerea 
unei velocităţi mai mari folosind transductorul dedicat (5 m/s faţă de 4,63 m/s).ţi mai mari folosind transductorul dedicat (5 m/s faţă de 4,63 m/s).i mai mari folosind transductorul dedicat (5 m/s faţă de 4,63 m/s).ţă de 4,63 m/s).ă de 4,63 m/s).
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Reguli de înregistrare a unei anvelope optime:
- Ferestre acustice multiple 
- Alinierea cât mai bună 
- Utilizarea sondei Pedof
- Reglajele ajustate pentru obţinerea unei anvelope clare
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Figura 11. Ecocardiografie transtoracică în cazul unei paciente cu proteză aortică 
şi regurgitare mitrală. A. Examen Doppler continuu la nivelul protezei aortice: 
se observă prezenţa clicurilor de deschidere şi închidere ale protezei careţa clicurilor de deschidere şi închidere ale protezei carea clicurilor de deschidere şi închidere ale protezei care 
marchează începutul şi sfârşitul ejecţiei VS (săgeţi) şi relaţia lor cu complexulţiei VS (săgeţi) şi relaţia lor cu complexuliei VS (săgeţi) şi relaţia lor cu complexulţi) şi relaţia lor cu complexuli) şi relaţia lor cu complexulţia lor cu complexulia lor cu complexul 
QRS şi fluxul transmitral. B. Examen Doppler continuu la nivelul valvei mitrale. Se 
vizualizează clicurile de închidere şi deschidere ale protezei (săgeţi) în interiorulţi) în interioruli) în interiorul 
anvelopei de regurgitare mitrală ilustrând astfel debutul mai tardiv şi sfârşitul mai 
precoce al fluxului transaortic comparativ cu fluxul de regurgitare mitrală. 
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Figura 10. Examen Doppler continuu la nivelul valvei mitrale (A), tricuspide 
(B) şi aortice (C) în cazul unei paciente care asociază leziuni valvulare 
aortică şi mitrală degenerative severe, regurgitare tricuspidiană funcţională şiţională şiională şi 
hipertensiune pulmonară severă. Se observă diferenţa dintre cele trei anvelopeţa dintre cele trei anvelopea dintre cele trei anvelope 
Doppler sistolice: anvelopele de regurgitare mitrală şi tricuspidiană au durată 
mai mare (debut mai precoce în faza de contracţie izovolumică, sfârşit tardiv),ţie izovolumică, sfârşit tardiv),ie izovolumică, sfârşit tardiv), 
fluxul diastolic de însoţire are aspect de flux diastolic atrioventricular, iar în cazulţire are aspect de flux diastolic atrioventricular, iar în cazulire are aspect de flux diastolic atrioventricular, iar în cazul 
regurgitării mitrale velocitatea este mai mare faţă de cea înregistrată la nivelulţă de cea înregistrată la nivelulă de cea înregistrată la nivelul 
valvei aortice.   
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-  defectul septal ventricular: în aceste cazuri de obicei anvelopa 
se obţine din secţiune parasternală, în defectele mici cu şunt 
stânga-dreapta este pozitivă şi cu velocitate mare 
- stenoza pulmonară sau de ram de arteră pulmonară sau 
stenoză arterială periferică (de exemplu stenoză de arteră 
subclavie): se iau în considerare datele obţinute din examinarea 
bidimensională şi fereastra din care se obţine anvelopa 
Doppler.

Înregistrarea simultană a fonocardiogramei, posibilă pe unele 
ecocardiografe, poate ilustra corespondenţa între aspectul 
anvelopei Doppler spectral şi auscultaţia din stenoza aortică 
(Fig. 12). 

Forma anvelopei Doppler continuu a fluxului aortic poate oferi 
date despre nivelul şi gradul obstrucţiei:

- în obstrucţia uşoară atingerea velocităţii maxime se face 
precoce în sistolă �� aspect triunghiular al anvelopei spre 
deosebire de anvelopa rotunjită din stenoza aortică strânsă 
(cu cât obstrucţia este mai severă cu atât atingerea velocităţii 
maxime se face mai tardiv în sistolă şi curba are un aspect 
mai rotunjit, simetric) (Fig. 13). Aspectul rotunjit al anvelopei 
se menţine şi în condiţiile scăderii gradientului transvalvular la 
pacienţii cu stenoză aortică strânsă şi disfuncţie sistolică globală 
de VS. Deşi acest criteriu este unul mai degrabă calitativ, există 
autori care sugerează că raportul dintre gradientul maxim şi 
gradientul mediu transvalvular (raport care este cu atât mai 
mic cu cât anvelopa este mai rotunjită) ar putea fi util pentru 
evaluarea severităţii stenozei aortice. Un raport sub 1,5 se 
asociază întotdeauna cu prezenţa unei stenoze aortice strânse, 
iar peste 1,7 cu existenţa unei stenoze aortice largi.5 

- în obstrucţia dinamică anvelopa Doppler are aspect tipic de 
atingere tardivă (în telesistolă) a velocităţii maxime �� diagnostic 
diferenţial între stenoza aortică valvulară şi obstacolul dinamic 
în tractul de ejecţie VS (de exemplu în cardiomiopatia 
hipertrofică obstructivă dar şi la alţi pacienţi cu hipertrofie 
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ventriculară stângă semnificativă)(Fig. 14). Caracterul variabil 
al obstrucţiei dinamice şi răspunsul la manevrele de provocare 
sunt elemente utile în diagnosticul diferenţial.

La pacienţii care asociază obstrucţie dinamică şi fixă 
folosirea Doppler-ului pulsat cu frecvenţă mare (HPRF) 
poate ajuta la identificarea velocităţii maxime la fiecare 
nivel de obstacol.

GRADIENTUL MEDIU TRANSVALVULAR
Gradientul mediu transvalvular reprezintă gradientul dintre 
presiunea sistolică în VS şi presiunea sistolică din aortă pe 
parcursul întregii sistole ventriculare �� măsură standard a 
severităţii stenozei aortice. Se corelează bine cu gradientul 
mediu obţinut invaziv şi oferă informaţii importante pentru 
ghidarea tratamentului şi decizia de tratament chirurgical.

Gradientul transaortic se calculează folosind ecuaţia Bernoulli 
simplificată: 

Δp = 4 v2 

unde Δp reprezintă gradientul transvalvular, iar v reprezintă 
velocitatea fluxului aortic, 

Δpmax = 4 vmax
2 

unde Δpmax reprezintă gradientul maxim, iar vmax reprezintă 
velocitatea maximă a fluxului aortic.

În ecuaţia Bernoulli simplificată se ignoră velocitatea 
prestenotică, înregistrată proximal de obstacol, aproximare 
care nu este mare dacă viteza prestenotică este sub 1 m/s 
(scade prin ridicarea la pătrat). 

Figura 12. Ecocardiografie transtoracică, secţiune apicală 5 camere în cazul unui 
pacient cu  stenoză aortică strânsă. Înregistrare simultană a anvelopei Doppler 
continuu la nivelul valvei aortice şi a fonocardiogramei (vizualizată în partea de 
jos a imaginii). Se observă că intensitatea maximă a suflului este atinsă imediat 
după atingerea velocităţii maxime transvalvulare.ţii maxime transvalvulare.ii maxime transvalvulare. 

Figura 13. Examen Doppler continuu la nivelul valvei aortice la un pacient 
cu stenoză aortică  largă (A) şi la un pacient cu stenoză aortică strânsă (B). 
Se remarcă aspectul anvelopei Doppler �� triunghiulară în primul caz în care 
obstrucţia este uşoară şi rotunjită în al doilea caz în care obstrucţia este severă.ţia este uşoară şi rotunjită în al doilea caz în care obstrucţia este severă.ia este uşoară şi rotunjită în al doilea caz în care obstrucţia este severă.ţia este severă.ia este severă. 
În condiţiile în care frecvenţa cardiacă este aceeaşi, se observă că intervalul deţiile în care frecvenţa cardiacă este aceeaşi, se observă că intervalul deiile în care frecvenţa cardiacă este aceeaşi, se observă că intervalul deţa cardiacă este aceeaşi, se observă că intervalul dea cardiacă este aceeaşi, se observă că intervalul de 
timp până la atingerea velocităţii maxime este mai mic în cazul unei obstrucţiiţii maxime este mai mic în cazul unei obstrucţiiii maxime este mai mic în cazul unei obstrucţiiţiiii 
uşoare (111 ms faţă de 174 ms în cel de-al doilea caz).ţă de 174 ms în cel de-al doilea caz).ă de 174 ms în cel de-al doilea caz). 
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Figura 14. Examen Doppler continuu din secţiune apicală în cazul unui paciente apicală în cazul unui pacient apicală în cazul unui pacient 
cu stenoză aortică valvulară (A) şi la o pacientă hipertensivă cu hipertrofie 
ventriculară stângă asociată unei stenoze aortice largi (B). Se observă aspectul 
diferit al celor două anvelope Doppler, cu atingerea tardivă a velocităţii maximeţii maximeii maxime 
în cel de-al doilea caz, aspect înalt sugestiv pentru un gradient dinamic 
intraventricular.
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Dacă însă velocitatea prestenotică este peste 1,5 m/s sau 
velocitatea maximă a fluxului aortic este < 3 m/s, velocitatea 
prestenotică (vprox) trebuie inclusă în formula de calcul a 
gradientului maxim, pentru a nu supraestima severitatea 
stenozei aortice.4 

Δpmax = 4 (vmax
2- vprox

2)

Gradientul maxim nu oferă informaţii în plus faţă de 
velocitatea maximă. De aceea, raportarea lui nu este 
obligatorie.4 

Măsurarea gradientului mediu 

Gradientul mediu este calculat automat prin trasarea anvelopei 
Doppler continuu ca media gradienţilor instantanei în perioada 
de ejecţie �� o funcţie inclusă în softurile majorităţii aparatelor 
folosite. Acesta nu se calculează folosind velocitatea medie ci Acesta nu se calculează folosind velocitatea medie cinu se calculează folosind velocitatea medie ci 
media gradienţilor instantanei!

Pentru măsurarea gradientului mediu şi a integralei velocitate-
timp se trasează marginea externă a zonei dense, cu intensitate 
mare, a curbei obţinute prin Doppler continuu la nivelul valvei 
aortice prin metoda descrisă anterior (Fig. 15, Fig. 16).

Orice eroare în înregistrarea velocităţii maxime este ampli-
ficată în calcularea gradientului prin ridicarea la pătrat.

În calcularea gradientului mediu luarea în calcul a velocităţii 
prestenotice este dificilă şi nu se foloseşte în practică. Dacă 
velocitatea prestenotică depăşeşte 1,5 m/s, pentru gradarea 
severităţii stenozei aortice se utilizează velocitatea maximă 
măsurată şi gradientul maxim calculat prin formula ΔpΔpmax = 4 
(vmax

2- vprox
2).

Între gradientul maxim şi cel mediu există o corelaţie bună, 
iar relaţia dintre aceşti parametri depinde de forma anvelopei 
Doppler, care variază cu severitatea stenozei şi cu debitul 
transvalvular. În stenoza aortică pe valvă nativă gradientul 
transvalvular mediu se corelează relativ liniar cu gradientul 
maxim, existând ecuaţii de regresie prin care putem aproxima 
gradientul mediu pe baza gradientului maxim sau a velocităţii 
maxime.

Ecuaţii de regresie pentru calculul gradientului mediu6,7 
(ambele dau rezultate similare):

Δpmediu = (Δpmax/1,45) + 2 mm Hg 

Δpmediu = 2,4 × vmax 
2 sau Δpmediu = 0,6 x Δpmax

Gradientul mediu trebuie întotdeauna raportat la pacienţii 
cu stenoză aortică !

Etape pentru măsurarea velocităţii maxime a fluxului aortic 
şi a gradientului mediu transvalvular

- secţiune apicală 5 camere/3 camere 
- Doppler color pentru vizualizarea direcţiei jetului de stenoză 
aortică
- obţinerea unei alinieri cât mai bune cu direcţia jetului 
- poziţionarea cursorului de Doppler continuu, cu îngheţarea 
imaginii 2D
- creşterea filtrului de perete, ridicarea liniei de zero şi creşterea 
scalei de velocităţi cu cel puţin 1 m/s peste viteza înregistrată
- creşterea vitezei de derulare a înregistrării la 100 mm/s
- ajustarea gain-ului Doppler pentru obţinerea unei anvelope 
clare, net definite

Figura 15. Exemplu de măsurare a gradientului mediu transvalvular prin trasarea 
conturului anvelopei Doppler obţinute prin Doppler continuu la nivelul valveiţinute prin Doppler continuu la nivelul valveiinute prin Doppler continuu la nivelul valvei 
aortice din secţiune apicală 5 camere.e apicală 5 camere. apicală 5 camere.

Figura 16. Ilustrarea diferenţelor care se obţin în măsurarea gradienţilorţelor care se obţin în măsurarea gradienţilorelor care se obţin în măsurarea gradienţilorţin în măsurarea gradienţilorin în măsurarea gradienţilorţilorilor 
transvalvulari prin includerea semnalelor fine de la marginea anvelopei cu contur 
dens (A) şi respectiv prin excluderea acestora (B). La acelaşi pacient, pe aceeaşi 
înregistrare a anvelopei Doppler continuu la nivelul valvei aortice gradientul 
mediu este 46 mmHg în primul caz faţă de 35 mmHg în cel de-al doilea.ţă de 35 mmHg în cel de-al doilea.ă de 35 mmHg în cel de-al doilea. 

A
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- înregistrarea a minim 3 cicluri cardiace în ritm sinusal şi minim 
5 cicluri cardiace consecutive în fibrilaţia atrială
- pe anvelopele Doppler înregistrate se măsoară velocitatea 
maximă la marginea anvelopei Doppler, cu evitarea semnalelor 
fine liniare 
- se măsoară gradientul mediu prin trasarea anvelopei Doppler
- se recomandă înregistrarea anvelopei Doppler continuu, 
repetarea măsurătorii din celelalte ferestre acustice şi folosirea 
sondei Pedof!
Limite ale evaluării gradienţilor transvalvulari

Velocitatea maximă a fluxului aortic şi gradienţii transvalvulari 
sunt parametri dependenţi de flux - depind de condiţiile 
hemodinamice: pentru aceeaşi valoare a ariei orificiului valvular 
aceşti parametri cresc cu creşterea debitului transvalvular şi 
scad cu scăderea acestuia.

Condiţiile hemodinamice în care s-a efectuat examinarea 
(tensiune arterială, ritm, frecvenţă ventriculară) trebuie 
întotdeauna menţionate în raportul ecocardiografic.

Există diferenţe între gradienţii calculaţi prin ecocardiografie 
Doppler şi cei măsuraţi invaziv: gradientul maxim calculat prin 
folosirea velocităţii maxime a fluxului transvalvular aortic este 
un gradient instantaneu în timp ce gradientul maxim măsurat la 
cateterism este calculat prin diferenţa dintre presiunea maximă 
măsurată în VS şi presiunea maximă măsurată în aortă, pe 
curbele de presiune înregistrate. Aceste două evenimente nu 
sunt concomitente, atingerea presiunii maxime în VS precede 
atingerea presiunii maxime în aortă. Gradientul astfel măsurat 
este un gradient „peak to peak” (nefiziologic), mai mic decât cel 
instantaneu (Fig. 17). 

Fenomenul de recuperare a presiunii (pressure recovery) 
poate duce la supraestimarea severităţii stenozei prin 

evaluare Doppler. La trecerea prin stenoză energia potenţială 
este convertită în energie cinetică cu creşterea velocităţii şi 
scăderea presiunii. La distanţă de orificiul valvular, la nivelul 
aortei ascendente proximale, velocitatea scade, mare parte 
din energia cinetică transformându-se în energie potenţială, cu 
creşterea presiunii (Fig. 18). 

Prin cateterism cardiac se măsoară presiunea din aortă la 
nivelul aortei ascendente proximale, înregistrând presiuni mai 
mari decât la nivelul venei contracta, unde se înregistrează 
velocitatea maximă prin Doppler. Gradientul VS �� aortă obţinut 
la cateterism este deci mai mic decât gradientul obţinut prin 
Doppler. 

Recuperarea de presiune (RP) poate fi calculată folosind 
gradientul transvalvular iniţial, aria efectivă a valvei aortice 
obţinută prin ecuaţia de continuitate şi aria aortei ascendente 
folosind ecuaţia11:

RP = 4Vmax
2 × 2 AVA/A× 2 AVA/A 2 AVA/AAo × (1-AVA/A× (1-AVA/A (1-AVA/AAo)

unde Vmax este velocitatea maximă a fluxului aortic, AVA �� aria 
valvei aortice prin ecuaţia de continuitate, AAo �� aria aortei 
ascendente.

Se observă că recuperarea presiunii este cu atât mai mică cu 
cât aorta ascendentă este mai dilatată. Astfel, la pacienţii cu 
stenoză aortică şi trecere bruscă de la orificiul îngust la aorta 
ascendentă dilatată geometria nu este favorabilă în general 
pentru apariţia unei recuperări de presiune semnificative.4 

Fenomenul de recuperare a presiunii trebuie luat însă în 
considerare în cazul în care aorta ascendentă este de 
dimensiune redusă, cu un diametru sub 30 mm. Scăderea 
iniţială de presiune de la presiunea din VS la vena contracta, 
reflectată de măsurătoarea Doppler, poate fi semnificativ mai 
mare decât scăderea netă de presiune transstenotică, cea 
care reprezintă măsurătoarea relevantă fiziopatologic.11

Figura 17. Ilustrare grafică a diferenţei dintre gradientul transvalvular măsurat la 
cateterism cardiac („peak to peak”) şi cel măsurat prin Doppler (gradient maxim 
instantaneu). Curba de presiune înregistrată în ventriculul stâng este figurată în 
albastru, iar curba înregistrată în aorta ascendentă în roşu.8

Figura 18. Reprezentare schematică a ventriculului stâng (VS), valvei aortice şi 
aortei ascendente (AoA) şi a presiunii statice corespunzătoare. Presiunea scade 
la nivelul obstacolului reprezentat de valva aortică stenotică atingând valoarea 
minimă la nivelul venei contracta (VC) unde velocitatea fluxului este maximă. 
Evaluarea Doppler a  gradientului reflectă această scădere iniţială de presiune.ţială de presiune.ială de presiune. 
Presiunea creşte treptat în aorta ascendentă, această „recuperare de presiune” 
fiind influenţată atât de aria valvei aortice cât şi de cea a aortei ascendente.ţată atât de aria valvei aortice cât şi de cea a aortei ascendente.ată atât de aria valvei aortice cât şi de cea a aortei ascendente. 
Gradientul net, obţinut invaziv, reprezintă măsurătoarea relevantă fiziopatologic.ţinut invaziv, reprezintă măsurătoarea relevantă fiziopatologic.inut invaziv, reprezintă măsurătoarea relevantă fiziopatologic. 
Modificată după  [9, 10].
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În practică, atunci când gradientul transvalvular aortic este 
mare deşi valva aortică nu apare sever stenotică la examinarea 
2D şi aorta ascendentă are un diametru mai mic de 30 mm, 
fenomenul de recuperare a presiunii trebuie cuantificat pe baza 
ecuaţiei de mai sus. La valori peste 30 mm ale diametrului 
aortei ascendente este improbabilă existenţa unui fenomen 
semnificativ de recuperare a presiunii.

ARIA VALVEI AORTICE PRIN ECUAŢIA DE 
CONTINUITATE

Aria valvei aortice (AVA) calculată folosind ecuaţia de 
continuitate reprezintă aria valvulară efectivă (funcţională) − 
aria fluxului sangvin ce trece prin valvă la nivelul vena contracta 
− mai mică decât aria anatomică. 

Diferenţa dintre aria valvulară anatomică şi cea funcţională 
este legată de coeficienţii de contracţie şi de velocitate, care 
depind de forma specifică şi de excentricitatea orificiului 
valvular. Cu toate acestea, determinarea ariei valvulare 
aortice efective rămâne în clinică metoda standard pentru 
evaluarea severităţii stenozei aortice.12

Calcularea AVA prin ecuaţia de continuitate a fost validată în 
numeroase studii clinice şi experimentale,13-15  acest parametru 
având o valoare predictivă dovedită şi fiind util în stabilirea 
deciziei terapeutice.16, 17

Aria valvei aortice calculată folosind ecuaţia de continuitate 
este un parametru care se va raporta obligatoriu la toţi 
pacienţii cu stenoză aortică. 

Ecuaţia de continuitate pentru calculul AVA are la bază 
principiul conservării masei �� în acest caz a volumelor de 
sânge: volumul care trece prin tractul de ejecţie VS (TEVS)care trece prin tractul de ejecţie VS (TEVS)tractul de ejecţie VS (TEVS) 
traversează în totalitate orificiul valvular stenotic (volumul 
bătaie este menţinut constant) (Fig. 19).

Pentru calculul AVA sunt necesari următorii parametri:

- Integrala velocitate timp a fluxului transaortic �� se măsoară 
automat prin trasarea anvelopei Doppler continuu obţinută 
pentru măsurarea velocităţii maxime �� metoda descrisă mai 
sus

- Volumul bătaie în TEVS 

Se calculează folosind formula:

Volumul TEVS = ATEVS x IVTTEVS

Pentru calculul AATEVS se foloseşte formula pentru calculul 
ariei cercului, considerând forma TEVS ca fiind aproximativ 
circulară:

ATEVS = π x RTEVS
2 = π x (DTEVS/2)2 = π x DTEVS

2/4

unde RTEVS reprezintă raza TEVS, iar DTEVS este diametrul 
TEVS.

Acurateţea formulei depinde de modalitatea de măsurare a 
diametrului TEVS şi a integralei velocitate timp în TEVS.

În mod ideal ambele măsurători de la nivelul TEVS trebuie 
făcute în acelaşi plan �� la aceeaşi distanţă faţă de valva 
aortică.

Integrala velocitate timp a fluxului în TEVS �� se măsoară 
automat prin trasarea anvelopei Doppler pulsat în TEVS dindin 
fereastră apicală 5 camere sau apicală 3 camere

- cursorul Doppler se plasează cât mai paralel cu jetul (ghidare 
Doppler color)

- fluxul înregistrat trebuie să fie laminar, anvelopa bine 
desenată, cu vârf bine definit, domeniu de velocităţi îngust la 
peak (Fig. 20)

- IVTTEVS se măsoară prin trasarea anvelopei Doppler pulsat pe 
curba de velocitate modală 

- se face media a trei măsurători în ritm sinusal şi 5 măsurători 
pe cicluri cardiace consecutive în fibrilaţie atrială.

Atenţie la reglaje:
- filtrul de perete trebuie setat la un nivel jos astfel încât să 
fie bine definite începutul şi sfârşitul anvelopei 
- scala de velocităţi, linia de zero şi viteza de derulare 
trebuie ajustate pentru a obţine o anvelopă Doppler care 
să permită o măsurare corectă (se recomandă o viteză de 
derulare a înregistrării de 100 mm/s). 

Pentru a avea un punct de referinţă pentru măsurarea la 
acelaşi nivel a diametrului şi velocităţii în TEVS se recomandă 
înregistrarea unei anvelope Doppler pulsat în TEVS imediat 
sub valva aortică:

- acest lucru este posibil mai des în stenoza aortică congenitală 
şi mai rar în cea degenerativă, cu calcificări, la care de cele 
mai multe ori se înregistrează o anvelopă clară (flux laminar, 

Figura 19. Reprezentare schematică a principiului conservării masei, care stă 
la baza ecuaţiei de continuitate pentru calculul AVA. (Aţiei de continuitate pentru calculul AVA. (Aiei de continuitate pentru calculul AVA. (ATEVS = aria TEVS, IVTTEVS 
= integrala velocitate timp în TEVS, IVTAo = integrala velocitate timp la nivelul 
valvei aortice)

Volumul TEVS = Volumul transaortic 
Volumul TEVS = ATEVS x IVTTEVS

Volumul transaortic = AVA x IVTAo

ATEVS × IVTTEVS = AVA × IVTAo

AVA = (ATEVS × IVTTEVS )/ IVTAo
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fără dispersie spectrală) la distanţă de valva aortică (0,5 �� 1 
cm proximal de valvă) şi diametrul TEVS trebuie măsurat în 
acelaşi loc

- trebuie să ţinem cont de faptul că TEVS devine deseori 
eliptic la distanţă de valvă şi se introduc erori în calculul ariei �� 
presupusă circulară �� cu subestimarea AVA prin subestimarea 
volumului în TEVS18

- se recomandă poziţionarea eşantionului de Doppler pulsat 
iniţial în jetul intrastenotic �� cu velocitate mare �� şi apoi 
retragerea progresivă până la obţinerea unei anvelope bine 
definite2,4; prezenţa clicului de închidere a valvei aortice (dar 
nu şi a celui de deschidere) arată că suntem aproape de valvă2 
(Fig. 21)

- zona de plasare corectă a eşantionului Doppler este dificil de 
stabilit când există obstrucţie în TEVS (de exemplu hipertrofie 
a bazei septului interventricular); profilul de curgere este alteratrofilul de curgere este alterat 
din cauza velocităţilor mai mari prezente lângă sept

- eşantionul de volum trebuie plasat chiar în centrul ariei 
de secţiune a TEVS, nu spre sept sau spre valva mitrală 
anterioară. 

Diametrul TEVS se măsoară în secţiune parasternală ax lung,secţiune parasternală ax lung,parasternală ax lung,ă ax lung, ax lung, 
la acelaşi nivel la care s-a înregistrat semnalul Doppler pulsat 
în TEVS:
- se recomandă folosirea magnificării imaginii 2D (zoom), 
angulare şi ajustarea gain-ului pentru obţinerea unei interfeţe 
clare ţesut - sânge
- măsurătoarea se face imediat proximal de valva aortică, 
paralel cu planul inelului aortic
- se măsoară de la marginea internă a endocardului septal 
la marginea anterioară a bazei valvei mitrale anterioare, în 
mezosistolă (Fig. 22)
- se face media a trei măsurători în ritm sinusal şi 5 măsurători 
în fibrilaţie atrială �� cicluri consecutive. 

Aria TEVS se calculează folosind diametrul TEVS şi formula de 
calcul a ariei cercului (TEVS este presupus a fi circular!). 

Dintre parametrii necesari în ecuaţia de continuitate, diametrul 
TEVS are cea mai mare variabilitate inter şi intraobservator, 

amplificată în ecuaţia de continuitate prin ridicare la pătrat 
(Tabelul 1).

- în laboratoare experimentate velocitatea maximă a fluxului 
transvalvular aortic şi velocitatea în TEVS au o variabilitate 
inter şi intraobservator de 3-4%, atât pentru înregistrare cât şi 
pentru măsurare4 

Figura 20. Ecocardiografie transtoracică. Examen Doppler pulsat în tractul de 
ejecţie VS pentru măsurarea integralei velocitate timp a fluxului la acest nivelţie VS pentru măsurarea integralei velocitate timp a fluxului la acest nivelie VS pentru măsurarea integralei velocitate timp a fluxului la acest nivel  
prin trasarea anvelopei Doppler pe curba de velocitate modală.

Figura 21. Examen Doppler pulsat în tractul de ejecţie al ventriculului stângţie al ventriculului stângie al ventriculului stâng 
la un pacient cu stenoză aortică strânsă. A. poziţionarea eşantionului Doppler 
pulsat se face iniţial în jetul intrastenotic cu velocitate mare. Se observă fenomenţial în jetul intrastenotic cu velocitate mare. Se observă fenomenial în jetul intrastenotic cu velocitate mare. Se observă fenomen 
de aliasing la acest nivel. B. retragerea treptată şi poziţionarea eşantionuluiţionarea eşantionuluiionarea eşantionului 
de Doppler pulsat imediat sub valva aortică în TEVS permite obţinerea uneiţinerea uneiinerea unei 
anvelope bine definite. Se remarcă prezenţa clicului de închidere a valvei aorticeţa clicului de închidere a valvei aorticea clicului de închidere a valvei aortice 
şi dispariţia celui de deschidere. C. poziţionarea eşantionului de volum prea josţia celui de deschidere. C. poziţionarea eşantionului de volum prea josia celui de deschidere. C.  poziţionarea eşantionului de volum prea josţionarea eşantionului de volum prea josionarea eşantionului de volum prea jos 
în VS. Se observă dispariţia clicului de închidere a valvei aortice şi scădereaţia clicului de închidere a valvei aortice şi scădereaia clicului de închidere a valvei aortice şi scăderea 
semnificativă a velocităţii maxime a fluxului.ţii maxime a fluxului.ii maxime a fluxului.

A

B

C
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- diametrul TEVS are variabilitatea cea mai mare �� 5-8% �� cea 
mai importantă sursă de eroare în calculul AVA prin ecuaţia de 
continuitate.2,4

Dacă imaginea obţinută transtoracic este dificilă, inadecvată 
măsurării TEVS �� se recomandă ecocardiografie 
transesofagiană (dacă această informaţie este utilă în 
luarea unei decizii terapeutice, de exemplu pentru indicaţia 
de intervenţie chirurgicală).

În situaţia în care diametrul TEVS nu se poate măsura adecvat 
sau există obstacol subaortic şi nu se poate măsura volumul 
bătaie în TEVS �� se poate calcula debitul bătaie folosind fluxul 
transvalvular la nivelul altei valve (pulmonară, mitrală) �� dacă 
nu există regurgitare la acel nivel.19 

Etape pentru calcularea AVA prin ecuaţia de continuitate

- prin trasarea anvelopei Doppler continuu înregistrate pentru 
măsurarea velocităţii maxime a fluxului aortic se obţine 
automat valoarea integralei velocitate timp a fluxului transaortic 
(IVTAo)(cm) (Fig. 23)

- Doppler pulsat în TEVS din apical 5 camere / 3 camere, 
plasarea eşantionului Doppler de 3 �� 5 mm în centrul TEVS, 
iniţial în zona de accelerare aproape de valvă, apoi se retrage 
progresiv până la obţinerea unei anvelope bine trasate, cu 
margini nete

Figura 22. Ecocardiografie transtoracică, secţiune parasternală ax lung,e parasternală ax lung, parasternală ax lung, 
cu mărirea imaginii. Măsurarea diametrului TEVS de la marginea internă a 
endocardului septal la marginea anterioară a bazei valvei mitrale anterioare în 
mezosistolă.

DTEVS (mm)* AVA (cm2)

IVTAo = 66 cm
IVTTEVS = 20 cm

19 0,86
20 0,95
21 1,05
22 1,15
23 1,26

Tabelul 1. Ilustrarea influenţei variabilităţii diametrului tractului de 
ejecţie al ventriculului stâng pentru calculul AVA prin ecuaţia de 
continuitate în cazul unui pacient cu stenoză aortică

* pentru aceleaşi valori ale gradienţilor transvalvulari şi ale integralei velocitate 
timp la nivelul valvei aortice şi tractului de ejecţie VS, AVA variază, în funcţie de 
dimensiunea măsurată a diametrului TEVS, între 0,86 �� 1,26 cm2 (cu schimbarea 
încadrării severităţii stenozei aortice).

- integrala velocitate timp în TEVS  se obţine prin trasarea 
acestei anvelope pe curba de velocitate modală (IVTTEVS)(cm)

- măsurarea diametrului TEVS din secţiune parasternală ax 
lung (cu magnificarea imaginii), paralel cu şi adiacent de planul 
valvei aortice (cm)

- calcularea ariei TEVS:   ATEVS = πxDTEVS
2/4 (cm2)

- introducerea parametrilor măsuraţi în formula ecuaţiei de 
continuitate: 

AVA(cm2) = (ATEVS x IVTTEVS )/ IVTAo 

Figura 23. Exemplu de calcul al ariei valvei aortice folosind ecuaţia deţia deia de 
continuitate.  A. IVTAo (măsurată trasând anvelopa obţinută prin Doppler continuuţinută prin Doppler continuuinută prin Doppler continuu 
la nivelul valvei aortice) = 123 cm. B. IVTTEVS (măsurată trasând anvelopa 
obţinută prin Doppler pulsat în TEVS) = 25 cm. C. Dţinută prin Doppler pulsat în TEVS) = 25 cm. C. Dinută prin Doppler pulsat în TEVS) = 25 cm. C. DTEVS (măsurat în parasternal 
ax lung imediat sub valva aortică) = 1,9 cm. Introducând în formulă:  AVA = (1,92× 
25×3,14)/(4×123) = 0,57 cm2.

A
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Limite ale folosirii ecuaţiei de continuitate

Estimarea ariei tractului de ejecţie al ventriculului stâng

În afara limitării tehnice date de dificultatea măsurării TEVS 
(de exemplu din cauza calcificărilor importante sau a ferestrei 
ecografice inadecvate) prezumţia geometrică conform căreiaprezumţia geometrică conform căreia 
TEVS este considerat a avea formă circulară este o limită a 
ecuaţiei de continuitate. 

În realitate, forma TEVS este cel mai adesea ovală sau 
elipsoidă, diametrul antero-posterior (cel măsurat din secţiune 
parasternală longitudinală) fiind mai mic decât cel medio-lateral 
(Fig. 24).20 Acest fapt duce la subestimarea AVA calculată prin 
ecuaţia de continuitate cu aproximativ 0,2 cm2 în medie.21 

Ecocardiografia tridimensională poate permite măsurarea 
directă a ariei TEVS fără presupuneri geometrice22, însă 
metoda nu este suficient validată şi are la rândul său limite 
date de vizualizarea adesea dificilă a TEVS.

Aceste prezumţii geometrice introduc de asemenea erori 
semnificative la pacienţii cu TEVS asimetric în contextul 
hipertrofiei bazei septului interventricular, situaţie destul de 
frecvent întâlnită în practică.23

Măsurarea în momente diferite a diametrului TEVS şi a 
velocităţii în TEVS pentru calculul volumului bătaie introduce de 
asemenea erori în estimarea AVA prin ecuaţia de continuitate.

Variabilitatea parametrilor folosiţi în ecuaţia de continuitate

Variabilitatea parametrilor derivă din:

- înregistrare diferită �� unghi, filtre de perete, gain, fereastră 
acustică 

- variabilitatea măsurătorii �� identificarea velocităţii maxime, 
măsurarea diametrului TEVS.

La urmărirea pe termen lung a pacientului, în cazul 
măsurătorilor seriate, trebuie ţinut cont de secţiunea din care 
s-a obţinut velocitatea maximă a fluxului transstenotic şi de 
condiţiile hemodinamice în care s-a efectuat măsurarea 
parametrilor (în special velocităţi, gradienţi). În cazul în 
care există discrepanţe se vor compara toate datele care 
intervin în ecuaţia de continuitate (la adulţi diametrul TEVS 
nu se modifică de la o examinare la alta!)

Existenţa unei obstrucţii dinamice în TEVS sau stenoză prin 
membrană subaortică 

- acurateţea calculării debitului în TEVS presupune existenţa 
unui profil de curgere laminar, plat (cu aceeaşi velocitate atât 
în centru cât şi la periferia TEVS).

Asocierea cu regurgitare aortică 

- creşte fluxul în TEVS şi poate altera profilul de curgere limitând 
acurateţea măsurătorii4

Modificarea AVA cu debitul transvalvular

- deşi există modificări ale AVA cu debitul transvalvular24,25, 
la adulţii cu funcţie ventriculară stângă păstrată efectele sunt 
minime şi măsurarea AVA se poate face cu acurateţe în condiţii 
bazale, de repaus4

- acest fenomen are implicaţii clinice la pacienţii cu disfuncţie 
VS, cu debit cardiac scăzut, la care cuspele valvei aortice nu 
se deschid din cauza debitului scăzut, mimând existenţa unei 
stenoze strânse 

- efectul modificării debitului transvalvular asupra ariei valvulare 
este folosit în scop diagnostic la pacienţii cu stenoză aortică şi 
disfuncţie de VS.

Efectul fenomenului de recuperare a presiunii asupra calculării 
AVA
- calculul AVA prin ecuaţia de continuitate nu ţine cont de 
dimensiunea aortei ascendente şi de fenomenul de recuperare 
a presiunii (detaliat mai sus) şi poate supraestima faţă de 
cateterismul cardiac severitatea stenozei aortice la pacienţii cu 
aortă ascendentă mică
- pentru a lua în calcul acest fenomen de recuperare a presiunii 
s-a propus folosirea unei ecuaţii de predicţie a AVA măsurată 
la cateterism folosind datele obţinute prin ecografie Doppler26, 
AVA prezisă cu ajutorul acestei ecuaţii corelându-se bine cu 
cea obţinută invaziv27:

AVA prezisă = (AAoA × AVA× AVADop)/( A AAoA−AVAAVADop), 

unde AAoA este aria aortei ascendente, iar AVADop este AVA 
calculată prin ecuaţia de continuitate (Fig. 25).

În practică, la pacienţii la care se are în vedere înlocuirea 
valvulară aortică, este important să luăm în considerare 
dimensiunea TEVS şi a aortei ascendente pentru a putea 
estima aria efectivă a protezei ce urmează a fi implantată. 
Beneficiile unei intervenţii chirurgicale trebuie atent cântărite 
la pacienţii la care aria estimată a protezei este comparabilă 
cu cea a valvei native stenotice. 

Figura 24. Diametrul tractului de ejecţie al ventriculului stâng măsurat dinţie al ventriculului stâng măsurat dinie al ventriculului stâng măsurat din 
secţiune parasternală ax lung reprezintă diametrul antero-posterior, care esteţiune parasternală ax lung reprezintă diametrul antero-posterior, care esteiune parasternală ax lung reprezintă diametrul antero-posterior, care este 
mai mic decât cel medio-lateral, având în vedere forma eliptică a tractului (fapt 
demonstrat atât prin ecocardiografie 3D, cât şi prin tomografie computerizată 
multislice).
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ALTE MODALITĂŢI DE EVALUARE A 
SEVERITĂŢII STENOZEI AORTICE 

Conform ghidului de evaluare ecocardiografică a leziuniloronform ghidului de evaluare ecocardiografică a leziunilor 
valvulare4, când sunt necesare informaţii suplimentare lacând sunt necesare informaţii suplimentare la 
pacienţi selectaţi este admisă şi rezonabilă folosirea următorilor este admisă şi rezonabilă folosirea următoriloreste admisă şi rezonabilă folosirea următorilor 
parametri:

- Ecuaţia de continuitate simplificată

- Raportul velocităţilor (velocitatea maximă în TEVS raportată 
la velocitatea maximă a fluxului aortic)

- Măsurarea planimetrică a ariei valvei aortice

Ecuaţia de continuitate simplificată  se bazează pe conceptul 
că în stenoza aortică pe valvă nativă forma anvelopei Doppler 
în tractul de ejecţie VS şi în aortă este similară deci raportul 
IVT-urilor este identic cu cel al vitezelor maxime.28 Se foloseşte 
în formulă velocitatea maximă în loc de integrala velocitate 
timp:

AVA = ATEVS x V max TEVS/V max Ao, 

unde V max reprezintă velocitatea maximă.

Metoda nu este larg acceptată, unii autori considerând că 
variabilitatea este mai mare decât dacă se foloseşte ecuaţia de 
continuitate „clasică”.4

Raportul velocităţilor (indicele de permeabilitate) reprezintă o 
abordare care reduce erorile introduse în ecuaţia de continuitate 
prin eliminarea din formulă a ariei TEVS. Aria valvulară efectivă 
este exprimată ca procent din aria TEVS. Pentru că s-a Pentru că s-aPentru că s-a 
observat că există o corelaţie foarte bună între raportul dintre 
integrala velocitate timp în TEVS şi integrala velocitate timp a 
fluxului aortic şi raportul velocităţilor la acelaşi nivel, se preferă 
folosirea raportului velocităţilor:

Raportul velocităţilor (Indicele de permeabilitate) = V max TEVS 
/ V max Ao

În absenţa stenozei aortice raportul se apropie de 1. Se 
consideră stenoză strânsă când raportul este ≤ 0,25, 
corespunzător unei arii valvulare de ≤ 25% din aria valvulară 
normală.29

Într-o anumită măsură raportul vitezelor este indexat la 
dimensiunea corporală pentru că reflectă raportul dintre aria 
actuală a valvei aortice şi aria „aşteptată” a valvei aortice la 
fiecare pacient în parte, indiferent de dimensiunile corporale, 

Figura 25. Exemplificare a calculului AVA luând în considerare fenomenul de recuperare a presiunii la o pacientă cu aortă ascendentă cu diametru mic (pacienta avea 
o suprafaţă corporală de 1,45 mţă corporală de 1,45 mă corporală de 1,45 m2) . A. Măsurarea diametrului TEVS în secţiune parasternală ax lung, Dţiune parasternală ax lung, Diune parasternală ax lung, DTEVS = 20 mm. B. Măsurarea diametrului aortei ascendente în 
secţiune parasternală ax lung, Dţiune parasternală ax lung, Diune parasternală ax lung, DAo =26 mm. C. Examen Doppler continuu la nivelul valvei aortice, cu măsurarea IVTAo = 107 cm. D. Examen Doppler pulsat la nivelul 
TEVS, IVTTEVS = 19,5 cm. Introducând în formula de calcul a AVA prin ecuaţia de continuitate: AVAţia de continuitate: AVAia de continuitate: AVADop = 0,57 cm2. Aria aortei ascendente, AAoA = 5,31 cm2. AVA  prezisă 
= (AAoA × AVADop)/( AAoA−AVADop) = 3,03/4,73 = 0,64 cm2

C

A B

D
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dar ignoră variabilitatea diametrului TEVS dincolo de variaţia 
dimensiunii corporale.2,4

Folosirea acestui parametru este utilă când nu putem măsura 
diametrul tractului de ejecţie VS şi în condiţii de fibrilaţie atrială, 
când putem măsura simultan, pe aceeaşi anvelopă Doppler  
cele două velocităţi maxime (Fig. 26). El poate fi folosit pentruEl poate fi folosit pentru 
măsurători seriate, la urmărirea progresiei stenozei aortice 
la adulţi, având în vedere faptul că diametrul TEVS rămâne 
constant.2

Pe aceeaşi linie, a încercării de a evita dificultăţile legate 
de măsurarea diametrului TEVS, unii autori au sugerat 
introducerea unor indici ecocardiografici care se corelează 
bine cu AVA estimată invaziv: raportul dintre fracţia de scurtare 
a ventriculului stâng şi gradientul maxim şi respectiv raportul 
dintre fracţia de ejecţie a ventriculului stâng şi gradientul 
maxim.30 Aceştia sunt uşor de obţinut şi permit o identificare a 
pacienţilor cu stenoză aortică strânsă cu o bună sensibilitate şi 
specificitate, mai ridicate pentru cel de-al doilea indice. 

Din punct de vedere practic raportul dintre fracţia de ejecţie 
VS şi gradientul maxim are avantajul că valorile obţinute sunt 
similare cu valorile AVA.  Astfel, un raport dintre fracţia de ejecţie 
a ventriculului stâng şi gradientul maxim sub 0,8 identifică cu 
o sensibilitate de 88% şi o specificitate de 85% prezenţa unei 
stenoze aortice strânse, cu o valoare predictivă pozitivă de 
95% şi cu o valoare predictivă negativă de 69%.30 

Limitele acestei metode constau în subestimarea severităţii 
stenozei la pacienţii cu stenoză aortică largă (AVA > 1,5 cm2) 
şi la cei cu stenoză aortică cu debit cardiac scăzut paradoxal 
în condiţiile unei fracţii de ejecţie păstrate. Acest parametru nu 
a fost validat la pacienţii cu regurgitare aortică semnificativă 
asociată şi poate subestima severitatea stenozei în unele 
cazuri cu regurgitare mitrală semnificativă. 

Măsurarea planimetrică a ariei valvei aortice �� deşi are 
multiple limite legate de prezenţa calcificărilor care produc 
reverberaţii şi con de umbră ��  este o alternativă acceptată 
când nu ne putem baza pe datele obţinute prin Doppler. 

Comparativ cu aria anatomică obţinută prin planimetrie 
aria efectivă a valvei aortice evaluată prin ecocardiografie 
Doppler (folosind ecuaţia de continuitate) este un parametru 
mai bine validat şi cu rol prognostic dovedit. 

RECOMANDĂRI PENTRU GRADAREA 
SEVERITĂŢII STENOZEI AORTICE

Ghidurile actuale4 recomandă precizarea în raportul 
ecocardiografic a valorilor: 

- velocităţii maxime a fluxului aortic (Vmax)

- gradientului mediu (Gmediu)

- ariei valvei aortice (AVA)

Indexarea AVA este controversată. Definirea actuală a 
dimensiunii corporale se bazează pe calcularea suprafeţei 
corporale. La pacienţii supraponderali şi obezi, aria valvei 
aortice nu creşte cu creşterea în exces a greutăţii. Indexarea 
este însă importantă la copii, adolescenţi, adulţi de talie mică, 
pentru a nu supraestima severitatea stenozei aortice la aceste 
categorii de pacienţi. 

Discrepanţele între velocitatea maximă/gradientul mediu 
şi AVA calculată

În practică unii pacienţi sunt greu de încadrat într-o clasă de 
severitate din cauza discrepanţelor între valoarea gradienţilor 
transvalvulari şi AVA calculată prin ecuaţia de continuitate. 
Există două situaţii principale în care ne putem afla, atitudinea 
recomandată de ghiduri fiind expusă pe scurt în cele ce 
urmează.   

În situaţia în care velocitatea maximă a fluxului aortic este 
peste 4 m/s şi AVA calculată este > 1 cm2 se recomandă:

- verificarea acurateţei datelor obţinute (verificarea măsurătorii 
diametrului TEVS şi compararea cu ecografiile precedente, 
verificarea anvelopei Doppler pulsat obţinută în TEVS �� pentru 
eventuala supraestimare prin accelerare prestenotică)

- calcularea AVA indexată (o suprafaţă corporală mare la 
pacienţii înalţi poate explica această situaţie, în acest caz AVA 
indexată fiind recomandată)

- reevaluarea severităţii regurgitării aortice �� asocierea unei 
regurgitări aortice semnificative creşte debitul transvalvular 
(creşte velocitatea fluxului şi gradienţii, putând conduce la 
supraestimarea severităţii stenozei aortice)

- evaluarea unor potenţiale cauze de debit cardiac crescut 

- calcularea volumului bătaie pe baza fluxului în TEVS

- calcularea FEVS şi a volumul bătaie în mod bidimensional 

În cazul în care velocitatea maximă a fluxului aortic este < 4 
m/s şi AVA este sub 1 cm2 se recomandă:

- verificarea acurateţei datelor obţinute (verificarea măsurătorii 
diametrului TEVS şi compararea cu ecografiile precedente, 

Figura 26. Ecocardiografie transtoracică, examinare Doppler continuu la nivelul 
valvei aortice din secţiune apicală 5 camere la o pacientă cu fibrilaţie atrială careţiune apicală 5 camere la o pacientă cu fibrilaţie atrială careiune apicală 5 camere la o pacientă cu fibrilaţie atrială careţie atrială careie atrială care 
asociază stenoză şi regurgitare aortică. Se vizualizează cele două anvelope 
suprapuse �� anvelopa înregistrată în TEVS cu velocitate maximă de 1,16 m/s 
şi cea înregistrată la nivelul valvei aortice, cu velocitate maximă de 3,02 m/s. 
Raportul velocităţilor în acest caz este de 0,38, corespunzător unei stenozeţilor în acest caz este de 0,38, corespunzător unei stenozeilor în acest caz este de 0,38, corespunzător unei stenoze 
aortice medii.
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verificarea anvelopei Doppler pulsat obţinută în TEVS �� pentru 
eventuala subestimare prin înregistrare la distanţă prea mare 
de valva aortică)

- calcularea AVA indexată la pacienţii de talie mică (când 
înălţimea este < 135 cm, suprafaţa corporală < 1,5 m2 sau IMC 
< 22 kg/m2)

- evaluarea situaţiilor cu debit transvalvular scăzut (calcularea 
volumului bătaie pe baza fluxului în TEVS,  FEVS 2D biplan şi 
volumul bătaie 2D, reevaluarea severităţii regurgitării mitrale, a 
stenozei mitrale asociate �� dacă sunt semnificative conduc la 
scăderea debitului transvalvular).

Alţi parametri de severitate a stenozei aortice

Nu se recomandă pentru utilizarea clinică de rutină următorii 
parametri de severitate, pentru care nu există până în prezent 
suficiente date pe termen lung în studii prospective4: 
- rezistenţa valvulară 
- procentul de pierdere de lucru mecanic VS (LV percentage 
stroke work loss, �S���S��) 
- coeficientul de pierdere de energie (Energy loss index).

Aceşti parametri se bazează pe derivate matematice ale relaţiei 
dintre flux şi scăderea de presiune transvalvulară, ei fiind utili 
uneori în prezenţa stărilor cu debit cardiac crescut, în stenoza 
aortică medie şi, cel mai important, în caz de diametru scăzut 
al aortei ascendente, când trebuie luat în calcul fenomenul de 
recuperare de presiune (aşa cum am arătat mai sus).  

Rezistenţa valvulară 

- reprezintă rezistenţa la flux cauzată de prezenţa stenozei 
aortice şi se calculează ca raport între gradientul mediu 
transvalvular şi rata medie a fluxului transvalvular 
-  formula de calcul cea mai folosită este4: 

Rezistenţa valvulară aortică = 1333 × 4Vmax 2/ ATEVS × V TEVS

unde Vmax este velocitatea maximă a fluxului transvalvular 
aortic, ATEVS este aria tractului de ejecţie al ventriculului stâng , 
VTEVS este velocitatea maximă înregistrată în tractul de ejecţie 
al ventriculului stâng, iar 1333 este coeficientul de conversie 
de la mmHg la dyne�s�cm�s�cms�cm�cmcm −5 (unitatea de măsură a rezistenţei 
valvulare aortice). 

- o valoare a rezistenţei valvulare aortice  peste 280 dyne�s�cm�s�cms�cm�cmcm −5 
se asociază cu existenţa unei stenoze aortice strânse.
- deşi iniţial s-a sugerat că ar putea fi utilă pentru aprecierea 

severităţii stenozei aortice la pacienţii cu flux transvalvular 
scăzut, studiile ulterioare au arătat că rezistenţa valvulară 
este un parametru dependent de fluxul transvalvular şi nu este 
superior utilizării AVA calculată prin ecuaţia de continuitate.32 

Procentul de pierdere de lucru mecanic VS (�V percentage 
stroke work loss, �S����S���)

- reprezintă cantitatea de energie pe care ventriculul stâng 
o pierde în fiecare sistolă din cauza existenţei obstacolului 
reprezentat de stenoza aortică 
- se exprimă ca procent din lucrul mecanic total şi se calculează 
folosind formula33:

%SWL = Gmediu*100/(Gmediu+TAS)

unde Gmediu este gradientul mediu transvalvular şi TAS este 
tensiunea arterială sistolică măsurată în momentul efectuării 
ecocardiografiei

- a existat un studiu care a arătat că acest parametru este mai 
bine corelat cu severitatea clinică (comparativ cu velocitatea 
maximă şi gradientul mediu), pacienţii cu o valoare peste 25% 
fiind cel mai probabil simptomatici şi având un prognostic 
rezervat indiferent de statusul simptomatic.34

- dependenţa de flux şi datele limitate din studii prospective fac 
ca acest parametru să nu poată fi recomandat în practică.4

Coeficientul de pierdere de energie (Energy loss index�

- este echivalent cu conceptul de AVA corectată pentru 
fenomenul de recuperare a presiunii indexată la suprafaţa 
corporală:

ELI = [(A(AAoA × AVA× AVADop)/( A AAoA−AVAAVADop)]/SC

- unde AAoA este aria aortei ascendente, AVADop este AVA 
calculată prin ecuaţia de continuitate, iar SC este suprafaţa 
corporală exprimată în m2. 
- o valoare de 0,5 cm2/m2 reprezintă valoarea prag pentru 
definirea stenozei aortice strânse4 
- exprimă mai bine postsarcina la care este supus ventriculul 
stâng la pacienţii cu aortă ascendentă de dimensiuni mici 
şi există date care arată superioritatea acestui parametru 
comparativ cu AVA pentru prezicerea evenimentelor adverse la 
pacienţii cu stenoză aortică35

- complexitatea şi riscul introducerii unor erori suplimentare 
legate de măsurarea aortei ascendente sunt principalele limite 
în practica clinică.

Scleroză aortică SA largă SA medie SA strânsă

V max Ao (m/s) ≤ 2,5 2,6 – 2,9 3 - 4 ≥ 4

G mediu (mm Hg) - <20 (<30a) 20-40b (30-50a) > 40b (>50a)

AVA (cm2) - > 1,5 1-1,5 <1

AVAi (cm2/m2) - >0,85 0,60-0,85 <0,6

Vmax TEVS/Vmax Ao - <0,5 0,25-0,5 <0,25

Tabelul 2. Gradarea severităţii stenozei aortice conform recomandărilor ghidurilor1, 31

a �� ghid ESC de management al valvulopatiilor1

b �� ghid ACC/AHA de management al valvulopatiilor31

AVAi �� AVA indexată la suprafaţa corporală
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SITUAŢII PARTICULARE DE EVALUARE A 
SEVERITĂŢII STENOZEI AORTICE 

Disfuncţia ventriculară stângă asociată

La pacienţii cu stenoză aortică stransă şi disfuncţie sistolică VS 
atât velocitatea maximă cât şi gradienţii pot fi scăzuţi în ciuda 
unui orificiu valvular mic �� condiţie cunoscută drept stenoză 
aortică cu debit scăzut şi gradient scăzut („low flow low gradient 
aortic stenosis”). 

Definiţia presupune întrunirea următoarelor condiţii4:
- aria efectivă a valvei aortice sub 1 cm2

- FEVS sub 40% 
- gradientul mediu sub 30-40 mmHg - valorile fiind diferite 
în ghidul european de valvulopatii1 (40 mmHg) faţă de cel 
american31 (30 mmHg).

Există două categorii de pacienţi cu stenoză aortică la care 
aceste condiţii sunt întrunite:
- pacienţii cu stenoză aortică strânsă care a determinat disfuncţie 
sistolică VS importantă: întrucât velocitatea transvalvulară este 
dependentă de debit, disfuncţia sistolică VS face ca velocităţile 
şi gradienţii transvalvulari să fie scăzuţi (ceea ce ar sugera 
diagnosticul de stenoză aortică medie, dar cu o arie efectivă 
a valvei aortice mică, corespunzătoare unei stenoze aortice 
strânse)(Fig. 27).  
- pacienţii cu stenoză aortică medie cu disfuncţie VS de altă 
cauză (cardiomiopatie, ischemie, etc) la care VS nu poate 
genera o energie suficientă pentru a deschide cuspele aortice 
la maximum şi de aceea aria orificiului valvular aortic este fals 
scăzută. 

Diferenţierea acestor două categorii este foarte importantă 
întrucât influenţează decizia de tratament chirurgical şi 
prognosticul pe termen lung: 

- în prima situaţie înlocuirea valvulară aortică ridică 
obstacolul şi permite îmbunătăţirea funcţiei VS (uneori 
până la normalizarea acesteia) 

- în a doua situaţie, înlocuirea valvulară aortică poate să 
nu ducă la o îmbunatăţire semnificativă a funcţiei VS, deşi 
nu este contraindicată.

Aceşti pacienţi au indicaţie de ecografie de stres cu dobutamină 
care permite:
- creşterea fluxului transvalvular aortic cu reevaluarea în 
aceste condiţii a parametrilor de severitate dependenţi de 
flux: velocitate maximă şi gradient mediu şi a ariei orificiului 
valvular 
- evaluarea rezervei contractile VS �� creşterea debitului cardiac, 
a fracţiei de ejecţie VS.

Indicaţiile, protocolul şi interpretarea rezultatelor ecocardio-
grafiei de stres cu dobutamină vor fi detaliate în capitolul 
Ecocardiografia Doppler de stres. 

Pacienţii cu fracţie de ejecţie scăzută < 40%  dar cu 
velocitate maximă a fluxului transvalvular aortic peste 
4 m/s sau gradient mediu peste 40 mmHg nu necesită 

ecocardiografie de stres cu dobutamină şi nu se încadrează 
în situaţiile descrise mai sus. Aceştia intră în categoria 
pacienţilor cu fracţie VS scăzută şi gradient păstrat şi au 
indicaţie de intervenţie chirugicală de protezare valvulară. 

Stenoza aortică strânsă cu debit scăzut paradoxal 

În categoria pacienţilor cu date discordante la examinarea 
ecocardiografică o categorie aparte este cea a pacienţilor cu 
stenoză aortică strânsă cu debit transvalvular scăzut paradoxal 
în ciuda unei funcţii sistolice ventriculare stângi păstrate 
(„paradoxical low flow low gradient aortic stenosis”). 

În cazul acestor pacienţi AVA calculată prin ecuaţia de 
continuitate încadrează pacientul în grupul celor cu SA strânsă 
(AVA < 1 cm2 sau < 0,6 cm2/m2), iar gradientul transvalvular este 
scăzut (< 30- 40 mm Hg) în condiţiile unei fracţii de ejecţie VS 
păstrate (≥50%) şi unui volum bătaie indexat sub 35 ml/m2.

Această situaţie este frecvent întâlnită în practică, un studiu 
care a inclus 512 pacienţi cu stenoză aortică strânsă (AVA 
< 0,6 cm2/m2) şi FEVS păstrată a arătat că aproximativ 35% 
dintre pacienţi pot fi încadraţi în această categorie.36 

Comparativ cu pacienţii cu stenoză aortică strânsă şi flux 
normal, pacienţii din grupul celor cu flux paradoxal scăzut 
sunt mai frecvent de sex feminin, au volume VS mai mici şi 
un grad mai mare de remodelare/hipertrofie concentrică, 
scăderea volumului bătaie putând fi parţial explicată prin aceste 
modificări. La această categorie de pacienţi s-a constatat o 
scădere a contractilităţii miocardice şi o creştere a postsarcinii 
globale a VS (ca rezultat al unei obstrucţii valvulare mai severe 
şi al unei reduceri a complianţei arteriale sistemice). În aceste 
condiţii debitul transvalvular mediu este comparabil cu cel al 
pacienţilor cu stenoză aortică cu gradient scăzut şi fracţie de 
ejecţie scăzută.36, 37 

Postsarcina globală a VS poate fi estimată cu ajutorul unui 
parametru recent propus �� impedanţa valvuloarterială (ZVA)  
�� care se calculează folosind formula:

ZVA = (TAS + Gmediu transvalvular)/Volum bătaie indexat, 

unde TAS �� este valoarea tensiunii arteriale sistolice măsurate 
în momentul efectuării ecocardiografiei.

Există în prezent date care sugerează că evaluarea acestui 
parametru aduce informaţii adiţionale şi este util în stratificarea 
riscului şi decizia terapeutică la pacienţii cu stenoză aortică 
strânsă, o valoare peste 5,5 mmHg�ml-1�m-2 fiind asociată 
independent cu o creştere a mortalităţii, alături de parametrii 
clasici de prognostic: vârsta înaintată şi tratamentul medical.36 

Importanţa practică a existenţei acestei categorii de 
pacienţi derivă din faptul că, deşi aceşti pacienţi au un 
gradient transvalvular care ar putea sugera existenţa unei 
stenoze aortice moderate, ei se află de fapt într-un stadiu 
mai avansat al bolii, atât din punct de vedere structural cât 
şi funcţional, cu un prognostic nefavorabil sub tratament 
medical. 

În ghidurile actuale nu există recomandări speciale pentru 
această categorie de pacienţi - unii autori38 recomandând o 
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evaluare atentă şi individualizarea atitudinii terapeutice ţinând 
cont de anumiţi parametri care indică prezenţa unei SA strânse: 
severitatea calcificărilor valvulare, indicele de permeabilitate < 
0,25 precum şi de prezenţa simptomelor şi valorile BNP seric.

Leziuni valvulare asociate 

Regurgitarea aortică uşoară sau medie nu influenţează 
semnificativ evaluarea severităţii stenozei aortice.

La pacienţii cu regurgitare aortică severă asociată atât veloci-
tatea maximă a fluxului aortic cât şi gradienţii transvalvulari pot 
fi mult crescuţi în raport cu valorile aşteptate pentru o AVA dată, 
din cauza fluxului transvalvular crescut. Acurateţea determinăriiAcurateţea determinării 
AVA prin ecuaţia de continuitate se păstrează însă, datorită 
creşterii proporţionale nu doar a velocităţii transvalvulare, ci şi 
a celei din tractul de ejecţie VS. 

Combinaţia stenoză aortică medie plus regurgitare aortică 
moderată se consideră  echivalentă cu o leziune valvulară 
combinată severă.4

Atât stenoza mitrală cât şi regurgitarea mitrală severă se 
asociază cu scăderea debitului transvalvular aortic şi scăderea 
consecutivă a velocităţii maxime a fluxului aortic şi a gradientului 
mediu transvalvular. Se poate folosi pentru gradarea stenozei 
aortice AVA determinată prin ecuaţia de continuitate.

Presiunile mari din VS pot duce la supraestimarea regurgitării 
mitrale dacă se folosesc criterii legate de dimensiunea jetului 
în Doppler color. 

Hipertensiunea arterială

Prezenţa hipertensiunii arteriale poate influenţa velocitatea 
fluxului aortic şi gradienţii transvalvulari, dar nu influenţează 
determinarea AVA prin ecuaţia de continuitate. 

În raportul ecocardiografic este obligatorie menţionarea 
TA măsurate în momentul efectuării ecocardiografiei. Este 
adesea utilă repetarea examinării ecocardiografice după 
normalizarea valorilor TA, pentru confirmarea încadrării ca 
severitate a stenozei aortice.

Figura 27. Ecocardiografie transtoracică, examen Doppler continuu la nivelul valvei mitrale (A şi C) şi aortice (B şi D) efectuat în dinamică, la interval de 1 an, la un 
pacient cu stenoză aortică strânsă. A. Măsurarea dp/dt pe anvelopa de regurgitare mitrală arată o valoare de 950 mmHg/s în condiţiile unei funcţii sistolice VS globaleţiile unei funcţii sistolice VS globaleiile unei funcţii sistolice VS globaleţii sistolice VS globaleii sistolice VS globale 
păstrate. B. Măsurarea velocităţii maxime şi a gradientului mediu transvalvular în acel moment arată prezenţa unei stenoze aortice strânse (velocitate maximă 4,8 m/s,ţii maxime şi a gradientului mediu transvalvular în acel moment arată prezenţa unei stenoze aortice strânse (velocitate maximă 4,8 m/s,ii maxime şi a gradientului mediu transvalvular în acel moment arată prezenţa unei stenoze aortice strânse (velocitate maximă 4,8 m/s,ţa unei stenoze aortice strânse (velocitate maximă 4,8 m/s,a unei stenoze aortice strânse (velocitate maximă 4,8 m/s, 
gradient mediu 54 mmHg). La un interval de un an, în condiţiile temporizării intervenţiei de înlocuire valvulară aortică se observă scăderea dp/dt la 512 mmHg/s (C)ţiile temporizării intervenţiei de înlocuire valvulară aortică se observă scăderea dp/dt la 512 mmHg/s (C)iile temporizării intervenţiei de înlocuire valvulară aortică se observă scăderea dp/dt la 512 mmHg/s (C)ţiei de înlocuire valvulară aortică se observă scăderea dp/dt la 512 mmHg/s (C)iei de înlocuire valvulară aortică se observă scăderea dp/dt la 512 mmHg/s (C) 
şi scăderea velocităţii maxime şi a gradientului transvalvular aortic la 3,6 m/s respectiv 31 mmHg (D) în contextul scăderii fracţiei de ejecţie VS la 30%. Se observăţii maxime şi a gradientului transvalvular aortic la 3,6 m/s respectiv 31 mmHg (D) în contextul scăderii fracţiei de ejecţie VS la 30%. Se observăii maxime şi a gradientului transvalvular aortic la 3,6 m/s respectiv 31 mmHg (D) în contextul scăderii fracţiei de ejecţie VS la 30%. Se observăţiei de ejecţie VS la 30%. Se observăiei de ejecţie VS la 30%. Se observăţie VS la 30%. Se observăie VS la 30%. Se observă 
faptul că aspectul rotunjit al anvelopei de Doppler continuu la nivelul valvei aortice, caracteristic pentru existenţa unei stenoze aortice strânse, se păstrează în condiţiileţa unei stenoze aortice strânse, se păstrează în condiţiilea unei stenoze aortice strânse, se păstrează în condiţiileţiileiile 
scăderii debitului cardiac şi a gradientului transvalvular. 

C D

BA
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În caz de hipertrofie ventriculară stângă importantă, cu ventricul 
stâng mic, debitul bătaie scade, astfel încât velocitatea maximă 
şi gradientul mediu pot fi scăzute chiar în prezenţa unei stenoze 
aortice strânse. Ecuaţia de continuitate funcţionează bine şi 
trebuie aplicată, iar indexarea AVA la suprafaţa corporală este 
utilă. 

Stările cu debit cardiac crescut

Stările cu debit cardiac crescut conduc la creşterea velocităţii şi 
gradienţilor în prezenţa unei stenoze aortice uşoare sau medii. 

Acest lucru poate duce la supraestimarea stenozei aortice mai 
ales când AVA nu se poate calcula cu acurateţe din cauza unui 
obstacol dinamic subaortic. 

Se foloseşte criteriul formei anvelopei Doppler �� atingerea 
precoce a velocităţii maxime a fluxului în stenozele care nu 
sunt strânse/critice. Planimetria este o altă modalitate utilă 
în aceste cazuri, putând confirma încadrarea ca severitate a 
stenozei aortice atunci când măsurătoarea este tehnic fezabilă 
(adesea prin ecografie transesofagiană).
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